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Skatternas skatt 
Av Jannis Ambatsis 

År 1943 förvärvade Kungl. Mynt
kabinettet det myntliknande före
mål som avbildas här (fig. l). Det 
hade hittats i Kull. Brem·eds sock
en i Halland och katalogiserades 
under följand e beskrivning: ' 'rltsi
dan: E o'r r 'r MP'l'll . Två mot 
varandra vända huvuden. det vän
stra manshu vud med plymagerad 
hjälm, det högra kvinnohuvud 
med mössa. Fninsidan: sugga , 
h.s. med sju g risar, troligen sym
boliserande Hyaderna. Ovanför 
suggan t v å punkter. llankerade av 
två träd(?) . Medaljen hiirstammar 
trol igen från norra Balkanhalvön 
och är från 1700-talet s slut eller 
1800-talcts början. Diameter 56 
mm. AE Gjuten'' (lnventarienum
mer 22.201). 

När man ser de tla föremå l går 
tankarna till en sägen som bertittas 
och lever överallt där det bor gre
ker. Sjiilv hörde jag den på Kre ta 
1958 och å ret därpå i Makedonien. 
Den lyder så: ' 'Någonstans i någon 
av de gamla grekernas ruiner finns 
ett gammalt ting gömt på vi lket en 
sugga och hennes kultingar är av
bildade. Alla är ute e ft er denna 
gamla snk. både greker och fran 
ker. ty den som finner den han får 
tur i livet. Varhelst en skatt finns 
gömd . nog linner han den. Hans 
pengar tar aldrig slut och allt hans 
arbete kommer attlyckas viii. Men 
det ser ut som om ingen har hittal 
den än' '. 

Tron att det finn s gömda skatter 
är allmänt spridd. Man har ju 
också tid efter annan ijorden hittat 
vaser och krukor innehållande 
mynt , smycken eller andra värde
fulla förem ål. Självklart är att säg
nen om suggan förknippas med ar
keologiska utgrävningar. Länge 
var bland grekiska bönder den 
tron allmän att arkeologerna. an
tingen dessa var greker eller fran
ker ( =västeuropeer). griivde i jor
den och undersökte antika ruiner 
endast för att hitta gömda skatter. 
Och kunde man då hitta skatternas 
skatt. dvs suggan och hennes un
gar, då var ens lycka gjord för hon 
ledde sin ägare just till dolda skat
ter. Därför sägs än i dag i Grekland 
om en människa som plötsligt bli-
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Fig . l. A mule u med sugga och kultin~:ar.fi'tin/Jalktlll, 1700-tal (?).Brons. 56 mm. 
Kungl Myntkabinellet. Stockholm, Fmo Gllllm'l Jansson . ATA. 

Fi[!. 2. Swm sigillsten som suuir på en rin~:.IJraurtin 1961-62. Urchefwrkeolo· 
gens rapport: "De lyckosamma w;::riil•nin~tarntl kriintes medfyndet av en1•acker 
rinf{sten med framställning tll' tligil'llnde s u ro: a och Jr ra kulting11r. 'Siignemas 
Sll!<f:a!' Reprofoto Bell!{/ Lundberg. 

vit rik: ''Hon har suggan och kul
tingarna". Ibland föreställer man 
s ig suggan som ett spöke, "ett 
odjur med tusentals ungar som 
kommer ut vid midnattstid genom 
en järn port". Då är hon svart. 
svart som "negern", en spöklik
nande varelse som ofta omtalas 
som väktare av skatter i underjor
diska gömställen så som i följande 
berättelse från östra Kreta : "Vid 
klippan i Korakiå finns en stor 
grotta. Därinne gömde venetianer
na sina skatter när de lämnade 
Kreta. Nu bevakas grottan av spö
ken. Hålet som venetianerna gick 
in igenom är stängt med en järn
dörr. och den i s in tur ä r täckt av 
jord och stenar så att ingen kan se 
den. En gång, berättas det, höll en 
turk på att gräva vid foten av klip
pan. Plötsligt stötte hans spade 
mot en järn platta. Det var den ena 
delen av dubbeldörren. Han lyfte 
upp den och gick in i grottan. Han 

blev bländad av det sken som strå
lade ut från högar av diamanter 
och guld . Han böjde sig ned för att 
samla ihop skatten. Men då stod 
plötsligt en förskräck lig neger in
för honom och gav honom en örfi l 
och befallde honom att ge sig iväg 
omedelbart. annars skulle värre 
t ing hä nda honom. Han skulle 
också stänga till dörren efter sig 
och liigga tillbakajorden igen pre
c is som den låg förut. Turken gjor
de som negern sagt och återvände 
hem. halvdöd av skräck. Snart in
sjuknade han och inom fjorton da
gar var han död' '. suggan förväx
las all tså ibland med en sådan ne
ger eller i varje fall sker en sorts 
sammanblandning av de två spök
varelserna. Och båda har med 
skatter att göra. Medan negern 
ibland i folkfantasin förvand las till 
herde över de guldmynt han vak
tar ("mynten går i rad och man hör 
herdens röst och myntens klang") 



så är suggan ibland själva skatten i 
sig. När arkeologiska sällskapet i 
Athen någon gång vid 1800-talets 
mitt ville förv ärva den fas tighet 
där man förmodade att det antika 
bouleuterion (=rådhuset) le
gat begärde ägaren ett hutlöst pris 
p g a tron att där låg gömd en sugga 
av guld med sina tolv ungar. Vanli
gare är dock föreställningen att 
suggan är avbildad på t ex en sten 
eller på ett sådant myntliknande 
föremål som nyss beskrivits. Nå
gon gång förekommer suggmoti
vet på en sigillsten. (Vid grävning
ar 1961-62 på Artemis' tempelom
råde i Braurön 35 km nordöst om 
Athen fann man en svart sigillsten 
från 400-talet f Kr med en sugga 
och fyra kultingar. Fig. 2). "Myn
ten·· med suggan och kultingarna 
har för s in ägare visat vägen till 
dolda skatter. De har varit ett slags 
talismaner och de har varit hett 
eftertraktade. Man har ivrigt letat 
efter dem bland antika ruiner och 
man har sålt och köpt dem dyrt. 

Märkligt är att liknande före
ställningar funnit s i Melanesien. 
Jag citerar ur James G. Frazers 
Den gyllene grenen: " En sten med 
små ringformiga märken har för
mågan att tillföra s in iigare pengar, 
och om man hittar en stor sten med 
en mängd små stenar under, som 
påminner om en sugga med sina 
grisar, måste man offra pengar på 
den för att få grisar". 

Framställningen i det följande 
bygger i huvudsak på den i inven
tarieförteckningen nämnda arti
keln av l. N . Svorönos, chef för 
Myntkabinettet i Athen. Denne 
säger att han (det gäller tiden om
kring sekelskiftet) mycket ofta får 
såväl skriftliga som muntliga för
frågningar om myntliknande före
mål med en sugga och kultingar. 
Greker från Thrakien. Makedo
nien, Epirus, Kreta, Alexandria. 
Kaukasus, Syrien och Korfu kom
mer med dessa "mynt" . De vi ll säl
ja dem till fantasipriser eftersom 
de tror att de är klenoder och de 
låter sig inte övertygas om att de är 
tämligen värdelösa. Svorönos be
klagar s ig därför över att han säl
lan kan förvärva ett sådant och att 
det material han förfogar över är 
alltför litet. (Om en förbättring i 
det avseendet på Myntkabinettet i 
Athen numera inträtt skulle vara 
intressant att utforska.) Svorönos 

anger vissa utmärkande känne
tecken för dessa "mynt" av guld , 
silver eller koppar. i regel gjutna. 
ibland präglade: a) de är ytters t 
primitivt gjorda, b) deras inskrifter 
är obegripliga, c) huvudena på 
åtsidan går tillbaka till grekiska 
prototyper, d) motivet på frånsi
dan är ständigt detsamma: en sug
ga med diande och (eller) icke di
ande kultingar. 

Sedan några århundraden har 
dessa primitiva "mynt" tillverkats 
i kommersiellt syfte av folk som 
känt till sägnen om suggan och 
som också varit medvetna om at t 
bondebefolkningen känt till den 
och att den därför gladeligen köpt 
ett sådant här ' 'värdefullt'' sugg
"mynt" i den tron att det varit -;n 
å V'! (~a (en antika= ett gammalt 

ting), som det heter i folkmun. 
Svorönos menar att intet av dessa 
"mynt" är tillverkade tidigare än 
på 1600-talet. Han säger också att 
ber'cittelsen om suggan kan vara en 
variant av den överallt i Grekland 
spridda Föreställningen om o Lo e:
p 6x o p• o (sid herochort o = Rut e 
chalepensis), på svenska järnör
ten, eller om fyrklövern. Med 
dessas hjälp har folk trott - och 
tror kanskeän-att man kan öppna 
järnporten som leder ned till un
derjordiska skattgömmor. Det är 
mycket svårt att få tag i järnörten. 
Det går så till: när man trälTar på 
en igelkotthona med ungar. ska 
man ta ungarna från modern och 
gömma dem någonstans ute i mar
kerna. Den förtvivlade modern le
tar då rätt på en järnört och med 
den i munnen kan hon hitta sina 
ungar. Och sedan kan man liigga 
beslag på järnörten. Här föreligge r 
ju en tydlig likhet med tanken att 
man med hjälp av en suggsten eller 
ett sugg-"rnynt" kan hitta gömda 
skatter. 

Det väsentliga med dessa 
"mynt" är att de har en magisk 
verkan, att de är trollmedeL Folk
tron säger att om man ska finna en 
skatt måste man se vad "Solomo
nikf' har att säga. Solomonikf är 
en skrift med medeltida rötter som 
meddelar "salomonisk'' visdom i 
magi och astrologi. Här står bl a att 

Fig . 3. l nskrift från amulett m· typ som 
föregående: av magisk innebörd. Re
profoto (liksom f öljande): Fritz EIIJ!· 
ström. KMK. 

6:e timmen på en lördag är en 
gynnsam tidpunkt för skattsökeri 
samt att man framgångsrikt på 
åttonde dagen efter nymåne kan 
driva bort djävlar som bevakar en 
skatt. (Enligt en orientalisk sägen 
hade kung Salomo av Gud motta
git en ring med vars hjälp han kun
de behärska demonerna.) Här ges 
också tips om magiska handlingar 
och besväijelser. Genom ett belä
te gjort under Saturnus' påverkan 
eller med hjälp av ett speciellt pre
parerat fårhuvud kan man finna 
skattgömman. Det är här som en
ligt Svorönos de magiska "myn
ten" kommer in, i det att de är 
trollmedel i paritet med belätet 
och tårhuvudet. De förstärks dess
utom av sina otydbara inskrifter, 
vilka enligt nygrekisk föreställning 
"med bokstäver från grekernas 
tid" talar om var skatten finns. 
Men vem kan då tyda inskriften? 
Jo, endast den som med Solornoni
kfs hjälp frammanar djävlarna att 
läsa åt honom t ex en inskrift sådan 
som den i fig. 3. Inskrifterna på 
"mynten'' är alltså av demo
nisk-magisk karaktär. 

Det viktigaste av allt när det 
gällde att hitta skatter var att kän
na till den rätta tidpunkten att söka 
dem. Här hjälpte stjärnkunskap. 
Under Greklands vinter, när s tar
ka slagregn faller och spolar bort 
jordens ytlager. kornmer ofta gam
la mynt i dagen. Vintermånaderna 
är alltså en gynnsam tid för skatt
sökeri. Enligt astrologiska och 
magiska föreställningar hänger de 
starka regnen samman med stjärn
gruppen Ryaderna i Oxens stjärn
bild. Under antiken kombinerades 
' Y å o e: c; (Hyaderna) med verbet 
v e: L v (hyein=regna). Man tog 

också fasta på likheten mellan 
V E: LV (regna) och V<; (hys=svin) 

och föreställde sig då att Hyader
nas sju stjärnor var en flock gris
kultingar (jrnfr beteckningen 1-/im
m elssc/nveine eller 1-/immelssauen 
för Hyaderna i tysk astronomisk 
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Fig. 4- 6. 10. 12. Olika tllllltll'lta mt•tl SIIJ!f:IIIOih·n (efter Svorånos). 
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litteratur). H~ir finn s en dubbel an
knytning till lantbruke t: a) när Hy
aderna börjar synas på himlaval
vet i september månad är det dags 
att plöja och så b) svinet är en fert i
litetssymboL Så blev svinet under 
antiken symbol för de gudar som 
skyddar lantbmket och härskar i 
underjorden. Demetcr. å rsväx
tens gudinna . dyrkades med offer 
företrådesvis av svin . Hennes kult 
var förknippad med mysterierna i 
Eleusis. Där präglades under någ
ra årtionden på 300-talet f Kr kop
parmynt som på å tsidan hade en 
bild av Demeter och på frånsidan 
en gris. Förmodligen har dessa 
mynt använts som kastpenningar 
under mystcriefes ten. De nyinvig
da har kasta t dem å t dc folkmassor 
som kantade bron över Kefissos
tloden. 

A v tig. 4 framgår all dc sju gris
kultingarna är placerade så att de 
tillsammans bildar ell V. vilket 
kanske är tänkt som avbildning av 
ett oxhuvud. På den andra figuren 
(fig. 5) är V uppochnervänt . H y
adernas sju stjärnor kallas ibland 
''de på oxhuvudet''. Här är a lltså 
sambandet mellan sugg-''myn
tens" magi och stjärnhimlens upp
e nbar. Att sedan en del sugg
"mynt' ' kan ha tre eller elva kul
tingar och inte sju kan bero på till
fälligheter eller pi\ att man godtagit 
ant ika uppgifter om att Hyaderna 
var endast tre e ller också tolv (på 
"mynten" räknas då de e lva gris
kultingarna tillsammans med mo
dern. se tig. 6). Ibland trodde man 
dessutom att Hyaderna t illsam
mans med Plejaderna bildade en 
s tjä rnbild om to lv s tjärnor. 

Förmodligen har ti llve rkarna av 
dc magiska sugg-"myntcn" inspi
rerats av antika mynt. De t gällde 
ju att frams tälla en "a n t i k a", 
som kunde lura köparna. Svorö
nos menar att det kopparmynt som 
romerska senaten lä t prägla under 
kejsar Antoninus Pius 140- 143 
e Kr (fig. 7) utövat en stark påver
kan. En sugga s iller under ett träd 
och ger di åt några av sina ungar. 
Runt myntet ses inskriften IMPE
RA-TOR-l! S.C. Eftersom dena 
romerska mynt fick c irkulera i 
Grekland hittas det ibland i g re
kisk jord. Suggan på dclla mynt 
föreställer den vita sugga som den 
homeriske hjälten Aeneas enligt 
myten mötte då han e ft er många 

irrfärder och äventvr nådde La ti
um, och som visade honom den 
plats där han skulle grunda s taden 
Lavinium. Antoninus Pius här
s tammadejust från Lavinium och 
han lät prägla två stora, konstnär
ligt utförda medaljonger i brons 
med samma mytologiska motiv. 
På den ena (fig. 8) ser vi Aeneas 
tillsammans med sin son Ascanius 
landstiga på Latiums kust. mötta 
av den digivande suggan. l bak
grunden syns ett rundtempeL ett 
altare och ett fikonträd. På den 
andra (fig. 9) finns ovanför staden 
Laviniums murar en sugga, som 
ger di åt ett otal kultingar. l bak
grunden ses Aeneas fly från Troja 
bärande på sina axlar sin lame fa
der Anchises. Vi ser där också 
samma rundtempcl, a ltare och fi 
konträd som på fö regående medal
jong. Denna digivande vita sugga 
måste för latinerna ha bli vi t en gu
domlig lyckosymbol. Många av 
dem bosatte sig under romersk tid 
i Grekland . 

Fortfarande finns i norra Grek
lands bergstrakter en folkspillra 
som talar en latinsk dialekt och an
ses vara avkomlingar till s k lime
tanci , dvs latinska gränsvakter 
som av de segrande romarna pla
cerades vid gränserna efter s laget 
vid Pydna år 168 f Kr. Hur som 
hels t, berättelsen om den lycko
bringande suggan spreds bland 
den grekiska bondebefolkningen 
som bevarat dessa föreställningar 
genom seklerna fram till den dag 
som i dag är. Det är möjligt att dc 
träd vi ser på Antoninus Pius-myn
tet och på de nyss beskrivna med
aljongerna har feltolkats i magisk 
r iktning av de enkla bönderna, så 
att de antogs föreställa järnörten 
eller fyrklövern, vilka, som förut 
nämnts. kunde hjälpa människan 
a tt forcerajärnportar till underjor
diska skattgömmor. På "myntet" i 
tig. 5 ser vi ovanför suggan. på den 
plats där trädet är avbildat på det 
antika myntet. i dess ställe tre blad 
av vilka det mellersta är dubbelt. 
Fig. 4 visar att plantan ovanför 
suggan har tre blad och att det mel
lersta av dem är kluvet. Den ma
giska fyrklövern!? Betrakta tig. 9 
igen ! Ligger det inte nära till hands 
a tt tänka sig a tt folk i gemen trott 
att den stora suggan var ett odjur 
som vaktat en skatt bakom dör
ren? Kan man inte också lätt före-

ställa sig att inskriften IMPERA
TOR -Il (tig. 7) som den enkla män
niskan inte förstå tt , omtolkats i 
magisk riktning till något slags 
trollformel begriplig endast för 
den trollkunnige som kunde få 
djävlar till hjälp vid läsningen? På 
en del primitivt gjorda sugg
"mynt" av yngre datum kan man 
finna ett manshuvud med stråtfor
mad huvudbonad, vilken utmär
ker en tro llkarl . ja, kanske kung 
Salomo själv (fig. 10). Manshuvu
det i tig. 5 tycks dä remot föreställa 
Aeneas så som han framställs på 
1600- och 1700-talens franska kop
parstick med motiv ur Vergilius' 
.€neiden. Kvinnan är då Aeneas' 
hustru Lavinia. Observera detta 
mynts stora likheter med Breared
' 'mynte t". som beskrivs i inled
ningen! 

Ett s igillom 14X21 mm, likagam
malt som de ä ldsta magiska myn
ten, finns avbi ldat i tig. Il. Runt 
suggan finns inskriften A I N XP . 6 . 
'r • Här är det fråga om grekiska 
bokstäver som är å tskilda genom 
mellanrum och punkter och be
tecknar förkortade ord. Det är in
gen gåtfull inskrift utan den syftar 
på s igillets motiv. Här lämnar Svo
rönos följande tre tolkningsför
s lag: 
I) AI N(BI A)X P(HEMO E)ö(IA) 
I'( HN ) 

11 (O )A ( I) N.AAB(AN ) 
= (Orakelspråk till Aeneas för sta
den Alba) 
~ AIN ( EIA }XP(HEMOI ) 
li( 0 8EH ) 'J'( H) 

II(O)A(EI )AAB(A) 
= (Orakelspråk som gavs till 
Aeneas fö r staden Alba) 
3) A. IN ( EIA) XP (HEMOf.) 
6 ( A I IVIO N~>. N ) '.l'( Hl: ) 

ll( OAb:Qf. ) A(A'riOY) 
A i\ B (lu.: ) 
= (Demoners spådom som gavs 
till Acneas om staden Alba i Lati
um) 
Alla ger samma innehåll och syftar 
på att Aeneas sedan han grundat 
Lavinium efter lika många år, som 
suggan har ungar, skall grunda sta
den Alba. Så hade det underjordis
ka oraklet sagt. Här är alltså ännu 
e tt bevis för hur livskraftig sagan 
om Aeneas varit. 

Från Medelhavets tre stora öar, 
Kre ta. Cypern och Sicilien , kom
mer många sägner om gömda skat
ter. Det magiska "myntet" i figur 
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Fig. 7-9, Il, 13-14. Besläktad, iildre användning av motivet: 7. Romerskt bronsmynt (ca 140-143)från Allloninus Pius. 8-9. 
Romerska bronsmedaljonger. Il. Sigi/1.- Amuletter från Mindre Asien: 13-14. Silver och tenn. 

12 är gjutet i tenn och har suggmo
tivet på frånsidan. På åtsidan ser vi 
ett manshuvud. Inskriften, gjord 
med grekiska, feniciskn och heb
reiska bokstäver, har ingen annan 
mening än den magiska. Suggan 
med sina ungar på frånsidan vak
tas av en herde till höger. Från 
vänster kommer en riddare till 
häst, förmodligen föreställande 
kung Salomo. Herden är kanske 
en kretensisk sägengestalt, en än
kas son, en svinaherde som en 
gång skall hitta den stora skatt för
fäderna för länge sedan gömt nå
gonstans på ön. Då skall Kreta bli 
rikt. Nu kommer alltså Salomo ri
dande för att visa den fattige her
den hur han med suggans hjälp 
skall hitta den hägrande skatten. 
Vi ser här hur suggmotivct vävts 
samman med andra folkliga före
ställningar och sägner. Detsamma 
gäller i än högre grad för Cypern 
och Sicilien, där föreställningen 
om suggan spelar mindre roll. 

Från Mindre Asien kommer den 
magiska silveramuletten i fig. 13. 
På åtsidan syns ovanför suggan 
två kultingar och mellan dessa \l . 
Inskrift: T A Frånsidan visar en 
vattenkanna och bokstäverna T
A. Tillverkaren kände måhända 
till Aeneas-myten eftersom han 
förknippat suggan med Aeneas' 
hemstad Troja (TPQA E) Kanske 
kände han också till sambandet 
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mellan griskultingarna och Hy
aderna eftersom han på frånsidan 
placerat en valtenkanna av samma 
typ som den som brukar symboli
sera Hyaderna. 

Avslutningsvis kan vi betrakta 
sugg-"myntet" i fig. 14. Det är gju
tet i tenn , förmodligen i Konstan
tinopeL På åtsidan ser vi en höna 
som ligger på ägg. Under inskrif
ten 
·1Ef A/\OT 
'fH /. 9 BIM "I. 
OEAE· Aö · f. 
finns en stor stjärna. På frånsidan 
syns suggan med kultingar och 
över henne inskriften Af I öA. 
Stjärnan syftar på Plejaderna 
(nygr. Poulia, pouli=fågel , höna). 
Hönan som ligger på ägg är en ma
gisk symbol för skattväkterskan. 
På de magiska mynten förekom
mer hon dock ej alls så ofta som 
suggan vilken just på det här myn
tet kallas ArlliA (av äy t: Lv , 
agein=leda), vägviserskan. 
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Gros tournois i Kungl. Myntkabinettet 

Av Monica Golabiewski Lannby 

Gros tmmwis ifvnd reJ<istrerade i 
Kungl Myntkahineffet samt i sys
tematiska .1·amlin~:en 

Frånsidan visar en slottsbygg
nad, staden Tours vapen. krönt av 
ett kors, eller mera siillan av en 
lilja eller en krona. som ock s~ fun
gerar som initialtecken till om
skriften. Denna lyder alltid 
TVRONVS CIV IS, staden Tour. 
och omger stadsvapnet utan inre 
pärl ring. Den yttre raden besttir av 
12. ibland l J liljor (Louis IX. vari
ant). Philippe IV lät prägla tourno
sen i även mailie dernie ( 1/2) och 
mailie tierce ( 1/3) förutom ett Iler
tal varianter av den hela tourno
scn. 

FYNDEN 
Västergötland 
IIomborga s11 
Hornborga l..yrkoruin 
lm• nr 668:/- 10 ( 1834) 
Den 22 juli 1834 insiindes till 
Kungl. Myntet av riksantikvarie 
J .G. Liljegren en silverskatt bestå
ende av 26 medeltida mynt. lO av 
dem var gros tournois. ett var 
skotskt från 1200-talcts mitt samt 
en del engelska sterlingar från Ed· 
ward II och III, 1300-talets början. 
Ytterligare tre danska 1400-tals
mynt påträffades, men dc tillhör ej 
skatten. Mynten förtecknades 
först år 1851 av Bror Emil Hilde
brand och sorterades utan angi
vande av proveniens in i den s yste-

Turnosen , som den för enkelhe
tens skull kallas i Sverige, infördes 
den 15 augusti 1266 av Louis IX i 
Frankrike, där den präglades till 
1300-talets slut och benämndes 
gros tournois . Den blev mycket 
använd i västra och norra Europa. 
inklusive Norden . och kom att ef
terliknas i NederHinderna och 
Tyskland. Med den franska turno
sen som förebild präglades sedan 
groschcnmynt i ett nertal länder 
under ett par tirhundraden fram
över (Schrötter 1930). Turnosen 
präglades i silver och dess genom
snittsviktär4.22gram. Meden fin
vikt av 4.04 gram motsvararden 12 
deniers ( = .. gros denier") och fick 
sitt namn av den i Tours då gällan
dc myntriikningcn. 

De olika re gentemas 1/Wllllillskrifter pci mynten: 
Louis LX L VDOVICVS REX 
Philippe Ill PHILIPVS REX (ett .. P .. ) 
Philippe IV-VI PHILIPPVS REX 
Charles IV KAROLVS FR'REX 
Jean Il IOHANNES REX 

KHAROL VS REX (Charles N I fungerade 
I dc nordiska länderna påträffar 

man gros tournois framförallt i 
Danmark ; diiri inräknas även det 
gamla danska landskapet Skåne. 

Charles V 
Robert du Bar 

som regent under Jeans Il:s få ngenskap) 
KAROL VS REX (utan "H") 
ROBERTVS DUX 

Franska regenter under vilka gros roumois präglades: 
Louis IX (den helige) 1266-1270 Fig. 1-7 
Philippe II I (den djärve) 1270-1285 Fig. 8-Il 
Philippe IV (den sköne) 1285-1314 Fig. 12-26 
Philippe V (den långe) 1316-1322 Fig. 27 
Charles I V (den sköne) 1322-1328 
Philippe VI de Valois 1328-1350 
Jean Il (den gode) 1350-1364 Fig. 30 
Charles V (den vise) 1364- 1380 Fig. 31 
Robert. hertig av Bar 1354-1411 FiJ?. 32 
(Bar varett franskt grevskap fram till1 354, då det upphöjdes till hertigdö
me under Robert. mfig till Jean den gode.) 

Det medeltida svenska fastlandet 
har mycket fl\ fynd. såsom framgår 
av nedanstående förteckning. 
Gros tournois visar pä åtsidan ett 
kors inom en inre pärlring. Runt 
denna finner man myntherrens 
namn och innanför den yttre pärl
ringen står allt id omskriften 
BNDICTV SIT NOME DNI NRI 
DEl IH V XPI. Dvs . Benedietum 
sit nomen Domini nostri Dei Jesu 
Christi. vilket betyder: Välsignat 
vare vår Herres Guds Jesu Christi 
namn. 

Präglingarna skiljer sig från var
andra genom olika bokstavstyper i 
den yttre omskriften samt genom 
olika bi tecken i form av krona eller 
lilja på vissa bokstäver. På så sätt 
har man kunnat gruppera dessa 
vid en första anblick många gånger 
likadana mynt och har lyckats in
dela dem i präglingsperiodcr. 

maliska samlingen . Uppgifter om 
fyndomständ igheter saknas helt. 
De 29 mynten inlöstes med 2 riks
daler. 6 skilling specie. 

År 1955 gjordes en arkeologisk 
undersökning i kyrkans ruiner. 
varvid ytterligare I l medeltida il
vermynt påträffades intill korets 
öst vägg. öster om gravkammaren. 
Åtta av dessa var engelska ster
lingar och en nederländsk sterling
imitation från omkring år 1300, t v å 
penningar från Magnus Erikssons 
tid men ingen gros toumois. Dc 
b11da fyndens myntsammansätt
ning är ändå så likartad att det , 
trots bristen på dokumentation av 
den förra skatten, sannolikt rör sig 
om antingen en enda skatt eller är 
en s k dubbel- eller tvillingskat t. 
Dvs . man har delat upp en samling 
mynt och grävt ner dem p1\ två 
ställen för säkerhets skull. La
gerqvist & Dolley 1959. 
l. Louis IX 

2- 10. 
(Lafaurie 198c?) 
Philippe IV 
(Lafauric 217-2 18?). 
9 ex. 
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Småland 
Odensjö s11 
Röshult Södreg(/rd 
lnv nr 3126:/- 3 (1863) 
I ett stenröse på ett åkcrgUrdc hit
tade jordägaren Salomon Johans
son i Röshult Södregård 34 s t. en
ligt inventariet , "välbehållna och 
fullkomligt likadana mynt". Året 
var 1863 och tre av mynten inlös
tes med 2 rdr 50 öre. men har ej 
kunnat återfinnas i samlingarna. 
Övriga mynt återställdes till upp
hittaren . 

11 -44. Philippe VI 
(Lafaurie 265?), 34 ex. 

Skåne 
Barkåkra sn 
Vejby 
Jn v 11r 4416:87-94 (1870) 
Vid odling av en m ossjord på ägor
na till hemmanet nr 5 och 6 i V ej by 
päträffades av arbetskarlen An
ders Olsson mindre ä n lO cm un
der jordytan 502 silvermynt frän 
1200-talets slut till 1300-talets bör
jan. Det var framförallt engelska 
sterlingarmen även ett ncnal fran
ska gros toumois. Några få andra 
länder var representerade med en
staka exemplar. Alla mynten för
tecknades innan ett urval gjordes 
av 119 exemplar, vilka inlöstes 
med 28 riksdaler. Åtta av dessa 
var gros toumois. Jfr Lagcrqvist & 
Dolley 1959. s. 133f. 

45. Louis IX 
3.54 g. 24.3 mm. Lafau
rie 198c, år 1266. Fig. 5. 

46. Dito. 3.20 g. 23.6 mm. 
Fig. 6. 

47. Philippe III 
4.01 g, 25.6 mm. Lafau
rie 204. Fig. JO. 

48. Philippe IV 
4.00 g. 25.9 mm. Lafau
rie 218, år 1290. Fig. 20. 

49. Dito. 3.55 g, 25.8 mm. 
Lafaurie 219. år 1298?. 
Fig. 26. 

50. Philippe V 
3.98 g, 26.6 mm. Lafau
rie 242, år 1318. Fig. 27. 

51. Dito. 3.54 g. 24.8 mm. 
Fig. 28. 

52. Dito. 3.10 g, 23.0 mm. 
Fig. 29. 

Östergötland 
Skiinninge sn 
Sankta lngrids kloster 
Östergötlands och Linköpings 
s rads museum ( 1929) 

Vid arkeologisk utgriivning av 
klostret år 1929 hittade man på 
skilda ställen 196 medeltida mynt 
från framförallt Sverige och norra 
Tyskland. Ett mynt var en fransk 
gros tournois. S törre delen av 
mynten fyndfördelades tillmuseet 
i Linköping. Sc Landskapsinven
teringen l nr 93. 

53. Ej närmare bcståmd 
gros tournois. 

Skåne 
Ystad 
Stallgatan 
in i' nr 24 485:395-411 (1950) 
l ett kru av rhenländskt stengods. 
15 cm högt. påträffades 413 silver
mynt. Dc nes ta var danska bor
garkrigsmynt från Erik Menved 
t o m Magnus Erikssons lunda
mynt. men diir fanns även en del 
utländska mynt: å tta engelska 
sterlingar från Edward l och Il 
samt 19 gro tournois. Kring dc 
utländska mynten hittade man tyg
res ter av linne medan de danska 
mynten tycks ha legat oskyddade i 
kruset. Fyndet gjordes av arbeta· 
ren Tage Persson den 2 januari 
1950 vid gråvningsarbete för ka
belnedläggning och inlöstes för 
125 kronor året därpå. Kärlet är 
dater.:~~ till 1300-talets mitt. Ned
läggningstiden beräknas till tidi
gast 1\r 1332. 

Skauen deponentdes hos Ys
tads fornminnesförening 1953 dii r 
den hölls utställd i Gråbrödraklos
tret. Diirifrån blev den stulen som
maren 1975 och har aldrig återfun
nits. Se jig. 33 och 34. 

54-57. Philippe IV 
Lafaurie 217, 1\r 1285. 
1302 e ller 1305. Dieu
donnc 108. 4 ex. 

58-59. Dito. Dieudonnc 93-99. 
2 ex. 

60-61. Dito. Dieudonnc 100-
108. 2 ex. 

62-66. Dito. Dieudonnc 98-99. 
5 ex. 

67. Dito. Lafaurie 218, år 
1290. Dieudonnc 147. 

68. Dito. Lafaurie 219, år 
1298?. Dieudonnc -. 

69. Dito. Dieudonnc 
221 )(220. 

70. Philippe V 
Lafaurie 242. år 1318. 
Dieudonnc 340. 

71. Dito. Dieudonne 340-
351. 

72. Philippe VI 
Lafaurie 265. Dieudon
nc 474. 

Skåne 
Oxie sn 
Kom&kem6 
lm• nr JOO 551 (1980) 
Myntet p1\tr'.i1Tades av Göran och 
Lena lveborg i samband med träd
gårdsarbete 1980. Inga andra före
mål hittades samtidigt. Se NNÅ 
1981 s. 260. 

73. Philippe IV 

Gotland 

3.46 g. 24.8 mm. Lafau
rie 218, år 1290. Fig. 24. 

Visby 
Vikinga[:(IIOII 5 
Dnr 336185 (1980) 
En gros tournois påträffades om
kring år 1980 av fru Edit Engberg i 
Visby vid trädgårdsarbete på den 
egna tomten. Inga andra föremål 
hittades samtidigt. men platsen ut
gör ett gammalt kulturlager. Myn
tet inkom till KMK i augusti 1985 
och har iinnu ej fyndfördelats. 

74. Philippe IV 
3.63 g. 25.2 mm. Lafau
rie 218. år 1290. Fig. 23. 

SYSTEMATISKA 
SAMLINGEN 

75. Louis IX 
3.96 g. 26.0 mm. Lafau
rie 198a. år 1266. Fi~:. l . 

76. Dito. 3.76 g. 24.7 mm. 
Fig. 2. 

77. Dito. 4.12 g. 25.8 mm. 
Lafaurie 198c. Fig. 3. 

78. Dito. 3.62 g, 24.8 mm . 
Fig. 4. 

79. Dito. 4.09 g, 25.6 mm . 
Lafaurie 198d. Fig. 7. 

80. Philippe III 
4.18 g. 25.0 mm. Lafau
rie 204. Fig. 8. 

81. Dito. 4.14 g, 25.8 mm. 
Fi~:. 9. 

82. Dito. 3.91 g, 24.8 mm. 
Fig. Il. 

83. Philippe IV 
4.16 g. 26.7 mm. Lafau
rie 217, år 1285, 1302 el
ler 1305. Fig. 12. 

84. Dito. 4.04 g, 25.8 mm. 
Fig. 13. 
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85. Dito. 4.02 g, 26.9 mm. 
Fig . 14. 

86. Dito. 3.98 g, 25.8 mm. 
Fig. 15. 

87. Dito. 3.81 g, 25.4 mm. 
Fig . 16. 

88. Dito. 3.70 g. 24.6 mm. 
Fig. 17. 

89. Dito. 4.12 g. 25.8 mm. 
Lafaurie 218. år 1290. 
Fig. 18 . 

90. Dito. 4.02 g. 26.0 mm. 
Fig. 19. 
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Fig. 33. Skauen från Swllgaltm i !'.Ilad. ilw. nr N -185. Fmo ATA. 
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Fig. 34. Gros toumvis 11r fymlc•t fr/m 
Stallgalllll i Y~wd. de cm/a .wm l1/e1' 
fotograferade flin• stMtlc11 1975. Foto 
ATA. 
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9 1. Dito. 4.00 g, 25.8 mm. 
Fig. 21. 

92. Dito. 3.96 g. 26.9 mm . 
Fig. 22. 

93. Dito. 4.20 g , 26.4 mm. 
Lafauric 219. år 1298?. 
Fig. 25. 

94. Jean Il. 3. 16 g, 24.9 mm. 
Lafaurie anm. 246. tro!. 
år 1356- 64. Fig. 30. 

95. Charles V. 2.44 g. 26.5 
mm. Lafaurie 372. 
(1364). Fig. 31. 

96. Robert du Bar. 3.39 g, 
24 .6 mm. Saulcy V:2, s . 
35. Fig. 32. 
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Rasmusson, N L: Grossus. Kut
turhistoriskt lexikon. bd 5. 
spalt 478-482. 

dc Saulcv. F : Recherches sur les 
Monn'aics des Comtes et Ducs 
du Bar. Paris 1843. 

v. Schrötter, F: Wörtcrbuch der 
Mlinzkunde. Berlin 1930. 

KARLSI(RONA 
MYNTHANDEL 

Lennart 13ertilsson 
Hantverkargalan 11 

37135 KARLSKRONA 

KÖI'EH • SÄlJER • BYTER 
MYNT• SEOIAR •~IEOAWEH 

Öppet månd- fred 10-17 
tcl 0455/813 73 

Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1982 
utkom äntligen. s tarkt försenad. 
på senhösten 1985. Dc som be
s tällt den har erhåll it sina exem
plar direkt från Finland. En recen
sion skall inom kort inflyta. 

Årsskriften utges som bekant 
numera av en nordisk redaktions
kommine med representanter för 
de stat liga myntkabinetten. Re
daktionens namn är Myntkabinet
tet , Finlands Nationalmuseum, 
PB 913. SF-00101 Hels ingfors 10. 
Finland. Cirkapris för årgången är 
100 kr eller 85 FMK. vartill kom
mer porto. Upplysningar kan 
också ges av SNF: s kansli. 

Material till niis ta årgång Iions 
redan och sättning lär ha påbör
j ats. 

30 år 

GYNNA 
SVENSK 

NUMISMATISK 
TIDSKRIFTS 

ANNONSÖRER 

är ingenting i en utvecklingskedja. 
men ser Du dem ur "ism"-crnas 
synpunkt så kan mycket ske under 
de åren. 

Kungl. Myntkabinettet invigde 
till 1985 års FIDEM-utställning i 
Stockholm en specialutställning 
under mottot "Svensk medalj
konst 1955- 1985". alltså en expo
se över hur svensk medaljkonst ut
vecklats eft er förra Stockholms
utstä llningen i FIDEMs regi. Allt 
som skapats under dc åren är inte 
med - jämfört med tyngden i F l
DEM-uts tällningen går denna i 
lättsamhetens tecken och detta 
var då en fördel. Urvalet ger ändå 
en god överblick över konstnärer
nas inspirationskiillor och egna 
'' trender". Huvudansvarig för ar
betet var Tamas Sårkc1ny. 

Utställningen. som var öppen 
till utgången av december månad 
1985, var vål värd ett besök - för 
att "friska upp" minnet (hur lätt 
sviker det inte?) och kanske väcka 
habegär. 

NUF 



Ny utställning: 
Guldskatten från Regalskeppet Kronan 

Köper Mynt 
Sedlar 

Medaljer 

En dukat f ra n K ar/ X l ur skattfyndet . 

Foto G. Hildt'braml. Raci. 

För snart 31 O år sedan explodera
de och sj_önk regalskeppet Kronan 
utanför O land. i strid med den dan
ska nottan. bistådd av en hol
ländsk eskader. Det var en svl\r 
katas trof för det unga svenska 
stormaktsväldet. 

Sommaren 1980 lokaliserades 
vraket av Anders Franzen och 
hans medhjälpare. Sedan dess har 
undersökningar pågått och otaliga 
föremål-påträffats: kanoner. mynt 
av koppar. silver och guld. tallri
kar, krus, musikinstrument. krit
pipor. kläder mm. En utställning 
om Kronan och fynden pågår vid 
Kalmar J:ins museum. 

Fynd av mynt i skeppsvrak iir 
inte ovanlign, men då man i Kro
nan också påtriitTat den största b~.:
varade guldmyntskatten i Sverige 
har Kungl Myntkabinettet i Stock
holm valt att presentera denna 
dels som en utställning, som öpp
nade den 28 februari 1986 och på
går t o m 20 april. dels i katalog
form. En föreläsningsserie ordnas 
också. Den 4 mars kl 19 berättar 
Anders Franzen om skeppets hi
storia. bärgning och framtid. Den 
12 mars samma tid talar L O La
gerqvist om Kronans guldmynt 
och 1600-talets myntcirkulat ion. 
Ingång från Storgatan 41. Entre lO 
kr. 

Skatten består av minst 255 
guldmynt (några är inbakade i en 
sammanrostad klump) till ett vär
de av 297 dukater (l dukat = 3.5 g 
guld). Bland dessa miirks två uni
ka lO-dukater från resp Karl IX 
och Karl X Gustav. samt ett antal 
mycket välbevarade dukater från 
Karl XL som ju regerade när kata
strofen inträffade. Flertalet mynt 
är utländska - dukaten var ett in-

Säljer 
Värderar 

HIRSCH MYNTHANDEL 
Grundat 1893 

Vi söker fö r kunders räkning 
och betalar bra för svenska 
dukater och andra sällsynta 
svenska och utländska mynt. 

Vi har nu inlämning till 
våra auktioner året runt. 

Butik : Stureplan 4 

Re~:alskrppN Kronan 
114 35 Stockholm 

Telefon: 08/ 11 05 56, 21 34 59 

ternationellt betalningsmedel, alla 
gångbara överallt. Det fin ns t o m 
några turkiska mynt i fy ndet. 

Den som vill beställa eller köpa 
den innehållsrika katalogen tar h ii r 
tite l mm: Guldskatfen frän Re
~:alskeppet Kronan. Red.: Monica 
Golabiewski Lannby. Kungl 
Myntkabinettet, Katalog nr 24. 
Stockholm 1986. ISBN 91-7192-
656-9. Capris 35 kr. 

Affischen kostar 20 kr. 
Försiiljning åger under utstiill

ningstiden rum i museibutiken 
med ingång från Narvavägen/ Lin
n~gatan, Stockholm (Sta tens hi
storiska museum). Beställning per 
post mottas av Kungl Myntkabi
nettet. Box 5405. 114 84 Stock
holm. Betalning kan endast ske på 

Kungl . Myntkabinettet 

vårt postgiro 5 9994-4, men då 
måste man på talongen ange att det 
gäller "Katalog Kronan" eller/och 
"affi sch Kronan". Porto tillkom
mer ej. Inga checkar eller kontan
ter! 

Lars O. Lagerqvist 

Färgglada sedlar 

En liten utställning av sedlar från 
det fd franska kolonial väldet på
går under februari-mars. 

Nicaragua i mi11iatyr 

har förlängts och står till början av 
april. 

Föreliisningar i a nslutning till utställningen 
"Guldskatten från regalskeppet Kronan''. 
Tisdag 4/3 kl 19.00 Regalskeppet Kronan- Anders Franzentalar om 

skeppets his toria, bärgning och framtid. 
Onsdag 12/3 kl 19.00 Guldmynten i Kronan- Lars O Lagcrqvist ta lar om 

myntskatten och 1600-talets myntcirkulation 
Entr~ lO kr. Historiska museets filmsaL ingång Storgatan 41. 
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l. F oro: JAN-LEO. )'Silul 

Ordnar och politik 

När man talar om ordnar och 
ordensväsende- här bortsen från 
den rika floran av rent privata för
enings- och utmärkelsetecken -
bmkar man' ur kullurhistorisk 
synvinkel skilja mellan tre hu
vudgmpper. Den första omfattar 
sådana ordnar som anses utgöra 
en direkt eller indirekt for1sänning 
på medeltida romersk-katolska 
riddarordnar. En exempel ä r Jo
hanniter-Malteserorden. 

Nästa grupp har sill ursprung i 
senmedellida ordenssamfund. 
fortfarande med religiösa överto
ner, vars huvudsyfte tycks ha varit 
"att under högtidliga och heder
samma former fästa inflytelserika 
och framstående undersåtar vid 
furstens person". Hit hör 1 ex brit
tiska Stmmpebandsorden. 

Störst är emellertid en grupp 
knuten till dekorationer vilka från 
1500-talet och framåt har instiftats 
av :;tatschefer och regeringar som 
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2. F oro: JAN -LEO. Yswd 

"officiella och synliga belönings
tecken för militära, politiska. ve
tenskapliga, konstnärliga e ller all
mänt medborgerliga förtjän ster". 
Några av de äldre. t ex svenska 
Serafimerorden, har med stöd av 
mer eller mindre välgmndad tradi
tion i s ina förs ta sta tuter angeils 
vara å terupplivade medeltida rid
dargillen. Andra har i sin utform
ning fortfa rande anknytning till en 
furstlig statschefs person. Så bär 
danska Dannebrogsorden utom 
devisen Gud og Kongen samt "för
nyaren" Christian V:s monogram 
också den regerande monarkens 
namnchiffer.' 

Utmärkelsetecken med starkt 
dynas tisk och personlig relation är 
de iranska ordnarna från tiden före 
Ayatollah Khomeini. 

!rans högsta dekoration. Pahla
viorden, var som framgår redan av 
namnet intimt knuten till den här
skande kejserliga familjen. Den 

tilldelades bara statsöverhuvu
den. företrädesvis regerande mo
narker, samt kronprinsar. Ordens
band i blåll vallrat siden. ordens
tecken med berget Demarancl. 

Också nästa dekoration i rang
ordning. Taj- eller Iranska Kron
orden med fem grader. hade ge
nom s ill namn och sin utformning 
direkt anknytning till kejsardö
met. Bandet är här i gull vallrat 
s iclen med ljusblå kantlinje. 
Ordenstecknet. bild 2. är en fem
uddig s tjärna i vit emalj med grön 
bå rd och gu ldkant. I det blå mill
fället den iranska kronan. Taj. i 
naturliga fiirger inom en mnd guld
ram med gyllene lagerkrans. Från
sidan i röd emalj visar en pers isk 
sol i guld. 

En tredje mera känd dekoration 
var Hamäyflnorden. även den med 
fem grader. Den betecknades som 
"Majestä tsorden ··. Stjärnan var 
här i silver och bandet grönt. 



Flera svenska medborgare har 
tilldelats iranska utmärkelseteck
en. 

Strax före shahens fall 1979 
ordades mycket om det olämpliga i 
att bära hans nådevedermälen. 
Tanken är gammal att man kan och 
bör göra ordnar till föremål, eller 
snarare medel för demonstration 
mol fi entliga eller misshagliga re
genter och regimer. När a ndra 
viiridskriget led mot sitt slut pro
pagerades sålunda för ell återläm
nande av alla ordenstecken som 
hade tilldelals svenska medborga
re av det nationalsocialistiska 
Tyskland . 

För frans vidkommande har 
perspektivet kanske till en del för
ändrats efter några års repressivt 
priistviilde i Teheran. Mot den 
bakgrunden kan man fråga sig om 
hastiga och mer eller mindre ge
nomtänkta demonstrationer av 
delta slag tjänar något syft e eller. 
som bäst. bara är ett to mt slau i 
luften utan ens nämnvärt propa
gandavärde . Vill man göra en mar
kering som verkligen noteras, bör 
man i s tället göra det genom att 
hövligt men bestämt avböja en 
ordensdekoration. Att i efterhand 
komma på andra och - möjligen -
bättre tankar vittnar varken om 
övertygelse eller om politiskt 
mod. 

Den tidigare colombianske am
bassadören och protokollchefen 
Jose Maria Franco Ortega har nå
gra ord om det i sitt verk El 
Protoco/o.' s 154: 

l samband med en milit iir konflikt har 
vid någm till fällen innehavare av en 
orden återlämnat sina insignier till det 
land som har utdelat dem. Förfarandet 
är knapp;ist vanligt. och det förefaller 
inte ha större mening. All en utmärkel
se har tilldelats någon kan aldrig göras 
om intet. Men den dekorerade kan helt 
enkelt låta bli all blini dekorationen så 
liinge konnikten varar. Brytande av dc 
diplomatiska förbindelserna ger inte 
anledning till nilgot ätcrliimnande. 

!lans t: Sköld 

l. Jfr Areen-Lewenhaupt: När och hur 
böra ordnar bäras ( 1943). s 7 ff. 

2. Se bild l: i detta fall Fredrik IX. 
3. Ediciones delinstituto Colombiano 

de Estudios lnternacionales .. Marco 
Fidel Suarez ... Bogot:\. u 11. 

Nytt stipendium för 
numismatiker 
inrättades under år 1985 . Som Du 
säkert minns förvaltar Svenska 
Numismatiska Föreningen Nils 
Ludvig Rasmussons s tipen
diefond . ur vilken delas ut till unga 
numismatiska forskare (högst ca 
30 år gamla). Våren 1985 beslöt 
styrelsen för Sven Svenssons s tif
telse för numismatik att inrätta ett 
efter stiftelsens grundare uppkal
lat stipendium. som kompletterar 
Rasmusson-stipendiet. eftersom 
det avses för äldre numismatiska 
forskare (över 30-årsgriinscn). 

San Marino har med anledning av 
Ungdomsåret 1985 givit ut: 

Enligt stiftelsens beslut skall 
förs lag på innehavare av s tipen
diet avges av chefen för Kungl. 
Myntkabinettet och innehavaren 
av Gunnar Ekströms professur fö r 
numismatik . Vid sitt höstsam
manträde 1985 beslöt Svensson
stiftelsens styre lse följa deras för
slag. TiiJ första innehavare av sti
pendiet utsågs docenten Birgitta 
Fritz vid riksarkivet. Hon bitr~i de r 
kommitten Sveriges mynthistoria i 
arbetet med publicering av dc av 
vårt lands medeltida arki valier 
som berör myntväsendet. Slipen
diet delades ut vid Numismatiska 
Föreningens julfest den 12 deccm
ber 1985. 

Nu närden numismatiska forsk
ningen i s tort fått sitt. kan det kan
ske vara lämpligt all fundera över 
hur medaljkonstens utövare skall 
kunna belönas? Kallas visserligen 
"'den lilla konsten"' . men är ä ndå 
en fast integrerad del av numisma
tiken och minst lika. om inte mera 
fascinerande än mynten. 

NUF 

Frågor och svar 

Valörer 
Utgivningsär 
Metall: Halt 
Åtsidan 

Frånsidan 

Upplaga 

IJiameter!Vikt 

Myntverk 
Diverse 

: 1,2.5 scudi 
1985 
guld: 916J t000 
San Marinos stilise
rade vapen 
l scudo - ung mans 
huvud 
2 scudi - ung kvin
nas huvud 
5 scudi -tre dan san· 
dc nakna ungdomar 
l scudo 15.000: 2 
scudi 14.000: 5 scu
di 12.000 
l scudo 16 mm/2 gr: 
2 scudi 21 mm/4 gr: 
5 se u di 28 mm/l O gr 
Myntverket i Rom 
Mynten är lagligt 
betalningsmedel i 
San Marino för 
30.000 lire per scu
do. 
Enligt överenskom
melse med Italien 
1939 skall San Mari
no inte ge ut andra 
mynt iin guldmynt. 

Alternativ till frågorna på niista sida. Svaren följer i nästa nummer. 
l. 1534 infördes i Ryssland valören '"kopek"', som var 1/100 av en rubel (då clt 

räkncmynt). Vilken metall var kopeken gjord av·? 
2. Vilken svensk regent hade valspråket .. Fäderneslandet'"? 
3. l vilket land kunde man använda myntet "5 Litai'"'' 
4. Vad är e !t "billon··-rnynt"! 
5. Under vilken av dessa svenska regenter priiglades inte 112-öres mynt: Oskar l. 

Karl XV och Oskar Il? 
6. Vilket europeiskt land började först använda nickel i ren form i sina mynt? 
7. Med ärtalet 1632 slogs el! kopparmynt avsclt alt användas i Tyskland . Vilken 

valör hade det? 
8. Hur många önugar gick det under Gustav Vasas tid på en daler? 
9. Vilken var den högsta myntvalören i silver på Sicilien under antiken? 

10. Vem blev regent i Sverige eft er Ulrika Elconora? 

37 



SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 före
tag i tio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är 
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet 
mot myntförfalskningar - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill 
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

De nuvarande medlemmarna i r: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
10394 Sthlm 7, tel 08-14 02 20 

Amneklovs Mynthandel 
Skolgatan 20. 602 25 Norrköping 
tel 01 t · t02950 

Hlrsch Mynthandel 
stureplan 4 
11435 Stockholm. tal 08· 11 0556 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkargalan 11 
37135 Karlskrona. tol 0455·813 73 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9, 21135 Malma 
tel 040- 1 t 6544 

Mynt & M edaljer HB 
Sveavägen 96. Box 19507 
10432 Stockholm, tel 08·343423 

Myntet i M almö 
Stora Nygatan 17, 21137 Mntmö 
te l 040-12 99 30 

Mynthuset 
Biblioteksgatan 5. Box 7049 
10386 Stcckholm. tel 08-205181,206052 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5132 
10243 Sthlm, tel 08-62 6261 

Norrtälje Mynthandel AB 
Tullportsgatan 13, Box 4 
761 00 Norrtälje. tel 0176-168 26 

Numis Mynt & Frimärkshendel AB 
Kaserntorget 6. Box 2332 
40315 Göteborg, tel 031-133345 

J. Pedersen Mynthendel 
Skolgatan24, 50231 Borås 
te l 033-11 24 96 

Peo Mynt & Frimirkon AB 
Orotininggatan 19, Box 16245 
10325Sthlm.tel 08-211210 

Selins Mynthandel AB 
Malmski llnadsgatan 29 
111 57 Stockholm, t el. 08-11 50 81 

Specie Mynthandel HB 
Storgatan 19 
57400 Vetlanda. tel 0383-15301 

Strandbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
Arsenalsgatan a. Box 7377 
10391 Sth lm . tel 08·208120 

HB Thörnström s Mynt & Sedlar 
Apotekaregatan 8 C 
582 27 Linköping 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 41139 Göteborg 
tel 031-208111 

R. Uppgrens Mynthandel 
Fågolsångsgatan s. Box 3075 
25003 Helsingborg, tel 042-11 01 01. 136742 

Wallin & Bak os AB 
Kungsgatan 4 B 2'h tr, Box 26058 
10041 Sthlm, tel 08-100057. 100058 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagatan 42. 11142 Stockholm 
te108-11 0807 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 10432 Stockholm, tel 08-343423 

Mitt i City 
PEO Mynt 

& Frimärken 
Med stor sortering av 

Mynt • Sedlar • Medaljer 
Frimärken • Vykort 

Aktiebrev • Tillbehör 
Drottningg. 19, Box 16245 

103 25 STOCKHOLM 
Tel08-211210 

Köper 
Säljer 

Värderar 

•
KRONANS 
~ MYNT 

' 'il OCH 

~ FRIMÄRKEN 

Al''TlKIIAll.,\ RS,\ 
Vå.str.t Hamngatan l\ 
J Il 17 Göteoorg 

TciUJ I · IJ~5S I 

Alternativ till frågorna på föregående sida: 
l . a. Koppar 
2. a. Oskar l 
3. a . Li taucn 
4. a. Mynt med mindre än 50% silver 
5. a. Oskar Il 
6. a. Frankrike 
7. a. l Creutzcr 
8. a. 48 
9. a. Tctradrachm 

10. a. Fredrik l 
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b. Silver 
b. Gustav III 
b. L ettland 
b. Mvnt av två oädla metaller 
b. KårJ XV 
b. Schweiz 
b. l Carelin 
b. 96 
b. Dekadrachm 
b. Adolf Fredrik 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen (hörnet 
linnegatan), 2 tr. 

Stockholm 

Tillfällig utställning: 
Fr o m 2812: 

Guldskatten från 
regalskeppet Kronan. 
Nicaragua i miniatyr 

to m 6 april 

Aktuell programinformation: 
08-7839400 

Museet: 
Tisdag-söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besökstid: t isdag 13- 16 

ingång Narvavägen 
Besöksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

Storgatan 41 

Postadress: Box 5405, 
114 84 Stockholm 
Tel. : 08-7839400 



En ny Räsänen-medalj 
Den i Norden välkände finske skulptören och medaljskaparen, professor 
Kauko Räsänen, har även gjort sig internationellt känd. Han har nu fått 
uppdraget att skapa den medalj, som skall ges ut med anledning av att 
universitetet i Heidelberg i år firar sitt 600-årsjubileum. 

Upplaga: 3 000 ex i brons och 3 000 ex i fi nsil ver. Diameter: 40 mm. 
Pris: DM 45:- i brons och DM 110:- i finsilver. 
Medaljen kan beställas hos: 

Klaus-Peter Pislor 
Postfach 259 
D-8610 Fiirth 2 
Tyska Förbundsrepubliken 

Ett fint tillfälle för den som uppskattar Räsänens konstskapande att 
utöka sin samling av hans verk! 

N UF 

Numismatiska Institutionen 
Måndagsseminarierna 1986 hålls kl. 18.30 (precis). som vanligt på Sand
hamnsgatan 52 A, Stockholm . 
Preliminärt program: 
3/3 l. Numismatiska metodfråS!or. Allmän diskussion. 

2. Engelsk mynthistoria 97J- 979. Kenneth Jonsson. 
10/3 "Rythmes de la production monetaire". Lars Lagerqvist informe

rar om symposium i Paris 10-1 2januari 1986. 
17/3 Sekundära element i tre gotländska fynd med sJutår 1036. Eva 

Svensson. 
24/3 l. Presentation av N .J. Mayhew, "Sterling imitations of Edwardi

an type", med särskild hänsyn till svenska fynd. N ils-U no For
nander. 
2. Publiceringsmöjligheter för vetenskaplig numismatisk littera
tur. Allmän diskussion. 

Välkomna! 
Brita Malmer 

J. PEDERSEN 
MYNTHANDEL 

Kullaga tun :m. llclsinghorg 
Box 1320. 25 1 l:lllclsinghurg 

T d IP1 2- l 2 25 28 
Öppet t isclu~ao-löo·duf(ar 

Vi köpt:t· odt säljet· 

MYNT- SEOLAR- MEDALJER 
lliin/uing '" ' samlingar. 

kommis$imuupptlmg. 
Söker sp<•ciellt: /'ltltmynt. st·m.<ka och 

w/iirul<lw ortin<lf 

Ht\.KAN WESTERLUND 
Myuthnndcl 

KÖPEH • S,\LJEH •BYTEH 
MYNT•SEDLAH•MEDALJEH 

Spec . sedlar 
Beta /or bm f ör serliar 

.flin' 19.'W 

\'"""!!"'"" 12 
I II 20 STOCKIIOUI 

Tel 01111 1 01107 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 
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Lars O l.u11erqvist och Nil.f Åberg: 
Gustav Eriksson (Vasa) i Dalarna 
1520-1521. Minnen. Myteroch Monu· 
ment. Vincent förlag 1985. 127 s. III. 
ISBN 91-8706+01-4. Ca-pri~ 150 kr. 

Ännu en gång- för sjätte året i följd
har ovannämnda team berett vänner 
samt ku lture llt och historiskt intresse
rade en trevlig läsning. Denna g1'uig är 
den extra lärorik för den som inte kan 
få nog av läsning orn ''his toriska ögon
blick". li iir f1\r vi för första gången 
samlade ''minnen, myter och monu
ment" om Gustav Vasas "iter dalecar
licum". Arbetet har f11tt en sär kild frä
schör genom att författarteamet följt i 
hans spår. nästan som detektiver. 

Lagerqvist vore inte den han är. om 
han inte fick in lite av numismatik i 
historieförloppet. Vi r.\r läsa (s 47-49) 
om Isala-medaljen - "Sveriges enda 
ännu existerande. ärftliga belönings
medalj". På sidorna 105 och 106 berät
tas om myntverket i Hedemora. där 
Gustav Vasas klippingar s logs. Den 
som iir intresserad av Hedernora
myntningen bör även l:isa Lagcrqvists 
artikel "Sveriges äldsta myntport
rätt ?" i festskriften 1984 till /\ron An
dersson. "Den ljusa medelt iden". När 
myntningen började i Hedemora, var 
Gustav Vasa ännu inte riksförestånda
re. utgerqvist håller i "äventyrsbo
ken" - av ordvalen att döma- det för 
troligt. att förkortningen "G" i klip
pingamas omskrift. uttytt "Guberna
tor", inte betytt "riksförest~ndare" ut
an "hövding". 

Den rikt illustrerade skriften iir en 
fin gåva till ett folk. som- genom sina 
fogdars mer eller mindre medvetna fä. 
vitskhet- håller på all förlora sin egen 
identitet mitt i en tidsepok. då ur kolo
nialväldenas ruiner nationalistiska 
smältdeglar kapar nya. sjiilvmcdvet
na nationer! Må den bidraga till att ska
ka om. innan det är för sent att riidda 
folkets själ! 
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Anders Huggen: Mtinzen im Mi ttelal
terlichen Kyrkbyn in Piteå. Tryckt i: 
Archaeology (md EtJI'ir<JJitllt'llt 4. In 
honorem Evert Baudou. Department 
of Arehacology. Universitetet i Umeå. 
Umeå 1985. s 99-107. iii. ISBN 91-
7174-217-4. 

l denna skriftserie har ett nummer de
dicerats till professor Evert Baudou 
och en av uppsatserna bör inte förbigås 
av den som intresserar sig för medelti· 
da numismatik. Vid undersökning av 
K yrkbyn i Piteå påträffades sju medel
tida mynt från perioden ca 1350- 1370/ 
80. varav två låg i ett tygslyeke och 
alltså kan betecknas som en .. skatt" -
det rörde sig om brakteater med krönt 
A resp krönt huvud av typer som Mal
mer daterat till 1360-talet. 

De övriga mynten bestod av en Mag
nus Erikssons tvåsicliga penning (LL 
XXVII:A9a med S mellan kronorna). 
en tidig got e samt fragment av brakteat 
med krönt huvud resp krönt S och slut
ligen den mycket sällsynta W inom 
strålring(LL XXVIII). Förf:s resone
mang att den möjligen kunde vara s la
gen i Visby förefaller svårt a tt accepte
ra. Han gör en del intrcssantajiirnförcl
ser med andrn likartade fynd på Åland 
och Norrlandskusten: dessutom niim
nes e tt fynd från and m sidan Bottenvi
ken. i lso-Märssylä. Pattijoki. Öster
botten (behandlat a~ Malmer 1980 som 
fynd nr 212). som tycks vara samtida 
men är ojämförligt mycket större. 

LLt 

T~·ll Kro/w: MOnzen sammeln. 6:c re
viderade och utvidgade upplagan. 
1985. 328 s. Illustrerad. Klinkhardt & 
Biermann. Braunschweig. DM 29:80. 
ISBN 3-781+0249-5. 

Författarnamnet är såväl viiibekant 
som välrenommerat. All boken nu 
kommer ut i sin sjiille, reviderade och 
utvidgade upplaga är garanti för all 
dess budskap har det riilla värde! för 
den numismatiskt intresserade. 

Boken börjar med all beskriva mynt 
från historiska till sociologiska syn
punkter för all därefter i skilda kapitel 
behandla myntningen till väs tromer
ska rikets undergång, från folkvand
ringstiden till Amerikas uppiiiekande 
och därefter till slutet på ädelmetall
myntningens epok. Själva myntsam
landet får s ina egna kapitel : geografisk 
eller historisk inriktning. motiv. beläg
ringsmynt. nödmynt. m m. m m. 

Sedan följer särskilda kapitel om 
medaljer. jetonger. primitiva betal
ningsmedel och sedlar. om myntför-

falskningar. om numismatisk heraldik. 
etc. 

Två tredjedelar av sidantalet ägnas 
ovannämnda intresseområden. Reste
rande tredjedel är ävenledes av stort 
värde får samlaren. Vad sägs om ell 
ABC (uppslagsverk) om inte mindre än 
ett 80-tal sidor? Boken avslutas med en 
lilleraturförteckning på ett JO-tal sidor. 

Boken är mycket rikt illustrerad. in
te mindre än 605 avbildningar. Priset 
börgöra boken till ett "måste" för varje 
seriös samlare. 

NUF 

Daniel Fearon: Spink's catalogue of 
British commemoralive medals 1558 to 
the present day with valuations. 1984. 
lSBN 0-86350-029-3.! 12.95. 

Den som är intresserad av engelska 
minnesmedaljer har ett flertalutmärk
la böcker att ösa kunskap ur. av 1 ex 
Lineear och Whiting för att blott niim
na ett par av behiindigt format. 

Spink har nu funnit marknaden vara 
så omfattande. att tiden synts inne för 
att även presentera marknadspriser för 
dessa medaljer. Resultatet har blivit en 
bok som räknar upp ca l 200 medalje r i 
strikt kronologisk ordning, varav ca 
500 är avbildade. För varje medalj an
ges dess ändamåJ, gravör (om känd). 
diameter, metall och pris. För mcdaUer 
från tiden före 1838 finns även hänvis
ningar till de stora medaljverken. 

Boken inleds av kortfattade redogö
relser för priiglingsteknik. rengöring, 
förvaring, tolkning av inskrifter. speci
allitteratur, samlarföreningar m m. 

En behändig introduktion till eng
elsk medaljkonst! 

NUF 

Finlands Banks sedeltryckeri 1885-
1985. (Suomen Pankin Seteli Paino 
1885- 1985). Keuru 1985. Format 
21 x26 cm. 256 sid. Översättning till 
svenska av Ulla Blomroos. Beställes 
genom Finlands Numismatikerför
bund, Box 895, SF-0010 1 Helsingfors. 
Pris ca 270:- svenska kronor. (Aven 
engelsk upplaga finns.) 

Denna högklassiga festskrift med an
ledning av tryckeriets 100-årsjubileurn 
finns även i en upplaga på engelska 
språket. Boken är indelad i sju kapitel. 
som alla har olika författare. 
1. Sillanpää: Säkerhetstryckets his to
ria. 

En sedel- och tryckerihistorik. som 
-med hänsyn till dc 20 sidor som stå tt 
till förfogande - är förvånansvärt ge
nomtriingande. Kapitlet avslutas med 
aktiebrevens och frimärkenas historia. 
Sådana värdepapper ingick i sedel
tryckeriets produktion. frimärkena un
der en tjugoårsperiod till andra vadds
kriget. 



2. Hoffman: Från konsuryckeri till 
modernt säkcrhetstryckeri. 

På 137 sidor beskriver författaren se
deltryckeriets historia. som inleds med 
ett samarbete med privat företagare. da 
behovet av sedlar var ston. och slutar 
med anskaffningen av nya stålt rycks
pressar som erfordrar mindre perso
nal. samtidigt som behovet av sedlar 
reducerats på grund av att folk har bör
jat använda girobetalningar, checkar 
och plastkort i stor utsträckning. Ex
portvärdet av tryckeriets produkter är 
nu mindre ii n 5% av hela omslutningen. 
3. Jotuni: sedeltrycksteknik i Finland. 

På endast 14 sidor lyckas fölfattaren 
redogöra för sedelpapperet med dess 
vattenmiirken. vitstämplar. säkerhets
trådar och inströssiade säkerhetsfib
rer samt för tryckfärger. gravyrmeto
der och tryckplåtar jämte slutligen den 
nuvarande maskinparken. 

"4. Talvio: Om vård sedlar. 
Författaren går tillbaka till år 181 1, 

då det ryska storfurstendömet Finland 
fick r'.itt att utge egna sedlar. De var 
depositionsbevis (precis som sedlarna 
vid denna tid från Riksens Ständers 
Växei-Banco): " Uti storfurstendömet 
Finlands Viixel- Låne- och Deposi
tions Kontor är insatt en summa av 
Femtio Kopek Kejserliga Ryska Ban
koassignationer, hwilka 50 Kopek in
nehafwarc hiiraf har att återbekom ma. 
Åbo," datum. Valören är översatt till 
ryska och finska språken. Dc första 
sedlarna i markmynt gavs ut är 1860, 
fortfarande med huvudtexten på sven
ska språket. Författaren ås tadkommer 
i detta kapitel en viii avvägd samman
fattning av dc fin ska sedeltyperna fram 
till våra dagar och avsikten är att läsa
ren fOr att få en fullständig överblick 
skall gå till andra källor. vilka även 
noggrant redovisas. 
5. Heinonen: Planeringen av nya sed
lar. 

Liksom Sveriges Riksbank avser 
Finlands Bank att utge en ny serie sed
lar under 1980-talct. bland andra två 
sedeltyper som belyser den svenska ti
den före ~r 1809.mcd portriiii av Mika
el Agrkola och Anders Chydenius. 
6. Karttuncn . Siivoncn: Betalningsrö
relsens och -servicens teknologi i fram
tiden. 

Kapitlet innehäller två exempel på 
konsumenternas betalningsvanor år 
2000. Man betalar med plastkort eller 
per dator. men banksedlarna finns fort
farande med i bilden. 
7. Yrjönen: Scdeltryekeriet på trös
keln till sitt andra sekel. 

Nackdelen med plastkonen. datorn 
och gireringarna ii r att man måste låta 
identifiera sig. l jrdelen med bankscd
larna är attman ii r anonym. Slutsatsen 
av allt detta blir alt "ett modernt sedel
tryckeri tillhören viirld. som hela tiden 
förändras och ut vecklas i en allt snab
bare takt." 

Festskriften innehåller ett stort antal 
litteraturhänvisningar, diagram och ta
beller. Men framför allt finns där 
många avbildningar. varav en stor del i 
högklassiga färgbi lder. av personer 
och föremål. insprängda på rätt ställe i 
texten. som medför au denna bok är 
ovanligt lättläst. 

Vad finn s då i Sverige att jämföra 
med denna skrift? Praktiskt taget ing
enting. 

Riksens Stiinders Baneoutskott för
ordnade den 3 juli 1747 att den private 
sedeltryckaren Peter Momma skulle få 
fortsätta att trycka bankens sedlar. 
men nu i själva bankhuset, där en 
tryckpress skulle installeras. 

År 1997 fyller Riksbankens Sedel
lryckeri 250 år. viiridens troligen äld
sta, ännu verksamma centrala sedel
tryckeri. 

Dessjubileumsår har inte uppmärk
sammats nämnvärt. Dess historia har 
aldrig publicerats. annat än på ett fåtal 
sidor i skrifter som behandlar helt and-
ra ämnen . 

Lennart Wal/en 

Fråga: 
Jeg skriver vedr. lokale småpeng
esedler fra Napoleonskrigenes tid 
til Svenska Numismatiska Före
ningen. 

Jeg har i nogen tid interesseret 
mig for lokale (overvejende uoffi
cielle) smäpengesedler fra å rene 
1806-16, fortrinsvis i Danmark. 
men efterhänden også i hertug
d l(l mmerne Schleswig-Holste in . 
Norge og nu til sidst i Sverige, 
h vor de reldste Iindes. 

Jeg vii derfor gerne sp~rge , om 
foreningen råder over material c af 
denne art. lan Wischn har overfor 
mig nrevnt Sven Svenssons sam
ling. Er det muligt a t e rhverve fo
tokopier af sädanne sedler - og 
eventuelle oplysninger om deres 
proveniens? Min viden om svensk 
materiale begnl!nser sig til kopier 
af sedler fra Stockholm samt l ng-

var Ehnboms ''Svenska poletter" 
og diverse auktions lis te r. Finder 
der samJere i Sverige, der har spe
cialiseret sig i småpengesedler? 

Jeg har i Sverige kontaktct 
ml(lntsamlinger i yöteborg, Stock
holm. Uppsala. Orebro. Vesteräs 
og Lund. 

Svar: 

Med venlig hitsen 
Finn Grandt-Nielsen. 

museumsinspekt~r. Odense 

Sven Svenssons sedelsamling in
nehåller dessvärre endas t någon 
enstaka privatsedeL 

Den hitti lls bästa sammanställ
ningen av svenska privatsedlar är 
författad av A. Platbärzdis: Sveri
ges sedlar del Il , Lund 1965. s id 47 
och följande s idor. Där finns även 
en avbildning, tig 58. av den äldsta 
kända privatsedeln i Sverige med 
årtalet 1628, en kopparkompanise
deL 

Av förordet ti ll boken framgår 
var de avbildade sedlarna kan stu
deras i original. 

I detta sammanhang, perioden 
1760- 1830. borde man även taga 
hänsyn till de privata diskontkon
toren , det förs ta inrä ttat 1\r 1773. 
Platbårzdis redogörelse för de äld
sta diskonterna m1\ste läsas med 
stor försiktighet och bör komplet
teras med en s tudie av L. Wallen: 
Sveriges Sedlar. del 1- 11. Stock
holm 1984, sid 19 1-194. 

Den helt privata Riksgäldsdis
konten i Göteborg torde ha emitte
rat sedlar med den lägsta valören, 
5 riksdaler riksgälds = 3 1/2 riks
daler s ilver specie (a 25,7 gram fin
silver). Kan man anse att en så hög 
valör iir en ' 'smäpengesedcl"'? 

Här i Sverige finns det mig ve
terl igt inte någon privatsamlare 
som specialiserat s ig på privat sed
lar. 
Med vänlig hälsning för Svenska 
Numismatiska Föreningen 

Lennart Wallen 
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SVENSKA 

April 

9-13 Stockholms Antikmässa. 
Älvsjö 

26-27 Frimynt. Helsingborg 

Juli-Augusti 

26.7-3.8 Antik 86. Helsingborg 

UTLÄNDSKA 

April 

12-13 Dito i Munchcn 
20 Bern 

Värendsmässan 1985 
Värends Numismatiska Förening
en avhöll söndagen den 29 sept 
1985 för tredje året i följd en mynt
mässa i Smålands Museums loka
ler i Växjö. 

Intresserade mässbesökare 
kunde göra goda affärer med 
mynthandlare från Vetlanda, Mal
mö, Borås, Karlskrona och Göte
borg. Wexiö gymnasii myntkabi
nett hade denna gång en intressant 
utställning kring ämnet Löner och 
priser från 1300-talet. Förenings
medlemmar visade urval av säll
synta svenska mynt i utsökta kva
liu!er med instruktiva texter och 
foton , en fin samling av småländs
ka privatbankssedlar. vackra nor
ska mynt från 1818-1873, svenska 
och utländska sedlar i fin uppsätt
ning samt en intressant typsamling 
av svenska kopparmynt. Utställ
ningarna blev mycket uppskattade 
av de närvarande, liksom det alltid 
lika sevärda myntkabinettet på 
Smålands museum. ett av Sveri
ges finaste. Verkligen numisma
tiskt berikande. 

Föredragshållare var Gunnar 
Sundberg som talade om svenska 
jubileumsmynt inför intresserade 
åhörare. 

Många var dc besökare som 
denna dag hade funnit sin väg till 
myntmässan i Smålands museums 
alltid lika trevliga lokaler. 

För ett lin t arrangemang önskar 
vi föreningen god framgång i fort
sättningen. 

GBL 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad (utom juli och augusti) på Västanfors Indu
striers matsal kl 19 .00. 

FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Datum ej meddelat. 

MYNTKLUBBEN GOTEN, Visby. Dallim ej meddelat. 

GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING. Mötesdagar 10/3 , 14/ 
4, 12/5. Lokal: Traktören, Köpmansgatan 20, kl 19.00. Antiksektionen: 
20/3, 24/4. Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogatan 3, kl 
18.30-21.00. Upplysningar: t el 031i17 79 70 (Bo Nord e II) under dagtid, ej 
helger eller lörd/sönd. 

HALMSTADS MYNTKLUBB. Lokal: Klarasalen. Fredsgatan ,) Bib
lioteket , Halmstad. Möten den 3/3.7/4,5/5,2/6 med början 19.00. Ovriga 
upplysningar: N-E Ericsson. tel 035/12 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal 
13/3, 10/4, 15/5. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/22151. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje 
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kal
mar. Upplysningar: tel 0485/3 1281,080/11584. Auktioner varje gång. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen 
i varje månad p11 restaurang Storstugan, Stot1orget l. Katrineholm. 
Upplysningar: tel 0150/21045 el 15 100. 

KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE. Datum ej meddelat. Upplys
ningar: 0563/407 25. 

KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖREN ING har mö
ten med auktion på Hemgården, Norrtullsgatan 9, Kristianstad den 21/3, 
18/4. 23/5. 13/6. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING har möte kl 19.15. Lokal: 
Utbildningshuset Studentlitteratur. Åkergränd l. Upplysningar: tel 046/ 
122593. Datum ej meddelat. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA harmöten andra måndagen i varje månad 
på Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplys
ningar: tel 0155/ 134 29, 67154, 12841. 

NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND håller månadsmöte 
med auktion i lokalen BORGEN i Helsingborg. Datum ej meddelat. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på restaurang TERAS
SA, Rådhusgatan 23, Ntissjö den 25/3,29/4,2715,26/8.3019,28/10. 25/11. 
Upplysningar: tel 0383/158 35 kl 07.00-09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ 
18680. 

SANDV IKEN-GÄVLE MYNTKLUBB håller möten i Hemgården. 
Kungsbacksvägen Il . Gävle. kl 19 den 5/3. 2/4 och 14/5. Upplysningar: 
026/ 183764. 

SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Skövde. har möten 
med auktion på restaurang Postiljonen den 16/3, 1115. 14/9. 1311 0. 19/ 11. 
7112. Upplysningar te l 0500/808 50 (Thord Lund). 

SKILLING BANCO NUMISMATISKA FÖRENI NG. Linköping. har 
möten kl 19.00 den 3/3 och 7/4. Lokal: Huvudbibliotcket. Lindbloms
rummet , Hunnebergsgatan 8. Linköping. Upplysningar: t el O 13/13 69 87. 



SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING. Malmö. Ny mötesadress UTLÄN DSKA 
IOGT, Kungsgatan 16 A. Möten 20/3. 24/4. 2915. 26/9. 30/10 och 27/1 l. 
Klubblokalen Kungsgatan 38 A. Malmö håller öppet varje tisdag kl L986 
19-21 under september-maj. 

SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen 
efter den 15 i varje månad kl 18.30 i Rembostugan. Hedemora. Upplys
ningar: t el 0226/562 78. 

TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möteandra måndagen 
i månaden kl18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 
A, Trelleborg. På programmet står auktioner, föredrag, lotteri mm. 
Upplysningar: tel 0410/34544. 

TÄLJ E MYNTKLUBB, Södertä1je har möte i Wendelas rum. bibliote
ket Luna kl19.00den 13/3 (10-årsjubileum). 10/4, 15/5. Upplysningar: tel 
0755/61938 eller 313 14 . 

UPPSALA MYNTKLUBB sammanträder på Skandia. Drottninggatan 
l A. kl 19.30 den 18/3 årsmöte (Lokal: Uppsala Universitets myntkabi
nett), 22/4 föredrag om kvalitetsbedömning. Upplysningar: 018111 5000. 

WESTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten kl 19. Lokal: 
Tingshusgatan 2, Ludvika. Datum ej meddelat. 

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 
på IOGT-lokalen, Kullgatan 34 , Vetlanda kl 19.15 den 21/3, 18/4. 29/8. 
26/9, 31 l l O, 28/ Il. Myntets Dag anordnas på Vetlanda bibliotek den 16/3 
med utställningar och försäljning. Föreningens 10 års-jubileum och 
Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte avhålles 24-25 maj med 
bl a festmiddag på Vetlanda stadshotell och bussutOykt. Upplysningar: 
tcl 0383/158 35 kl 07.00-09.00 och s 23. 

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar, har möten 
andra måndagen i varje månad utornjuni,juli och augusti. Föredrag o dyl 
följs av auktion. Upplysningar: t el: 0345/11 2 95. Lokal: Finnvedens 
Sparbank (källarlokalen). 

V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, V~ixjö har möte på Röda 
Korset , Hovsgatan Il, kl 19.20 den 5/3 . 3!4 besök på myntkabinettet, 
Smålands museum, 26/4 resa till myntmässan i Helsingborg. 14/5 . Vid 
samtliga sammankomster hålls auktion. 

VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 
19.00 första onsdag i månaden sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte . 
5/3 kåseri och auktion: 2/4 information för nybörjare: 7/5 mynt på frimär
ken. Uppl ysningar: tel 021/1 39494 (efter kl 18). 

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion 
Järntorgsgatan 3. Upplysningar: t el O 19/13 52 13. Datum ej meddelat. 

SVERIGE 

April 

19·20 13. Ahlström Mynthandel AB 

21-22 Svenska Numismatiska Föreningens vårauktion (endast för med· 
lemmar och anslutna föreningar) 

Mars 

4-5 
6-7 
7-8 

JO-t l 
19-21 

April 

9-11 

9- 11 

14 

14-15 
15-16 
17-19 
18-19 
21-22 
21-22 
23-25 
28-30 

Maj 

2 
5-7 
13- t4 

Juni 
18-19 
26-27 

September 

22-23 
24-26 

Oktober 

8-9 
t3- 14 
15- 16 
21-23 
29-31 

November 

5-7 
19-20 
24-25 
26-28 

December 

1-2 

Luzern. Hess 
London, Spink 
Niirnberg. Grad! & Hin· 
terland 
Wien, Dorothetun 
Köln. Schulten 

Miinchen, GieBener 
Miinzhandlung 
Miinchen. Bankh;ms 
Panin & Co 
Basel, Miinzen & Med-
a iii en 
Wien. Rauch 
Ziirich. Spink 
Hamburg. Emporium 
Bern, Cr·edit Suisse 
Miinchen, Lanz 
Wien, Dorotheum 
Köln, Munz Zentrum 
Frankfurt. Peus 

Frankfurt. Peus 
Miinchen . Hirsch Nach! 
Ziirich, Leu 

London , Spink 
Miinchen, Hirsch Nachf. 

Wien. Dorotheum 
Miinchen , Hirsch Nachf. 

London. Spink 
Ziirich. Bank Lcu 
Ziirich. Spink 
Köln, Schulten 
Köln, Miinz-Zentrum 

Frankfurt, Peus 
London. Spink 
Miinchen, Lanz 
Miinchen, Hirsch Nachf. 

Wien. Dorothcum 

25 AB Stockholms Auktionsverk Myntset 1985 

Maj 

14 

från Sverige, Danmark, Finland 
och Norge har expedierats. K var-

AB Stockholms Auktionsverk liggande set bör snarast hämtas . 
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MOMSFRITT! 
Ny lag f o m l 986.03.0 l 

Prisexempel ur rikhaltigt lager: 

20 Kronor 1877, 80, 90, 95, 1901, 02 Kvalitet 01 Pris 1850:-
20 Kronor 187 4, 76, 78, 84, 89, 98, 99 01 1750:-
1 O Kronor 1877, 80 l +/01 l 450:-

5 Kronor 1882 01 l 200:-
5 Kronor 1901 , 20 01 550:-
8 Daler l 659 (Rigafyndet) god l + l 20 000:-

1 inkommen sedelsamling: l 00 Daler SM 1666, l O Rd. Bco l 855, l O Rd. Rmt 

1873, l 00 Kronor 1901, samtliga i goda kvaliteer. 

GULDMYNT (Maple Leaf, l 00 Corona, etc) 
SILVERMYNT (40, 60, 80, 83%, utländst) 

Köpes (% av LME) 
100% 

08-20 55 01 f 20 90 47 
KÖPER- SÄUER - VÄRDERAR 

85% 

G:a Mynt, Sedlar, Ordnar, Medaljer etc. 

Mynt-, Silver & Guldskrot. 

.. 
METALLBORSEN AB 

Säljes 
113% 
105% 

Norrmalmstorg l , 5 tr. 111 46 STOCKHOLM 
T e lex 150 42 Mete x S 


