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Nya märkliga myntningsfynd i Lödöse
Av Rune Ekre
Sedan 1963 har vid utgrävningar i
Lödöse (Gamla Lödöse) gjorts en
serie fynd av präglingsunderlag
från medeltida myntning. Förutsättningen för ett spillmaterial av
det här slaget är brakteatpräglingstekniken: underlagsbitarna av läder eller bly har vid präglingen av
den tunna myntplattan fått ett nästan lika tydligt stämpelavtryck som
silverplåtcn. Som arkeologiskt och
numismatiskt källmaterial är dessa
underlagsbitar av väl så högt värde
som själva roymen - underlagsbitarna ger besked om var resp. brakteater präglats; de hittas i det avfallslager som bildats vid präglingstiden och ger följakt ligen en säkrare
datering än fynd av mynt som varit i
omlopp.
De hittills yngsta myntningsfynden i Lödöse har gällt L-brakteaten
med strålring(LL nr XXVIII:2)- i
det fallet var underlagen av bly. De
ca 150 präglingsunderlagen av lädef täcker i stort seu 1200-talet och
domineras tills vidare av Birger
Jarls B-brakteat. Tidigare fynd har
publicerats bl a i NNA 1971 och i
Medeltiden och arkeologin, Festskrift till Erik Cinthio 1986 (se äv.
L.O. Lagerqvists utförliga recension i SNT 1986:9/ 10).
Under tiden augusti- oktober
1987 har genomförts arkeologisk
kontroll och undersökning i samband med dräneringsarbeten kring
fastigheten Lyckhem, en grosshandlarvilla från 1890-talet i det
centrala Lödöse, omedelbart nordöst om Skanskullen, platsen för den
medeltida borgen. Det arkeologiska arbetet har letts av antikvarie
Sonia Jeffery. J en mindre utvidgning av dräneringsschaktet kunde
följas bebyggelselämningar från
1400-tal till 1000-tal i ett kulturlageromfång om ca 2,5 m. Undersökningsområdet låg innanför (och
tangerades av) den vallgrav som
anlades nära efter 1200-talets mitt.
De äldre lämningarna tillhörde
alltså de byggnadskvarter som före
vallgravens anläggning sträckt sig
fram till borgkullens fot, ett eller två

28

kvarter väster om den tidigare lokaliserade myntmästargården. En del
fynd i dc här kvarteren har så lyxbetonad karaktär, att vi diskuterdt
möjligheten av en tidig kungsgård.
Under en av de sista grävningsdagarna påträffades i ett av de äldsta bebyggelseskikten ett myntningsunderlag av läder vid den
västra schaktkanten mot borgkullen. Föremålet är sannolikt att uppfatta som ett ströfynd, emanerande
fr.in den vid tidigare grävningar lokaliserade myntverkstaden ca 25 m
österut. Lagerföljderna över fyndskiktet var helt obrutna - någon
nedgrävning kan inte ha förändrat
skiktsammanhanget - och i den
närmaste omgivningen har kunnat
följas bebyggelseskeden i stödkonstruktioner och golvvirke med goda
möjligheter till dendrokronologisk
provtagning. En genomgång av dateringarna från detta material (utförda av Alf Bråthen) ger vid handen att fyndskiktet inte kan ha bildats senare än 1150.
Det nya fyndet består av en remsa av tjockt läder (längd 12 cm,
bredd 3 cm, tjocklek ca 4 mm) med
6 myntavtryck på lädrets luddiga
"insida" och motsvarande slagmärken utan myntavtryck på lädrets
släta utsida. Ett par av stampavtrycken är utomordentligt tydliga,
dc övriga tillräckligt avläsbara för
en slutsats om inbördes identitet.
Den myntbild det här är fråga
om är inte obekant men överraskande i fyndsammanhanget Den
är till alla delar klart överensstämmande med en brakteat i Schives
stora översikt från 1865 av norska
mynt, tabell VI nr 52: ett dubbelkors med symmetriskt placerade,
lika långa tvärarmar inom en ring
av kulor eller pärlor och med en
pärla på vardera sidan om korsstammens mittparti. Fördelningen
av pärlringen är något asymmetrisk, åtta på ena halvan, sex på den
andra, exakt som på Schives avbildning. - Schive hänför detta mynt
till slutet av tidsperioden 11001160 och betecknar det pga " pat-

riarkalkorset" som andligt mynt,
sannolikt utgivet av ärkebiskopen i
Nidaras (Schive 1865, s. 42). Myntet torde vara ytterligt sällsynt;
Schive gjorde sin avbildning efter
ett exemplar i Köpenhamn (Den
Kongelige M0nt- og Medaillesamling). Det väger 0,16 g. - Med det
nya fyndet torde det stå klart att
myntet präglats i Lödöse senast
1150.
Oktoberfyndet 1987 har f.ö. haft
en så att säga retroaktiv effekt. Vid
en ledningsgrävning i Långgatan i
Lödöse 1974 påträffades för första
gången präglingsunderlag till Birger Jarls B-brakteater. l samma
grävning i ett avsevärt djupare skikt
förekom tre läderbitar med brakteatliknande avtryck. Bilden är otydlig; jag ryckte mig kunna utläsa en
korsfonn med omgivande pärlor,
men andra tolkningar föreföll tänkbara, dock utan säker anknytning
till kända svenska medeltidsmynt
(jag har i en publicering lite ansvarslöst nämnt dem som tänkbara
västsvenska motsvarigheter till
U ppsalas biskopsmyntning). Vid
fyndtillfället 1974 hade den västsvenska dendrokronologin ännu inte slutkorrigerats. Den datering
som den gången gavs gällde en tidpunkt omkring 1200. När Alf
Bråthens dendrokronologiska referensserie slutkorrigerades 1982,
kom dateringar fr o m 1200-talet
och bakåt att tidigareläggas med 51
år. De här präglingsunderlagen
skulle då ligga så tidigt som 1150,
vilket då föreföll orimligt. För en
seriös publicering skulle krävas en
säkrare bildavläsning och en ny
grundlig genomgång av utgrävningens dateringar, något som arbetssituationen i övrigt inte lämnat
utrymme för.
Det nya fyndet 1987 har emellertid visat väg för en lösning av
problemet: här föreligger säker
dendrokronologisk datering till senast 1150 och därmed öppnas ett
jämförelsefält - de norska J JOOtalsbrakteaterna-där det varit lättare att finna en förebild för av-

trycket på läderunderlagen från
1974. Den återfinns kanske på samma tabell VI hos Schive, nr 17, men
troligare i tabell IV, nr 77- 79; Liknande även i tab. VII: 91-94 m.fl.
De aktuella präglingsunderlagen är
som nämnts inte helt entydiga men
innebåller under alla omständigheter ett likarmat kors med kulor i
korsvinklarna. Möjligen kan en
(partiell?) yttre kulring avläsas i ett
av avtrycken.
De av Schive återgivna tab.
IV:77-791iggerenligt Schiveinom
tidsrummet 1100- 1160, troligen
något senare än 1130 (Schive, s.
34 ). Schives dateringar bygger här
på myntens förekomst i det stora
fyndet från Fjerdingrein o mkring
1810, vars nedläggning han förlägger till omkring 1160.
Beträffande dateringen av fynden från 1974 har en förnyad genomgång visat e n betryggande dendrokronologisk datering i tidsrummet ca 1150-ca1l60. Det nya fyndet ger alltså en något tidigare datering, men båda grupperna ligger avsevärt tidigare än hittills gällande
myntningsdateringar för Lödöse.
Eftersom det senaste fyndet mycket
väl kan sträckas ett eller ett par decennier före 1150, kan de nya rönen
beträffande Lödöse i viss mån jämställas med Lummelundafyndet
1967, där Gotlandsmyntningen
fick sin hittills tidigaste dateringsgrund, senast 1140.
Av betydelse för bedömningen
av de nya attributionerna av (fd)
norska mynt till Lödöse är naturligtvis förekomste n av respektive
myntfynd. Den enkla korstypen i
fynden från 1974 går bl a igen i flera
av fynden från lapska offerplatser
( Rasmusson 1956, bl a plansch
1.286, 293, 302 och plansch
JII:l34, samtliga enligt Rasmusson
norska brakteater från perioden
1160- 1200). E n översyn av fyndoch frekvenssituationen för de nyupptäckta Lödöse-myntningarna
ber jag att få återkomma till, liksom
till de viktiga frågorna om vikt och
halt. Tills vidare harjag spårat brakteaten med dubbelkorset ( Schive
VI : 52) i publicerade säkra fynd
endast från det ovannämnda i
Fjerdingrein och i Bårarps-fyndet,

där den förekom i 6 defekta exemplar; Steen-Jensen daterar för övHÅKAN WESTERLUND
rigt nedläggningen till åren 1153.\hn t handel
1155 (Jensen 1983, s. 122) - i god
samstämmighet med den dendroKÖI'EH • S,\WER• BYTER
kronologiska dateringen i Lödöse.
MYNT • SEDLAH•ME DALJER
Båda de aktuella brakteattyper::Spec . sedlar
na kan emellertid ha förekommit i
Betafor
bra flir sedlar
skingrade, fragmentariskt beskrivfore 1930
na skattfynd, såsom 0ster Uttrup
och Klostermarken vid Ål borg (bå\·asaj:alan 42
da nedlagda o. 1157), Kockhem i
l l l 20 STOC KIIOUI
Västergötland och Arbol i Dalsland
Tel 08/110807
m fl. - Lars Olof Lagerqvist och
Kenneth Jonsson tackas varmt för
goda tips i detta sökande, som fortsätter. - Galster 1965 är för övrigt
SPECIE
en god utgångspunkt.
MYNTHANDEL HB
De nya fynden i Lödöse tycks
Köper o säljer
alltså ha förändrat bilden beträffande de tre mynträkningsområdenas
Mynt • Sedlar • Medaljer
kronologi: det västsvenska områSpec. Äldre .n·enska kopparmyl/l.
det rycks kunna ha nästan samma
Sedlurfiire 1900.
.
ålder som Gotlandsmyntningens.
Kommissionsuppdrag - Auktioner.
Tills vidare synes Svealandsmyntningen vara den yngre av de l~e.
Storgatan IIJ. Box 69
Samtidigt ger emellertid såväl de
57401 VETLr\NDA
nya Lödösefynden som LummeTel 0383115301
lundafyndet en tankeställare om
hur bilden snabbt kan förändras genom enstaka fynd.
en roll i nordisk politik, möjligen
De nya fynden aktualiserar i hög aktiv sådan också i dansk inrikespolitik. Hans yttre kontakter var
grad myntherrefrågan. Hittills har
Lödösemyntningens
begynnelse alltså betydande, liksom längden av
sammankopplats med den långrehans regeringstid. Han bör rimligen
gerande och starkt framträdande
ha haft förutsättningar för och tid
kungen Knut Eriksson ( 1167till initiativ på myntningens områ1196) med i flera sammanhang klar de.
Västgötaanknytning; myntningen i
Schive betecknade de här aktuelLödöseskulle kunna ha börjat med
la mynten i sin norska översikt som
LEDUS-brakteaten på 1180-talet
"geistlige". Flyttas hans rubricering
eller däromkring. Knut Eriksson
över t iii svenska förhållanden vid tibetecknas ofta som den förste svenden omkring 1150, skulle den för
ske kung med en något så när kon- Lödöses del närmast gälla skarasoliderad riksenhet, och det kunde biskopens aktiviteter. Detta är en
vara naturligt att han tar initiativ till tidpunkt något decennium före ärmera riksomfattande myntning, kestiftets inrättande i Uppsala, och
som blir bestående. För tiden om- Skarnbiskopen kan av flera skäl ankring 1150 är det historiska källäget tagas ha haft en ledande ställning
betydligt sämre. Vid den tiden är inom den svenska kyrkan. Om bisSverker d.ä. svensk kung med e n kop Bengt den gode, som tillträdde
sannolik regeringstid från mitten av episkopatet i Skara omkring 1150
l 130-talet till mitten av 1150-talet. (för e n 40-årsperiod!) vet vi genom
Upplysningarna om Sverker är biografin i Västgötalagens bihang,
knapphändiga, men han har up- att han haft en mycket omfattande
penbarligen spelat e n betydande finansiell verksamhet. Han vore inroll i kontak ter med påvestolen och te otänkbar som myntherre i Lödöi samband med de första svenska se.
l en uppsats om den svenska meklostrens tillkomst. Han har spelat
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My~tningsunderlag av lädu påträffat vid utgrävning i fastigheten Lyckhem, Lödöse, 1 oktl987 (fyndnr CS 534). Skala ca 1,3: l. Foto: Alvsborgs Länsmuseum, Ola
Ericsson. Bredvid förf: s ttckning, skala 2: l. Avtryckets diam ca 14 mm.
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Sd1ives teckningara v brakttatcr med dubbelkors, ~patriarkafkors~, ta b. X J, nr48-54. Nr 52 identisk med bifden på präglingsunderlaget bifd l .
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Etc av de tre präglingsunderlagen frånledningsgrävning i Långgatan, L ödöse 1974.
Skala ca 2: J. Foto: Alvsborgs Länsmuseum. Ola Ericsson. Bredvidförf:sförsök till
renritningavtvåavtryck (fymlnr DC5299odJ5264 ). Skala 2:1. Awryckttsdiamca
12mm.
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deltidsmyntningens uppkomst har
Kenneth Jonsson (Jonsson 1985,
s. 197 f) refererat resp. byggt vidare
på hypoteser att den tidiga Gotlandsmyntningen initierats av någon gotländsk handelsorganisation
eller samhällsrepresentation . Med
hänsyn till den redan omkring 1100
mycket starkt utvecklade utrikeshandeln över Lödöse, vilken utgrävningsfynden bär påfallande
vittnesbörd om, skulle ett liknande
förhållande i och för sig också vara
tänkbart i Lödöse.
En fjärde möjlighet skulle kunna
vara en tillfällig norsk besättning av
Lödöse, varvid en norsk kung eller
tronpretendent tillfälligt genomfört
myntning här. Med föreliggande
källmaterial torde den gissningen
emellertid vara väl hypotetisk.

Brakteater m ed likarmade kors och kulor enlig l Schives avbildningar, w h. 111:·7779 och w b. 11/:17. Likarmtie typer f örekommeräven i Schive w b. Vl/: 91-94m fl.

Tillsvidare håller jag nog en
kvartspen ning på den svenske
kungen som myntherre. Myntherrefrågan kommer givetvis att bli
föremål för mycken diskussion, och
de nya fynden får prövas i olika
sammanhang. Väsentligt för bakgrunden till tidiga myntningsfynd i
Lödöse är den av de senaste årtiondenas utgrävningar massivt underbyggda bilden av en tidigt starkt utvecklad handelsort med vida förbindelser.
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dalj den som Svenska Jägarförbundet låtit slå och för Josefina hennes
Lilla belöningsmedalj för Sällskapet
för inhemsk silkesmaskodling.
Kronprinsparet var tillbaka på
Myntet redan 1836, varom tidningarna för den 8 juli har att berätta:
- DO. KK. HH. Kronprinsen och
Kronprinsessan i sällskap med Deras
höga Anförvandter besägo i Fredags
det Kong!. Myntet, hvars alla rnachinerier voroför tillfället satt a i full gång och
förevisades af Hr Öfver-Directören
Professor Almro1h.

"De HögaAnförvand tema" var Josefinas mor Augusta Amalia av
Bayern ( 1788- 1851) och hennes
älsklingsbror Maximilian ( "Max"),
död 1852, som tydligen ville bese
vår mynttillverkning.
LLt
Medaljerna över Oskars och Josefioas besök avbildade på omslaget.
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Kungliga myntverksbesök
har då och då avsatt medaljer, som
alla samlare vet, dock inte under våra två senaste regenter. Ibland blev
det emellertid något annat än en
besöksmedalj som slogs, vilket vi
kan läsa i stockholmspressen för
den 3 augusti 1838. Det är givetvis
drottning Desideria som åsyftas:
H.M. Drottningen behagade i förrgår
e.m. bese Myntverket, med dess Mekaniska inrättningar, hvarvid Verkets
Öfver-Direkt ör och Tjenste män voro
tillstädes, och vid hvilket tillfälle några
exemplar af Hennes Maj:ts Kröningsmedalj uti Dess höga närvaro präglades,
dem Hennes Maj:t täcktes till några
bland de närvarande utdela.

Det är inte fullt klart vilken medalj
som åsyftas - kröningen hade ägt
rum sju år tidigare - eftersom det
finns två dylika, den större, av riksdagen 1830 beslutade och 1833 färdiga, samt den mindre, av gravören

LP. Lundgren som enskilt företag
slagna, som var färdig i tid ( 1829)
och inköptes av riksmarskalken för
utdelning (Hildebrand, Desideria
nr 3 resp 4; se även Torgny Lindgren i Myntkontakt/SNT 1983, s
236-241 ). Den lilla var lättare att
slå under ett besök, men den stora
var nyare. Förmodligen var det
dock troligen den mindre medaljen,
eftersom myntmästaren kna ppas t
vågat ta fram riksdagens medaljverktyg för prägling utan särskilt tillstånd.
Tidigare hade kronprinsparet
besökt Kong! Myntet, nämligen
den 19 oktober 1835, och därvid
hade två medaljer slagits, en till
Oskar och en till Josefina (Hildebrand nr 9 resp nr 2). Härvid använde man -väl på grund av tidsbrist - redan existerande åtsidesstampar, nämligen för Oskars me-

Drouning Desiderias kröning, den mindre medaljen av L P Lundgren 1829.
Troligen var det den som slogs vid drouningens besök 1836. Liksom övriga silverexemplar i Kungl Myntkabinettet,
foloATA.

l\'Iitt i City
PEO Mynt
& Frimärken
Med stor sortering av
Myn t • Sedlar • Med aljer
Frimärken • Vyk ort
A ktiebrev • T illbe hör
Drottningg. 19. Box 16245
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Gustav von Sayn-Wittgenstein-Hohensteins
myntprägling i Stettin i Svenska Pommern
1689-1691
Av Peter Ilisch, L andesmuseum i Munster
Det tyska riket var på 1600-talet
splittrat i territorier och det fanns
på sin höjd en ansats till en central
kunglig-kejserlig myntningspolitik.
Antalet myntpräglande hertigar,
markgrevar, kurfurstar, grevar, adliga, biskopar, abbotar och riksstäder var mycket stort. Frånsett i dc
största statema präglade myntverken endast periodiskt, och då framförallt när konjunkturen utlovade
en profit, vilket i verkligheten oftast
visade sig vara en bedräglig förhoppning. Följden av denna splitt ring blev ett brokigt sammansatt
myntomlopp. På 1600-talct hade
visserligen bindande Jagar tillkommit för alla stater men dessa reglerade nästan uteslutande präglingen
av de stora silvermynten, som talem och dess delar. Uppsikten över
myntverken låg sedan 1564 hos
rikskretsa rna. ("Det Heliga Romerska Riket av tysk nation" var indelat i ett antal Reichskreise, vilket
vi brukar översätta med "rikskrctsar". Varje sådant kretsområde förestods av en Direktor, vanligen
identisk med den furste som var
högst i rang och/ eller mäktigast.
Han hade dock mycket svårt att få
sina beslut genomförda. ) Men när
en myntort bröt mot kretsbesluten
och till och med mot rikslagama,
hände det dem praktiskt taget ingenting. Och man brydde sig inteom
muntliga tillrältavisningar.
Furstarnas myntningspolitiska
intressen var olika och delvis motstridiga. l allmänhet var de stö rre
staterna som Brandenburg, Sachsen, Bayern och Österrike liksom
även städerna intresserade av stabila värdeförhållanden, men detta
uteslöt ändå inte, att även de i tider
av penningbrist - främst av krigiska orsaker - lät prägla undermåliga mynt. Trots detta såg de världsliga liksom de andliga småfurstama
myntpräglingen uteslutande som
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ett instrument för att förbättra sina
inkomster. Detta var lättast an genomföra, närtie bästa mynten, som
var i omlopp, inköptes och nedsmältes för att ompräglas till nya
mynt med ett något högre nominellt
värde. Eftersom många myntorter
arbetade på detta sätt, blev den
oundvikliga konsekvensen en beständig ökning av silverpriset beräknat i räknemynt. Detta förde
därhän, att endast talermynt präglades som sold till trupperna i det
30-åriga kriget ( 1618- 48 ), men
anskaffande! av detta silver var ofta
förbundet med stora svårigheter.
Frånsett representationspräglingarna återstod knappast några talermynt efter fredsslutet 1648. Den
genom rikslagarna föreskrivna silverhalten för dessa blev emellertid
så dyr, att en prägling av taler gick
med förlust. Gamla talermynt
fanns fortfarande i omlopp - såvida dc inte nedsmälts - och sattes
framför allt in i kapital- och utrikeshandeln ( fjärrhandeln ), men måste
tyvärr betalas med agio, dvs en ta ler
kostade, betald i löpande växelmynt, mer än en taler. För att trots
detta ändå kunna förse den dagliga
penningmarknaden med större silvermynt, beslöt Brandenburg och
Sachscn 1667 i Zinna, vid genomgång av rikslagama, att prägla nya
mynt med lägre silverhalt om 2/3,
1/3 och 1/ 6 taler. (Riksmyntlagarna gällde endast en delning i l /2
och 1/ 4.)
Besluten i Zinna skulla ha kunnat stabilisera myntväsendet, om
det inte hade funnits mindre myntverk, vilka lät ut prägla den nya 2/ 3
tal er (gulden) eller de dubbla
markmynten med en lägre silverhalt än vad som fastställts där. Ett
av dessa tillhörde greve Gustav von
Sayn - Wittgenstein - Hohcnstein,
vilken 1657 hade ärvt flera små territorier som lantbruksmässigt inte

bar sig. 1672 öppnade han ett
myntverk i Ellrich i Harl, vilket till
att börja med präglade låga valörer i
silver för att 1674 övergå ti11 2/3 taler. Tydligen var tillverkningen av
denna myntsort så gynnsam, att
verksamheten 1676 flyttades till ett
mekaniserat myntverk i Klettenberg. 1675 lät Gustav des.~ut o m inrätta ett myntverk i sin kusins, Georg Wilhelm von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, huvudstad, alltså
utanför sina egna områden, vilket
han drev gemensamt med sin släkting.
1676 förbjöd kejsaren på grund
av de Sayn-Wittgensteinska m n
präglingarnas mindervärdighet all
tillverkning av 2/ 3-talcr (i Sydtyskland räknade som 60 krcuzer).
Detta hindrade knappast den fortsatta präglingen. På grund av sin
numera illegala karaktär avskaffades myntmästarnas diuills brukliga initialer på G ustavs större silvermynt. Efter 1678 övergick man
dessutom till att prägla nya 2/3-talcr, huvudsakligen med årtalet
1676.
Kopparen i dc smärre valörerna
lät Gustav t o m dra över med
kvicksilver och tenn för att dc skulle
se ut som silverm ynt. Eftersom såväl silvertransporten som också
myntexporten löpte genom främmande stater, genomfördes alla
transporter så hemligt som möjligt.
Efter 1687 blev myntpräglingen
märkbart besvärligare för Gustav
och hans affärspartncr, eftersom dc
större staterna övergick till att med
militärmakt framtvinga en nedläggning av de illegalt opererande
myntverken. Dc flesta småfurstarna inställde därför pr:iglingcu - frivilligl eller av tvång. Gustav von
Sayn - Wittgenstein - Hohcnstcin
gav trots det inte upp. l-lan trädde i
förbindelse med andra stater och
förlade myntpräglingen till dessa. l
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Fig J. Mynt slagna i Stettinmed dnafet 1689 för Karl XI med dennyanställde myntmästaren l. L. Ahrenburgs namninitialer
/.L. A. Denne lrade tidigarearbetat direktför greve GustavavSayn - Wittgenstein-Hohensrein od1 inträdde nu i tjänst vid Stettins
myntverk föratt slå mynt åt såväl S1•enska Pommem som sin förrearbecsgii'Ore. a. Ta/er ( tmik ), b. 2/ Jcaler (gulden), c. J16taler
med hertigdömets vapen, d. diromedvärdea ngivelsepåfrån sidan (jfr fig 2[! ), e. Jl /2ca/er,f. 1124ta/er. Alla i Kungl. Mymkabinettet. Foto N. Lagergren, ATA.
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detta sammanhang skall man bedöma hans kontakter med förvaltningen i de svenska territorierna i Nordtyskland. Genom förmedling av regeringsrådet HeJdberg i
Stade vände sig Gustav 1688 till
Karl XI med ett förslag om att prägla mynt med kungens bild och att
sälja dem utanför Pommem. l augusti 1688 lämnade Karl XI sitt
samtycke och överlät till generalguvernören i Stettin, greve Nils Bielke
( 1644- 1716), att föra förhandlingarna vidare och att handha
verksamheten. Johann Leonhard
Ahrensburg anställdes som myntmästare; denne hade tidigare
( 1684) varit myntmästare i Klettenberg och sedan på slottet Wittgenstein. Serlan hade han arbetat i
Bar by, där Gustav också var inblandad, men detta myntverk hade förstörts av sachsiska trupper i deccmber 1687. Karl Xl skulle årligen erhålla en slagskatt om 4000 riksdaler
från Ahrensburg.
Präglingen i Stettin för Karl Xl
påbörjades genom Ahrensburg.
Från detta år finns det följande
svensk-pommerska mynt med signaturen ILA: taler (unik i KMK),
fig la, 2/ 3 taler (SB 113 b&c), fig
lb, 1/3 taler (SB 140), 1/6 taler
(SB 143-144 ), fig le-d, 1112 taler (SB 148), tig le och 1/24 taler
(SB 180), fig lf, liksom 1/48 taler
(SB 191).
Den stettinska myntningspersonalen hotades med hård bestraffning om de inte höll tyst o m myntpräglingen. Den dittillsvarande
mynrvärdien (på tyska: Wardein)
J.A. Hille hade redan i mars 1689
kritiserat den stettinska präglingen.
Han råkade då i högsta onåd hos
den svenske guvernören, vilket ledde till att han fruktade för sin säkerbet och avgick från sin post i januari
1690.
1689 erbjöd Gustav guvernören
Bielke 1000 taler eller två vackra
hästar som gåva, vilket Bielke emellertid meddelade kungen. Samtidigt informerades denne om att den
nya präglingen var mycket underhaltig. På grund av detta befallde

Fig 3. Köksposten mellan Steuin och Hamburg undersöks på brandenburgsktomrdde 1691, varvid det visar sig, au vagnen - som tillhörde generalguvernören Bielkeanvändes för att smuggla underhaltiga mym från myntverket i Stettin, slagna i greve
GustavsavSayn- Wiugenstein-Hohenstein namn.lllustration till Kungl. Mymkabineuets svenska besiuningssal, utförd 1957 av Bengt Hände/. Foto A TA.

Karl XI den 1.6.1689, att den hobensteinska präglingen skulle avslutas och att de gamla myntmästarna skulle återanställas. Det är
ouppklarat varför Bielke inte följde
denna order. En rapport från september 1689 förtäljer, att det årligen skulle utmyntas 36 000 viktmark i silver i Stettin, och att Karl
XI därav skulle erhålla l l 000 ta ler
och Gustav von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 10 000 taler.
I Stettin framställdes vid sidan av
de svensk-pommerska mynten
även sådana i greve Gustavs namn.
Det svensk-pommerska myntverket tillskrivs de typer som 1691 beslagtogs i guvernören Bielkes köksvagn på transirvägen mellan Hamburg och Stettin på brandenburgskt
område:
l) 2/3 taler 1676 med bröstbild
och vapensköld
2) 2/3 taler 1683 med bröstbild
och lejonsköld
3) 1/16 taler 1683 med bröstbild och inskrift
4) 1/16 taler med monogram
och inskrift
5) 2/3 taler 1688
6) 16 mariengroschen 1689
7) 1/6 taler, årtal ej angivet
8) 6 mariengroschen, årtal ej angivet
9) 1112 taler

Kommentarer till ovanstående:
l) Den förstnämnda typen är inte
definitivt säkert identifierad, eftersom det finns flera 2/3-typer, vilka alla bar bröstbild/ vapen och är daterade 1676. Porträttstilen på typ 8 hos de av
Miiller-Jahnckes 2/3 taler, som
tillskrivs obestämda myntverk
(nr 276-277) och är de enda
gulden med årtalet 1676, som
visar greven iförd harnesk, motsvarar gravyren hos de följande
mynten från 1688.
2) Miiller-Jahncke/ Völz 242. Här
torde på grund av prägellikheten kunna tillfogas M.J./V.
243-245 med årtalen 1684,
1686 och 1687.
3) M.J./V. 255.
4) M.J./V. 254.
5) M.J./V. 246. Likartat präglad
är M.J./V. 247 med årtal 1689.
6) M.J./V. 375 (Davenport 933).
Denna typ tillskrevs ej någon
mynton av Miiller-Jahncke;
dock motsvarar porträttets utformning de under nr 5 nämnda
exemplarens.
7) M.J./V. 248-250 med årtalen
1688 och 1689.
8) M.J./V. 258 med årtal 1689.
Graveringen motsvarar ovanstående typers (5- 7).
Vanligtvis tillskrivs ännu en an-

Fig 2. Myntslagnaförgrel>e GustavavSayn-Wittgenstein-Hohenstein. a. okänd myntort, 213 taler(gulden) 1677. b-d Stettins
myntverk, varav b. 213taltr (gulden) 1683, c. J l 16 ta/er 1683 medporträtt, d. dito 1683 med krönt monogram, e-g. Stettin (eller annat myntverk?), 1•arov e. l 16 ta/er 1688, f. l 16 ta/er 1689, g. 6 mariengroschen 1689. Landesmuseum, Miinster, foto förf.
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Fig 4. Greve Nils Bielke ( 1644-1716 ), generoiguvernör i Svenska Pommem 1687-97. Oljemdlning ca 1695 av David Richter
d. y. Salsta. Foto SPA, Starens Konstmuseer.
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nan 1/6taler 1689dennagrupp
( M.J./V: 251 ), men som emellertid avviker stilmässigt på
bägge sidor.
9) M.J./V. 252.
Enligt forskningens hittillsvarande ståndpunkt torde a lla dessa
mynt ha tillverkats i det svenskpommerska myntverket i Stettin.
Vad som stämmer till eftertanke är
dock, att de till 1683 (och tydligen
också dc från 1684-87) daterade
mynten är manuellt präglade utan
regelbunden stämpelställning, medan dc mynt som ovan förts upp
som nr 5-8 slagits i maskin, vilket
framgår av den regelbundna stämpelställningen, O' e ller 180'. Präglingarna med årsangivelsen 1683
motsvarar tekniskt ste ttinpräglingarna efter övertagande t av myntmästarämbetetgenomJ.L. Ahrensburg, vilket e ntydigt har bekräftats
genom den undersökning av de
pommerska mynten hos KMK i
Stockholm, vilken vänligen utförts
av Lars O. Lagerqvist. Först 1692/
93 infördes prägling med balancier
(s k spindelverk) i Stettin.
Eftersom det är helt uteslutet att
det samtidigt präglades manuellt
för Karl XI och mekaniskt för Gustav å terstår problemet, var mynten
med årtalen 1688/89 har tillkommit.
Gustav von Sayn-WittgensteinHohenstcin har själv med eftertryck
försäkrat, att han varken i Stade eller i någon annan svensk stad- utom i Stcttin - vidmakthållit ett
myntverk. A andra sidan är det
möjligt att Nils Bie lke, som var
djupt insnärjd i de dubiösa affärerna med wittge nsteinarna, möjligtv is
fr o m 1690 låtit prägla mynt med
G ustavs bild utan att låta denne få
kännedom om saken. Det kvarstår
alltså några öppna frågor.
Gåtfull är också den svenska
myntningspolitiken i Pommem efter avslöjandet 1691. A ena sidan
befallde Karl XJ i januari 1692 att
den Sayn-Wittgensteinska präglingen skulle upphöra i hans områden samtidigt som han bad om en
förklaring, varför en liknande order
från 1689 inte hade åtlytts, å andra
sidan fö rhandlade Bielke redan i
maj och juni 1692 åter med greve

Gustav och den 21 juni 1692 tillkom åtminstone ett koncept till
kontrakt med en överenskommelse, att med Karl Xl:s tillåtelse fortsätta den stettinska präglingen. Bedrev kungen ett dubbelspel eller var
hans inflytande i hertigdömet så
ringa, att en guvernör kunde handla
mot hans vilja?

17. Jalrrlrundert. Urbar b./Koblenz
1977.
(Översättning från tyskan: Maj
Jarl och redaktionen.)

Svensson-stipendiet
Som allom bekant är har Svenska
Numismatiska Föreningen en fond
till Nils Ludvig Rasmussons minne,
vars avkastning delas ut som stipendium till yngre forskare inom numismatikens område.
Ar 1985 beslöt Sven Svenssons
stiftelse för numismatik att inrätta
ett stipendium för "äldre svenska
forskare inom numismatikens område" som komplettering till Rasmusson-stipendiet.
Slipendiet har hittills tilldelats:
1985 Birgitta Fritz, riksarkivet
1986 Sven Brahme, S N F
1987 Rolf Sjöberg, S N F
Svensson-stipendiet, som f n är
på 5 000 kr, överlämnades rill Rolf
Sjöberg vid Svenska Numismatiska
Föreningens julfest i december
NUF
1987.

Litteratur:
Friedrich von Schrötter: Die
Munzstätte zu Stettin unter den
Königen Karl XJ. und Karl XII. von
Schweden 1660- 1710. Zeitsc/rrift
fiir Numismatik28, 1910, S. 113228.
Wo lf-Dieter Miiller-Jahncke och
Franz-Eugen Volz: Die Miinzen
und M edail/en derGräfliclren H ä user Sayn. Frankfurt 1975.
SB - Ahlström, B, Alm er, Y och
Jonsson, K: Sveriges besittningsmyflt. 2:a uppl, Stockholm 1980.
Konrad Schneider: Das Miinzwesen in den Terrilorien des Westerlvafdes, des Taunus und des Lalurgebietes und die Miinzpofitik des
oberrlreinisclten Reichskreises im

'

•

För storsamlares räkning

söker vi det bästa inom numismatiken:

'
•

-utsökta exemplar av sällsynta objekt!
- värdefulla samlingar mynt eller medaljer!
- mynt före 1930 i spegclkvalitcl
-alla svenska guldmynt i god kvalitc!

-

-~-Stockholm

HTRSCH MYNT AB

Box 535S,

102

46

Humlegårdsgatan 13
oS/783 77 6s

37

Mynt på St Barthelemy 1784- 1878 ( 2)
naturligtvis också av den monetära
omoralen. l november 1787 inkom
till Gustavia ett ovanligt stOrt antal
Cutmynt
halva piastrar från grannöarna.
Dessa cutmynt var både till omfång
" På Engelska Colonicrna huggas
och vikt för ringa. Man hade hackat
Piastrarnc m id t i tu, i fjerdcdels, otav litet silver på var och en men gav
tondedelar, för at hindra utförslen
ut dem som fullviktiga. En proklaaf penningar, som likväl sker på den
mation utfärdades som bestämde
Swenske, och på de Holländske Beatt från och medden l januari 1788
sittningarnc, hwaräst detta styckskulle på St Barthelemy inga andra
ade mynt är lika gångbart med ancutmynt i valören 112 piaster vara
nat:' Detta citat är hämtat ur Swen
godtagbara än sådana som delats
S.
om
Dahlmans "Bcskrifning
exakt genom piasterns mitt.
Barthelemy, Swensk ö uti WestinDåligt cutmynt fortsatte dock att
dien". Författaren besökte kolonin
strömma in till den svenska ön. Den
redan 1784 och hans bok kom ut
19 april1790 sågsig myndighetern a
1786. Även Bengt Anders Euphraan förbjuda alla slags cultvungna
sin
i
nämner
1788,
där
var
sen, som
mynt. Två månader efter proklaberättelse cutmynten. Han skriver:
mationens utfärdande skulle den
"Spanska Piastrar voro gångbara5t;
träda i kraft.
man fick dem ofta sönderhuggne
Möjligen kan förbudet haft önuti 2 eller 4 delar; en h alf sådan Piskad effekt en tid. Tydligen har
aster gick för 5 112 Bett. När Piastern
dock cutmynt cirkulerat på St Barär huggen uti 4 delar, äro altid de 2
thelemy långt efter 1790. l instrukdelarna större än de 2 andra, hvartionen för Gustavias åldermän av
före de 2:ne större altid gå för 3
den l december 1798 har man anBett stycket; men de 2: n e mindre
1
sett det lämpligt att ytterligare garicke mer än för 2 12 hvardera. På St.
dera sig. Dessa värda herrar åläggs
taga
gärna
inte
dc
Christopher villle
nämligen att se till "att import av
emot desse styckade piastrar." Vad
undermåligt, falskt, cut eller annat
Euphrasen säger om St Christophslag av dåligt mynt förhindras eller
er (=Saint Kitts) stämde kanske
uppdagas".
1788 men 180 l kom där en författSt Barthelcmy hölls ockuperat
ning, som förordnade kontramarav britterna mellan den 20 mars
kering av cutmynt. Bett är ett annat
1801 och den 10 juli 1802. Under
namn på bit, real eller cscalin och
denna tid har med stor sannolikhet
fram till 1797 gick det på den svenculmynten åter blivit vanliga. De
ska ön Il dylika på piastern. Därefvar ju allmänt accepterade på de
ter blev det 12 stycken till 1864, då
engelska västindiska öarna. Att de
decimalsystem et infördes.
dock förekom även före ockupatioDessa cutmynt, som är så typiska
nen framgår av en inlaga, som föreför Västindien och då allra mest för
drogs i Högsta Domstolen den 23
tillverkades
Västindien,
Brittiska
lokalt för a tt minska den kroniska januari 180 l. Det gällde en långt utdragen rättsaffär rörande falska
bristen på skiljemynt. Från början
guldmynt, den s k Vaucrossonsk a
delades piastern i lämpliga bitar
processen. l inlagan påpekades den
småSå
som sedan cirku le rade.
i Västindien rådande oinskränkta
ningom blev det alltmer vanligt att
friheten i myntrörelsen "varaf det
kontramarker a dem. De förekom
största bevis är det antagne sätt
mest från mitten av 1700-talet fram
hvarpå man medelst egit söndertill ca 1820. Brittiska myndigheter
styckande af större mynt opåtalt
förbjöd dem 1838.
förskaffar sig skiljemynt, sådant
Falskmynteri och annat fiffel
med mynt var mycket vanligt i som den halfva piaster h vilken vi titl
upplysning våge i und. framlämVästindien. Detta gällde också culna".
drabbades
Barthelemy
St
n.
mynte

Av Frank Olrog

3H

Något som dessutom gör det
sannolikt att cutmynt cirkulerade
på St Barthelem y, i varje fa ll så sent
som 1805, är att både proklamationen 1790 och åldermansinst ruktionen 1798 publicerades i kolonins
tidning "The Report of St. Bartholomew" den 18 maj respektive den
12 januari 1805. Tydligen fanns det
anledning att påminna om gällande
bestämmelser .
J F. G . Duffields " A Trial List of
the countermarke d Modern Coins
of the World" publicerad 1921 i
"The Numismatist" redovisas under Montserrat som nr 1113 och
1116 två ytterst intressanta mynt.
Båda är cutmynt. Nr 1113 är 'Is och
nr 1116 1/,6 av en piaster. Båda är
kontramarker ade för St Barthelemy. Den ena med en krö nt nia
över M och den andra med en krönt
fyra över M. M står för Jean Nicolas
Morin, guldsmeden i Gustavia,
som gjorde kontramarker ingsstamparna 1808. Följande år påbörjades kontramarker ingar av
skiljemynt. Tyvärr finns inga bilder
av dessa två culmynt och inte heller
tillhör Duffield de mest tillförlitliga
referensverken. Varken i F. Pridmores "T he coins of the British
Nations"
of
Commonweal th
( 1965) eller i H.F. Burzios " Diccinario de Ja moneda hispano-amer icana" ( 1956, 1958) redovisas de.
Inte heller Ray Byrne har dem i sin
"Coins, Tokens & Medals from the
West lndies" ( 1975). Trots detta
förefaller det märkligt att Duffield
skulle ha tagit dessa kontramarkeringar ur luften. Om dc existera r
måste cutmynt ha cirkulerat på St
Barthelemy åtminstone under
1809.
J Västindien styckades även lägre valörer än piaste rn. ( Fig. l b. )
Kungl. Myntkabinett et äger ett segment av en Karl IV: s 2 real. Denna
är kontramarker ad med en krona
tillskriven St Barthelemy. ( Fig. 2.)
Krontypen är nr 13 i Ahlström-AImer-Jonsson: "Sveriges Besittningsmynt" ( 1980). Samma exemplar finns upptaget i J. Fonrobens
"Sam mlung iiberseeischer Miin-
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Fig. J. Cutmym a) CurafOO3 rea/er ( J15 piaster) ca 1819-23, b) Cura{:ao l / 4 gulden ca 1838, c) Martinique 3 escalins (l 14 pi·
aster) ca 1797, d) M omserrat J14 piaster 1785-1801, e) St Lucia 6/ivres 15solsca 1813./) St Lucia 2/ivres 5solsca 1813, g) St
Lucia l 14 piaster ca 1798, h) St Martill l 14 piaster 1797- 1816.

zen & Medaillen" (1878), därefter
i J.O. Wedbergs "MyntsamJjng"
(1912), G. Cavallis "Svenska kopparskiljemynt" ( 1927) samt slutligen i katalogen över Sven Svenssons samling ( 1936). Krontypen är
mycket ovanlig. Förutom detta cutmynt finns en spansk rea11803 och
l USA-cent 1808 med samma kroFig 2. Segmem av Karl/ V:s 2 real kon·
tromarktrad med krona för St Barthele· na känd. Realen 1803 ingår liksom
my.
cutmyntet i Fonroberts samling och
ägs numera av The American Numismatic Society. Dessförinnan förekommer den i New York-firman
Bangs & Co:s auktionskatalog de~
4-5 februari 1885. l centaren
1808 finn s på Kungl. Myntkabinettet och innan dess hos Wedberg
( 1912) och i T. G. Appelgrens auktionskatalog den 9-10 apriJ 1934.
Detta är det enda kända exemplaret
med krona på denna typ av l cent.
Trots att dessa mynt har funnits så
länge och ägts av framstående samFig 3. Falska kronkontramarkeringar.
lare och kännare, är man inte riktigt

glad åt dem. De passar liksom inte
in i "systemet".
Om man kan ha rätt till en viss
misstänksamhet gentemot krontyp
13, så kan man kJart underkänna de
sist här upptagna cutmynten. (Fig.
3.) Dessa tre är klart falska och ingår i en grupp förfalskningar som
troligen gjordes i Förenta Statema
under 1960-talet. De redovisas här
för att varna läsare och samlare som
kan stöta på dem.
Foto:
B. Ahlströms Mynthandel, Stockholm: Fig. l h.
American Numismatic Society,
New York: Fig. l d.
Den Kgl. M0nt· og MedaHiesamling, Köpenhamn: Fig. l b.
Nils Lagergren, ATA: Fig. l c, 2.
Bengt A. Lundberg, ATA: Fig. l a,
e, f, g.
Ray Byrne, USA: Fig. 3.
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Medaljkonstens FIDEM 50 år - en reserapport
FIDEM eller Federation Internatianale de la Medaille fyllde 50 år
1987. Det bildades 1937 i Parisoch
är numera en förening för medalj konstens vä nner: kons tnärer,
museifolk och samlare, kritiker osv.
FIDEM ordnar vartannat år internationell a utställninga r och kongresser. 1987 hade FIDEM för första gången sin utställning i USA, i
Colorado Springs.
Vernissagen ägde rum den Il
september och utställninge n pågick
till december 1987. Den omfattade
ca l 500 medaljer av omkring 700
konstnärer från 25 länder. Ca 150
medaljer går vidare på en vandringsutställning under 1988 till
Tampas Museum, Florida; Magnes
Museum, Berkel y CA; Smithsonian Institution, Washington DC;
samt American Numismatic Society's Museum i New York. Den svenska representati onen i såväl Colorado Springs som i vandringsut ställningen är glädjande stor.
Men de stora medaljlände rna är
t ex Polen, Frankrike och inte minst
Finland. Den finska gruppen under
denna kongress bestod av hela 30
personer. På denna utställning deltog naturligtvis många amerikanska medaljkonstnärer.
Elizabeth Jones, chefsgravör vid
USA:s myntverk, gav en historisk
översikt av USA:s medalj- och
myntkonst och underströk FIDEMs inflytande. Hon betonade
en av medaljens funktioner: att
hedra förtjänta medborgare - minnesmärken. Thomas Jefferson
(samlare) hade framhållit gåvamedaljen som : markering av vänskap
tm den som kommer och besöker
oss.
Lars O Lagerqvist, ordförande i
FIDE M sedan 1975, höll ett roande
föredrag om FIDEMs inflytande på
medaljkons ten och en festlig historik över tidigare FIDEM-ko ngrcsser, bl a en berättelse om den franske deltagare som prompt ville
hemföra 50 liter falu rödfärg efter
kongressen 1955 i Stockhohn
(Andre Galtie).
Medaljsamlaren och konstnären
Leonard Baskin höll ett kraftfullt
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föredrag om "The Nature of Medals", under vilket han visade ex·
empel ur sin vackra samling. Han
framhöll vikten av enkelhet hos
medaljer. Sentimentalitet kunde
han ej fördra. Han ansåg att för·
felanvänd
minskningsmaskinen
förstört mycket för medaljkonsten.
Tama Särkan y, Kungl myntkabi·
nettet, Sverige, höll ett inspirerand e
föredrag om "The Body, Soul and
Spirit of the Medal". Med utgångs·
punkt från hur en inskription på en

obelisk i Rom inspirerat till medaljkonst följde en spännande ge·
nomgång hur dessa teman, kropp
- själ - ande, representer ades i
medaljer. Han visade hur Pisanello
höll på dessa tre villkor. Han framhöll det svårbemäst rade i cirkelns
perfekta figur och hur lågreliefen
ger en både två- och tredimensio nell effekt.
Dian ne Wolffrån "The Commjssion of Fine Arts" beskrev hur man
i USA arbetar på att höja den
konstnärlig a kvalitecn på medaljer,
t ex genom att utlysa en medalj täv-

Från den svenska sektionen i den imematione/ la m edaljw ställningen i ANA:s museum, Colorado Springs, september 1987. Den ene svenske Fl DEM-delega ten, Tam ds Sdrkdny, siliderar en av "våra" m ontrar bakom flaggan. Foto (liksom följande):
Ulf Nordlind (vår vice delegat).
llllll

........ .iiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiii_ _ _ _

Detalj - en av de svenska w ställningsmo mrama.

ling i anledning av USA:s 200-årsjubileum. Hon berättade att Theodore Roosevelt ville bli ihågkommen bl a för att ha fått fram vackra
mynt och medaljer, och att man arbetar på att uppmuntra konstnärer
an få fram kvalitetsmedaljer. Hon
påpekade också hur utgivning av
nya mynt väcker intresse hos en stor
allmänhet.
Joseph V Noble, museiman från
USA, framhöll vilken spännande
upplevelse det var att studera utställningen med dc l 500 medaljerna. Han talade över ämnet " What
Do Art Medals Say?" Han framhöll
att ingen slänger bort en medalj, de
finns därmed oftast kvar över århundraden- en vacker liten skulptur man kan bära i fickan. Han ansåg att konstnären måste ha: Årligt
~ppsåt, skicklighet och något att säga för att kunna åstadkomma en
konstnärligt god medalj - att medaljen har liv. Han visade också på
fördelar och nackdelar med präglade respektive gjutna medaljer.
Finlands Raimo Heino, medaljkonstnär, var förhindrad att
komma, men hans tal lästes upp:
"Retour Au Passe''. Han ansåg att
medaljkonstnärerna gått för långt i
experimenterandet och överskridit
gränsen för vad som var en medalj
och en miniskulptur. Var denna
gräns går var för övrigt ett stort diskussionsämne på denna kongress
liksom på alla tidigare kongresser.
Heino framhöll också att medaljkonsten kräver koncentration
och lång tid och påpekade att detta
faktum lämnar medaljkonstnären
utanför nyhetsjakten inom övrig
konstutövning. Han ansåg att medaljkonstnärcns möjlighet att framföra ett meddelande var viktigt kan den ej förstils utan förklarande
katalogtext iir medaljen meningslös, var hans åsikt. Medaljkonstnären bör eftersträva symboliskt stark
form kombinerad med god plastisk
form: detta leder tillbaka till god
medaljkonst.
Föredrag och workshops avhölls
samtidigt under kongressen och det
var svårt att välja vilket man skulle
gå till. Workshops var mer demonstrationer men de var också genomgående mycket intressanta.

Ewa Olszewska-Borys (Polen)
talade om den gjutna medaljen
( sandgjutning) och visade exempel
på detta i en något rörig diavisning.
Mycket intressant och fascinerande var Jacques Devignes (Frankrike) demonstration av medaljgravyr. Den tOg lång tid och var mycket
givande. Han framhöll hur maskinerna tagit bort konstnärernas fingertoppskänslighet och att konstnärernas direkta arbete och inflytande
på medaljens utformning försvunnit. Medaljen blev härmed visuell
och icke-taktil. Hans demonstration underströk vikten av goda

verktyg. Han gör flera av sina verktyg själv och håller dem hela tiden
skarpa - verktygen var mycket
vackra att se. De flesta konstnärer
som engagerat följde demonstrationen såg ut att ha stor lust att själva få pröva på.
Själv slogs jag av dc gemensamma problem en gravör och en stenhuggare har - rätt slag, tryck och
vinkel med rätt hammare och rätt
verktyg för olika typer av arbete,
t ex. Devignes sätt att arbeta med
en hjälpteckning på ett transparent
"gelatinpapper" var ett bra tips, användbart vid fler arbetsmetoder än

Den franske medaljkonsmären odtgravören J Devigne demonstrerar gravyr i stål f ör
en blivande medaljstamp. ·workshop" i Colorado Springs, september 1987.

/
På IIIfiykttill Denl'er, där bl a U SMin t besågs. Från vänster skulptör Emst Nordin,
Frank Olrog (skymd), T Stirkdny od1 fm Olrog. September 1987.
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gravörens. Mina anteckningar från
denna demonstration blev omfattande ; det äromöjligt att ta med allt
här. Devigne påpekade också svårigheten då stå let skall härdas innan
präglingen kan göras - har man
otur förstörs allt vid härdningen.
Det är som att föda sa han - födelsearbetet kan gå fel.
Jiri Harcuba (Tjeckoslovakien)
visade "Carving models for medals
and coins". Han visade hur man
kan göra gravyr direkt i gips eller i
glas och från dessa ta form och därefter gj uta. Han visade exempel på
egna glasgravyrer som sedan gj utits. De var mycket ' 'ack ra medaljer,
men också glasgravyrmedaljen originalet- var vacker och hade en
egen kvalite. Genom att vända glaset ser man figuren positivt igeno m
glaset. Han arbetade med karbidhjul - i stort sett tandläkarverktyg
- med vilka han graverade ut sina
figurer direkt i glaset. Hans demonstration var mycket sympatiskt
framförd, nyttig och trevlig att få ta
del av.
Richard Bonbarn (USA) demonstrerade gjutning i gipsfo rmar

Kungl Myntkabinettet
Utställningar:
Ingång Narvavägen (hörnet
Linnegatan) 2 tr,
Stockholm
Tillfälliga utställningar:
·Antika mynt med andra ögon· visas
t o m 2413 på Tjustbygdens Sporbank
Västervik.
Ring i övrigt
telefon 08·783 94 00 for
programinformation.
Museet:
Tisdag-söndag 11- 16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Besöksadress (efter
överenskommelse
om tid per telefon):
Storgatan 41
Postadress: Box 5405,
114 84 Stockholm
Tel: 08·783 94 00
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med tenn, en metod som de flesta
konstnärer väl kände till, men det
uppstod en intressant stund då
konstnärerna delade med sig av
nyttiga tips på olika släppmedel i
formar etc.
Under denna kongress fick vi göra en hel del studiebesök. Speciellt
intressant var det art besöka US
Mint - myntverket i Denver. Ett
besök i Cripple Creek och de gamla
guldgrävarplatserna ingick också.
Medan kongressen pågår får
man inte a lltid tillfällen att träffas
orde ntligt - man sitter upptagen
på föreläsningar och demonstrationer. Luncher, kafferaster, middagar
ger möjligheter till tankeutbyte
men blir ändå kortvariga. Därför
var det mycket värdefullt för mig att
jag hade tillfälle art följa med på e n
busstur efte r kongressen. 150 persone r deltog i denna: konstnärer,
museifolk och samlare. Fä rden gick
via Royal Gorge i Klippiga Bergen,
till Anasaziindianernas Mesa Verde, till Grand Canyon och avslutades i Las Vegas. Under denna resa
fick jag mycket större möjlighet att
samtala med och diskutera medaljkonst med kollegor vilket var
synnerligen givandeoch den vackra
bakgrunden av Grand Canyon förstärkte nöje och nytta med resan.
Efter en tur till San Fra ncisco
kunde jag också deltaga i en tvådagars kongress den 26 och 27 septembe r i New York över ämnet
"The Beaux-Arts Medal in Ame rica". flera nyvunna vänner från Colorado Springs återsågjag där. Speciellt intressant fann jag det att stifta
bekantskap med John flanagans
medaljkonst; hans vackra a rbeten
är inspirera nde att se.
E n summering av kongressernas
intryck ger vid handen att en medaljkonstnär vinner på att sträva
mot enkelhet och an finna ett intressant motto. Medaljens åtsida
kan gärna ha en fysisk representation av mottot (t ex hyllningen av
någon förtjänst person), medan
frånsidan får en " psykisk" - idemåssig representation av monot.
Denna resa har varit mycket inspirerande och förhoppningsvis
kan jag och de övriga fyra konstnärerna från Sverige som deltog i kon-

gressen fortsätta våra ansträngningar att göra bra konstmedaljer
med förstärkta ideer och krafter,
samt ge skulptörkollegor en puff att
börja arbeta med den speciella form
av miniskulptur-relief en medalj utgör och ge svensk medaljkonst en
förnyelse liknande t ex Finlands.

Elisabeth Ekstrand-Nurmi
Förfauaren är skulptör od1 meda/jkonsmär. flon hör till de svenska
konsmärer som genom anslag från de
numismatiska stiftelserna bereddes
möjlighet au de/w i kongressen i Ca/orada Springs.

Kongress- och styrelsebeslut
Skildringen ovan av FIDEM:s lyckade
besök i Colorade Springs och den stora
utställningen skall endast kompletteras
med några upplysningar om de beslut
som fattades där.
Vid generalförsamlingens möte sändes telegram till hedersordföranden,
Monsieur Yves Malecot, Paris, vice
ordföranden Miss Gay van der Meer,
Haag, som av hälsoskäl undanben sig
omval och andre vice ordföranden dr C
Johnson, Milano. Därefter framl ades
och godkandes kassaförvaltarens och
generalsekreterarens rapporter. Den
förre anmälde samtidigt sin avgång från
det ämbete han beklätt sedan 1971,
främst emedan han byn yrke och ej
längre tjänstgjorde vid La Monnaie i Paris.
Ordföranden framförde ett särskilt
tack till den avgående kassaförvaltaren
Monsieur Lembourbc, till generalsekreteraren Arthus-Bcrtrdl1d och till redaktören för 'In e Mcdal, styrelseledamoten Mark Jones, London; den
nämnda tidningen tillställdes som bekant numera regelbundet alla medlemmar av Fl DEM
Vid följande stadgeenliga förhandlingar omvaldes Lars O Lagerqvist,
Stockholm, till ordförande på en tid av
4 år, likaså C Arthus-Bertrand, Paris,
till generalsekretcrare på samma tid.
Bägge erinrade om att FJDEM måste
fram till nästa period diskutera möjliga
efterträdare. Tall ny kassaförvaltare valdes på förslag av ordföranden Madame
Lcmbourbc, Paris, som genom sin förtrogenhet med organisationen och sin
tjänstgöring vid franska myntverket,
världens kanske största producent av
konstmedaljcr, var särskilt lämpad att
överta uppdraget, så länge Fl DEM har
sitt säte i Paris.
Nya vice ordförande blev Mr Mark

den amerikanske konstnären Miko
Kaufmann, slagen av Medallic Art
Company, en jubileumsmedalj donerad
av Portugisiska myntverket och model·
lerad av den kände franske mc·
daljkonstnären Guy Revol, mångårig
medlem , samt en över en av FIDEM:s
grundare, framliqne Monsieur Fisch
från Belgien, slagen av hans eget före·
tag och överlämnad vid den avslutande
middagen. Därtill har en av de ungerska
konstnärerna hyllat organisationen
med en gjuten medalj.
LLt

Dansk silverskatt
Från invigningen av den internationella wställningen av modem medaljkonst och
FlDEM:s kongress och 50-drsjubileum i ColoradoSprings, USA. i september 1987.
!talarstolen Mr Rodzeue, American Num ismatic Association. Foto T Sårkåny,
KMK.

Från FIDEM:s kongress i Colorodo Springs 1987. /talarstolen ordföranden Lars O
Lagerqvist, till vänster generalsekreteraren Motzsieur C A rtlw.s-Bertrond, till höger
den avgående kassaförvaltaren Monsieur F L embourbt. Foto T Sårkåny, K M K.
Jones, British Museum, London, och
medaljkonstnären Madame Olszewska-Borys, Warszawa. Nya medlemmar
av styrelsen blev Mr Alan Stahl, New
York, och Madame Pasqualetti·
Johnson, Milano. Å ven en del nya delegater bekräftades i sina uppdmg, varibland kan nämnas Bodil Selncs, Kongs·
berg, för Norge, det finska medaljgillets
ordförande Viitala, och för Sveriges del
T Sårkäoy med U Nordlind som vice
delegat. För Danmark kvarstår Kirsten
Bcndixeo.
Medlemsavgifterna höjdes till 100
francs för konstnärer, 150 francs för övriga enskilda, 400 francs för museer,

myntverk och bibliotek, 700 för cditö·
rer, 1.000 för "mcmbres donateurs"
samt rör ~ocicrade föreningar till
1.500 francs om medlemsantalet un·
derstiger 500 personeroch 3.000 francs
om det överstiger detta antal.
Nästa kongress diskuterades men då
ingen fast inbjudan erhållits för 1989
överläts åt styrelsen att avhandladena
fråga. (Un der hösten 1987 kom sedan
en inbjudan från Schweiz, som cmellcr·
tid återtagits. För 1991 föreligger flera
förslag.)
1ill kongressen - som också innebar
FIDEM:s 50-årsjubileum - har präg·
lats tre medaljer: en kongressmedalj av

l Danmark påträffas betydligt fler
och större myntskatter än hos oss
(utom vad beträffar vikingatiden).
Inte minst gäller detta 1600-talet
och då i synnerhet "svenskkrigens"
tid, dvs slutet av 1650-talet. I höstas
var det dags igen. Under grävning
för en elektrisk ledning i Brogade i
K0ge stötte arbetarna på ett par
kittlar med bortåt 35 kg silvermynt
från 1600-talet, ca 2 100 exemplar
från Kristian IV, Frederik lii och
Kristian V, flertalet danska men
några norska. Fyndet är senare än
I650-talet. En teori bar framförts
att mynten grävdes ner 1677 i samband med det stora sjöslaget vid
K0ge bugt, då svenskarna besegrades. Ågaren kan ha fruktat en
svensk Landstigning. Om det rör sig
om den förmögne köpmannen Jens
Nielss0n Falck, som ägde fastigheten, kan man fråga sig varför han
inte grävde upp mynten igen efter
den danska segern.
Efter Politiken 12.11.1987

Önskar korrespondera
Ett brev har anlänt från Amerika.
Det är från en samlare i Georgia,
som nyligen gått över till att intressera sig för världens mynt med tema
segelfanyg och skepp. Han vill gärna komma i kontakt med likasinnade för byte eller förvärv. Skriv i så
fall på engelska till
Mr Larry L Gibboney
809 Margaret S.
St Marys, G eorgia 31558
USA
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Eva Wistlm : Skatter och myntfynd i
G ästrikland. Från Gästrikland 1986,
Gävle 1987.
Sedan gammalt vet var och en som viU
närmare studera landskapsfynd av olika slag, alltså även mynt, att han inte
kan gå förbi hembygdsböckernas långa
rad av med brinnande hembygdskänsla
formade årsböcker.
Arsboke n "Från Gästrikland 1986"
innehåller ovannämnda artikel på 17 sidor. E W:s uppsats är upplagd för att
hjälpa hembygdsforskare till riitta. Hon
berättar o m var fynduppgifter finns, om
litteratur, om vad en s katt är, o m varför
dc grävts ned och tidpunkten härför,
om vikten av au veta omständigheterna
för fyndet, m m. Uppsatsen innehåller
redogörelser för 35 fynd från Gtistrikland och avslutas med e n fin litteraturförteckning för lokalpatriotens vidare
studier.

NUF
Roy Strong: Gloriana. The ponraits of
Queen Elizabeth l. Thames & Hudson.
tryckt i Tyska Demokratiska Republiken 1987. 180 sidor, rikt illustrcrJd, inbunden. ISBN 0-500-25098-7.
Si r Roy Strong, Director vid Victoria
and Albert Museum i London, utkom
under förra året med ännu en bok om
penrätt av Elizabeth l. Som f d Di rector, Keeper och Sccretary of the National Portrait Gallery har han gjort sig
känd som en av dc s törsta auktoriteterna inom elen elisabetanska tidens
konsth istoria. Han har utgivit Ocra rikt
illustrerade böcker över avbildni ngar av
olika personer under renässansen.
Strong visar i föreliggande arbete inte
mindre än 189 illustrationer varav 4 i
färg; notapparaten är utförlig men boken saknar en särskild litteraturförteckning i alfabetisk o rdning, vilket är till
nackdel vid läsningen.
Boken är indelad i ett Ocrtal kapitel
vilka är upplagda i kronologisk följd
och de~utom i anslu tning till vissa
verksamma konstnärer ~om t ex Ear/y
ponraits by Nicholas Hilliarrl. historiska händelser t ex The Armada Portroits eller till den symbolbild man under olika tider gjorde drottningen till
t ex Elizabeth as th e Divirre Founwin of
th e Rea/m.
Under drottningens 69 år långa liv
kom givetvis många avbildningar av
henne i form av exempclvi!. oljemålningar och miniatyrer att se dagen. Men
utöver dessa finns också andra viktiga
44

bildkällor som medaljerna, vilka tillverkades för att delas ut bland fö rrj änt a och
därigeno m sprida drottningens bild.
Strong har e mellertid endast i korthet
berö rt dessa avbildningar. Under kapitlet The Origin of the Wearing of the
Queen Ponroit redovisar han bara Il
stycken.
Mynten är en annan viktig bildkälla,
kanske den viktigaste eftersom dc fick
stö rre spridning än dc övriga po rträtten; dc är samtida och re presentera r
den officiella bilden av mo narken. Dessa tas inte alls upp i boken, vilket innebär a tt en hel grupp av de elisabetanska
bilderna lämnas åt sidan.
Det finns naturligtvis olika sätt att
angripa ämnet. Man kan ju som Sixtcn
Strömbom i lconographica G usta vi
Adolphi från 1932 ge en så komplett
bild som möjligt av bildmaterialet över
vår hjältekon ung eller som Maj Nodermann i Frårr A ltrorzstädJ till Dels bo från
1984 ge den speciellt folkliga bilden i
billiga och e nkla bildtryck och bonader
över Karl XII som ett komplement till
andra s törre bildverk över samme konung.
Som helhet ger boken dock e tt bra
material och är ett värdefullt tillsko tt till
porträttko nstens histori a.
El'a Wistlm

Erik Schibbye och Gunnar Thesen:
Norges transporrpolctter. Norsk Numismatisk Forlag, Postboks 355, Sentrum, N-0101 Oslo l, Oslo 1987.23 sid.,
rikt iii., häftad. Pris Nkr 50:-.
Ino m numismatiken har polletterna ofta blivit styvmoderligt behan dlade. l
Sverige har vi dock sedan länge haft tillgång till tä mligen fylliga kataloger i ämnet. Kända numismatiker som August
Wilhelm Stiernstcdt ( 1812-1880) och
Wilhelm Theodor Strokirk ( 18231895) iignade stor möda å t att s prida
kunskap om Sveriges polletter. Läget i
vårt grannland har däremot varit sämre.
Det är därför glädjande att författarparet Schibbyc & Thesen har tagit sig an
Norges polletter.
l häftet finns alla pollerter som varit i
bruk som betalningsmedel på spårvagnar, bussar och färjor (även pas.~er
märkcn för bro och bom finns med tagna). Sammanlagt rör det sig om 83 polletter. Bildkvaliteten är god, vilket gör
det lätt för läsaren au identifiera dem. l
förteckningen ingår ofta uppgifter om
sällsynthetsgraden samt prisuppgifter
(undertecknads åsikt är an priser är st ö-

randc för framställningen och redan efter ert par år saknar stö rre nytta i ett arbete som kom me r att användas unde r
mycket lång tid ). Tyvärr saknas kältuppgifter och e n litteraturförteckning.
Författama har i förordet utlovat ytterligare något framtida häfte o m norska
polle tte r.
No rges tidigaste polletter präglades
1689 - under Christian V:s regeringstid. Dc gällde fö r skjuts i l mil. D e utgavs i två valörer: 16 skilling om vintern
och 12 skilling om sommaren. Dessa
Somm er- eller Wintenchydtz-poUetter
a nvändes ofta även som mynt och gälldc då som l mark resp 12 skilling. Från
dessa tidiga polletter är steget långt till
den näst äldsta po lletten som användes
vid hästspårvägsbolaget Drammen
Omnibus från 1874. Ett företag som
använde många olika typer av polletter
var Clrristianstmds Dampbaadssam/ag.
Detta bolag startade 1876 men först ca
1885 började man använda polletter.
Dessa liknar till utseendet dc som användes av Stockltolms Angslups AktieBolag frå n 1863. Andra vanliga polletter är spårvägspolletterna från Oslo.
Av svenskt intresse är au ett flertal
polletter tillverkats av Pettersons
Knappmaken respektive Sporrong i
Stockholm.
Jan Wisthn

Ratpit C Gordon: West /ndies Coun termarked Go/d Coins, Erik Press,
USA 1987. Library of Congress Catalog Card Numbcr 87-83119. 122 sid,
rikt ill, upp! 500 ex, inbunden (pris ej
angivet).
Författaren är e n välkä nd expert på
västindisk numismatik. Han har förut
publicerat artikl ar i ämnet och hans vetenskapliga troviirdighet är oomstridd.
Denna bok är resultatet av ett mångårigt forskande i Västindiens snåriga
myntfö rhållanden. Många kontramarkeringar på guldmynt förordnades geno m proklamationer. Med stöd av dessa kan man säga att tidsmässigt behandlass kedet från 1758 tilll8ll. Dc aktuella mynten som till största delen bestod
av portugisiska moeder ( 6.400 reis) cirkulerade emellenid in på 1820-talet.
Med stor omsorg redovisas de olika öarnas kontramarkeringar och fotona är
mycket tydliga. Själva kontramarkeringarna visas de~utom i förstoringar.
Det är en lättlä.~t och roande bok.
Trots författarens ibland lekfulla ideassociationer ä r den se riös och kommer
säkert att bli det referensverk man kommer att hänvisa till då det gäller västindiska kont ramarkerade guldmynt. Det
som sagts o m lekfullhet är på intet sätt
stötande - tväno m. Som exempel kan

nämnas författarens målande språk då
han belyser 1800-talets tilltro till guldmynt: "French peasants tucked away
Napoleons in thcir wood stockings,
gambiers uscd twcnty dollar gol d pieces
for chips in the American West, and
Sherlock Holmes walked London with
Sovereigns in his pocket change."
Nu frågar sig kanske någon: "Vad rör
oss västindiska guldko ntramarkeringar.
Kan denna anmälan i Svensk Numismatisk Tidskrift motiveras?" Svaret är
tveklöst jakande. Dc västindiska myntproblemen var i stort sett gemensamnJa
för alla kolonier. Sålcdes även för St
Bartheleroy och naturligtvis också dc
danska västindiska öarna. Å ven om, så
vitt man vet, inga guldmynt kontramarkerades i den svenska besittningen, så
ger Ralph C Gordons bok många värdefulla upplysningar om mynt som ci rkulerade där. Dc klippta, lätta och plug~tade moedema förekommer ofta i proklamationer, rapporter och protokoll
från svenskt iden. St Barthelemy nämns
också några gånger i boken, även om
detta sker tämligen i fö rbigående.

Frank Olrog
FORNT/D od1 FRA MTID. En vänbok
till Roland Pålsson. Borås 1987. 144 s.
ISBN 9J-7192-70 1-8. Beställes från
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114
84 Stockholm. Pris JOO kr inbunden.
Denna festskrift hyllar den avgående
riksantikvarien. Dc nesta artiklarna berör därför främst dc områden, där en
riksantikvaries insatser blir dominanta.
D e handlar om betydelsen av vårt kulturarv, om bevarandemålet i den nya
kulturpolitiken, om hu r långt ingrepp
bör få ske i kulturlandskap och stadsbild, om inriktn ingen av museerna.~
verksamh et, om medborgamas direkta
påverkan på olika åtgärder, osv.
Den numismatiskt in tresserade får i
Lars O Lagerqvists bidrag "Ett myntkabinetts potential" en fin redogörelse för
"Kungl. Myntkabinettcl~ hittillsvarande utveckling och framtida möjligheter" [rån 1500-talet och in i dataåldern
och i forskningens tjänst. Ur anmälarens synpunkt är det särskilt tacknämligt, att dc två numismatiska stiftelsernas betydelse för myntkabinettet och
hela numismatikens utveckling blir så
starkt poängterad som i ett så offentligt
saron1anhang som denna festskrift.
Ytterligare ett bidrag bör framhAJ las,
nämligen det som beskriver dc svenska
instituten i Rom , Aten och Istanbul en kulturinstans där lekmannens stöd
via vänföreningar är så betydelsefullt.
Vi kan egentligen inte få nog av fc.~t
skrifter!

NUF

/Jerliner Numismatisd1e Forschungen
l. 115 sid. samt 12 planscher. Berlin
1987. V ED Deutschcr Verlag der Wisscnschaftcn, Postfach 1216, DDR-1080
Berlin. ISBN 3-326-00221-1.
Berlin har en lång tnldition som en numismati.~kt forskningscentrum vilket
återspegla.~ i dc tidskrifter som utgavs
före andra värld~krigct: Zeicsd~rift fiir
Numismtuik ( 1874- 1936) och Berliner Miinzblätter( 1880-1933). En vetenskapligt inriktad tidskrift har dock
saknats under dc senaste decennierna
och den nya, årliga tidskrift som nu
kommit ut med sitt första band fyller
därför ett länge känt behov. Redaktör
för tidskriften är Bernd Kluge vid
DDR:s myntkabinett i Berlin. Före kriget var detta muscum det främsta i
Tyskland och det är fortfarande det enda som har som målsättning au täcka
myntningen i hela Tyskland, eftersom
dc provinsmuseer ( Lan des- resp Bezirksmusccr) som nu finns i dc båda tyska statema huvud~ligcn är inriktade
på mynt präglad inom respektive provins liksom fynd pliträffade där.
Av förordettill den nu utkomna första volymen framgår det att inriktningen för den nya tidskriften kommer att
ligga pa myntningen i Tyskland under
medeltid och nyare tid. särskilt Östtyskland, och myntfynden kommerspeciellt
att uppmärksammas. Andra områden
såsom antik numismatik kommer också
att vum reprc.~cntcrade i mån av möjlighet. l{cccnsioner av dc viktiga.~tc nya
in- och ut hindska publikationerna ingår
också.
·ndskriftcn har fått en tilltalande layo ut , möjligen med undantag för innchåll~förtcckningcn som har fått en originell men något svåröverskådlig layo ut. Innehållet bestårav nio artiklaroch
sju recensioner. Av de förra utgörs fem
av fyndbcskrivningar. H . Sinlon redogörför ett fynd med arabiska mynt från
Bclkow/ Oielko wo med slutmynt 938;
B. Kluge redovi.~.rty~ka brakteater från
1100- talcts senare del (varav ett flertal
är unika) funna i Kämpinge i Skåne;
H.D. Darmenberg behandlar ett fynd
med mynt från Brandcnburg från samma tidsperiod ; W. Stcguweit behandlar
översiktligt ett nyligen gjon groschenfynd från Nordhauscn nedlagt ca 1407.
Dessutom redovisar B. Kluge och P.
lscrmann för dc under år 1985 bearbetade fynden i myrnkabincuet i Östberlin. Det kan noteras an förutom svenska
besi ttningsmynt från Tyskland även
rikssvenska och andra skandinaviska
mynt var representerade i flera av fynden. En skatt nedlagd efter 1556 innehöll en dansk skilling från 1536, i ett annat fynd (nedläggningstid cft.c r 1649)

ingick en svensk riksdaler från J6 17 och
i ett tredje fynd (efter 1675) fanns såväl
en svensk 4 mark 1669 som en norsk
speciedaler från 1650. De visar att även
mindre valörer än talerns motsVarigbet i
dc skandinaviska länderna fann spridning på kontinenten.
Dc fyra artiklarna i den föreliggande
volymen behandlar kronologin för dc
odaterade 150D-tals scchslingarna WdJl
Rostock (M. Kunzel) som för övrigt ofta hittas i svenska fynd; talermyntningen i Berlin 1619-1640 (B. Kluge);
myntmästaren Siegmund Dannies
verksamhet vid 1600-talcts slut (G.
Martin ); utvecklingen i Tyskland
1870- 1913 mot en minskning av kontantbetalningar ( H. Fcnglcr).
Den nya tidskriftens första årgång lovar gott inför framtiden och det finns
många beröringspunkter mellan svensk
och tysk numismatik som säkert även i
fortsättningen kommer till uttryck i artiklar.
Kenneth Jonsson

Utländska mynt
Blekinge

1

Som bekant har utländska mynt cirkulerat flitigt i vårt land alltsedan i
varje fall folkvandringstiden. Denna notis från lokalpressen i maj
1870 är dock förvånande:
- F..n thaiers verkliga värde.. Enär
inom Blekinge län cirkulerar preussiskt
och annat tyskt thalermynt, bvilket i allmänna rörelsen vanligen emouages rill
ett pris af 2 rdr rriksmynt J 67 öre thalcm, har landsh.-embetet genom utfärdad kungörelse af den 21 denne.<; fäst
allmänhetens uppmärksamhet der.i, att
en thaler icke verkligen har ett sådant
värde, samt till upplysning i detta afseende meddelat följande utdragafett utaf öfvcrdirektören vid mynt- ocb kontrollverken till finansdepartementet
aflåtct och till landshöfdingeembetct
dclgifvct yttrande:
"Alldenstund, enligt k. vetenskapsakademiens år 1868 verkstäida u.n dcrsökningar ... blir verkliga silfvervärdct
af en äldre preussisk thaler, utmyntad
ti ll 14th. af l köln. mark fint silfver, - 2
rdr 61,9763 öre svenskt riksmyot, och af
en nyare thalcr, utmyntad till 30styckcn
af en vcreinspfund eller 500 gram, 2 rdr
6l,391J öre rrnt; förutsan nemligcn au
myntstyckena blifvit fullkomligt enligt
lagbestämmelserna för normal bal t och
vigt utmyntade och icke genom utelö~
andel i a.llmänna rörelsen blifvit märkbart afnötte. Då emellertid för preussiska en thaier-stycken efter 14 th. fuss eller slagne före 1857 c.tt remedium var
tillåtet af 3,•7 tusendelar i finhet och af

4.5

l 12 proc. i vigt, och för thaierstycket efter 30 thai. fuss remedium är faststäldt
till högst 3/ 1000 i finhet och 4/ 1000 i
vigt, kunna enkla thaierstycken af förra
slaget (750/ 1000 halt) hafva från
myntverket utgått, som i verkligt
silfvervärde endast uppgått till 2 rdr
59,36 öre rmt, och af senare slaget (900/
1000 halt) kunna alldeles nyslagna hafva silfvervärde - 2 rdr 59,H öre rmt.
Myntstyckena af äldre prägeln hafva
varit minst 13 år i omlopp och de nyare
kunna hafva varit högst 13 år utelöpandc och under tiden genom nötning förlorat åtskilligt af sitt ursprungliga
silfvervärde ... Stockholm den .l Mars
1870.
Joaclr. Akerman

Härnedan avbildar vi en preussisk
vereinsta ler, som alltså var värd något mer än 1/2 gammal speciedaler.

Preussen, Fredrik Vilhelm l V. l'treinstaler /859. Kungl. Myntkabineuets
samling. Foto Gabrit!l Hildebrand,
Rdä!Shmm. - Stidana mym cirkulerade alltSti i Blekinge!
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ESKILSTUNA NUM ISMATISKA FORENING har möten på Nya Gästis
kl. 19.00 sista tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen i varje månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby, Skogsvägen 5,
Fagersta. Tid: kl 19.00. Under verksamhetsåret anordoar myntklubben 4 st anbudsauktioner med senaste anbudsdag deo 5/2, 15/ 4, 7/10 och 2/ 12. Upplysningar: tel 0223/ 116 71.
FALU-BORLÅNGE MYNTKLUBB har möte kl. 19.00 deo 15/ 3 på Samlaren, biblioteket, Borlänge: "Vi tittar på aktiebrev", 19/ 4 på KristiDegårde n, Falun:
"Så beskattas föreningsverksamheten".
MYNTKLUBBEN GOTEN Visby har möte kl 19.00 på Solhem. Upplysningar
0498/ 157 24. Datum ej meddelat.
GOTEBORGS NUMISMATISKA FORENING håller möte andra måndagen i
månaden kl. 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gång.
Svensksektionen håller möten sista tisdagen i månaden kl. 18.30 på Engelbrektsgatan 71, Gbg. Antik- och medeltidssektionen håller möten torsdagar kl. 18.30 i
Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3, Gbg. Den 3/ 4 anordnas en resa till London.
Medlemmar från andra myntföreningar är välkomna att deltaga. Upplysningar:
Birgit Hahne-Eriksson 031 / 52 14 29 och Bo Nordeli 031/17 7970 (endast kontorstid).
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kll8.30 den
första måndagen i varje månad utom juli-aug. Upplysningar: 035/ 12 96 76.
HOORS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra
torsdagen i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad
(utom juni, juli och augusti ) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. Upplysningar: te l 0480/ 159 29, 0480/ 11 5 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje
månad på restaurang Storstugan, Stortorget 1, Katrineholm. Upplysningar: tel
0150/210 45 el151 00.
KLARÅLVDALENS MYNTSAMLARE. Upplysningar: 0563/603 47.
KRISTIANSTADORTE NS NUM ISMATISKA FORENING har möten med
auktion på Hemgården, Norrtullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30 den 18/3, 15/ 4,
20/ 5 och 17/ 6. Listor och upplysningar genom Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUNDS NUMISMATISKA FORENING har möten kl19.15 den första onsd. i
månaden. Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur, Åkergränd l. Upplysningar:
tel 046/12 25 93.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärsgårdcn, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping, kll9. Upplysningar: tcl 0155/
134 29, 671 54, 128 41.
NORRKOPINGS MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen
varje månad utom i maj-augusti, i Ek torps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl
18.00. Aven icke medlemmar är välkomna. Beställlista på tel 011/12 50 12.
NASSJO MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssoos Trafikskola,
Rådhusgatan 33, Nässjö, kll9.00 den 29/ 3, 26/ 4, 3115, 30/ 8, 27/9, 25/ 10, 29/
Il. Visning från kl. 18.30. Upplysningar: tel 0383/ 158 35 kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS Skellefteå har möten första torsdagen i varje månad i NV-huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/186 80.
SANDVIKEN-GÅ VLE MYNTKLUBB har möten kl 19 första onsdagen i varje
månad (ej juli-augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningartel 026/
18 18 36.
SKARABORGS NUMISMATISKA FORENING har möten med auktion den
6/3 och 8/5.Lokal Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. Upplysningar tel 0500/808 50 (Thord Lund).
SKÅNES NUMISMATISKA FORENING håller möten sista torsdagen i varje
månad utomjuni-augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen Kungsgatan
38 A , Malmö, håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september- maj.
SODRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den
15 i varje månad kl 18.30 i Rcmbostugan, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplysningar: tel 0226/ 562 78 eller 0225/ 131 52.

TRELLEBORGS MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Södcrslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg.
På programmet står auktioner, föredrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 04 10/
345 44.
TAlJE MYNTKLUBB, Södertälje, har möte i Wendelas rum, biblioteket Luna kl
19.00 andra tisdagen i varje månad med undantag av aprilmötet, som år den 14:c.
Upplysningar: tel 0755 / 619 38 eller 313 14.
NUMlSMATISKA KLUBBEN l UPPSALA 15/ 3 årsmöte och föredrag och
19/ 4 föredrag, alla på Uppsala Universitets myntk abinett. Tid: 19.00. Upplysningar: 0 18/14 97 11.
VETLANDA NUMISMATlSKA FORENING har möte med auktion på Kulturhuset, Storgatan 20, Vetlanda kl. 19.15 den 25/ 3, 29/ 4,26 /8,30/ 9,28/ 10,25/
11. Visning från kl. 18.15. Upplysningar: tel 0383/ 158 35 kl 07.00-09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra månaden i varje månad utom juni, juli och augusti. Fö redrag o dyl följs av auktion. Servering. Upplysningar: te l 0345/ 112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar
(källarlokalen).
VÅRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö, har möte med auktion kl.
18.30 i Röda Korsets lokal, Kungsg. 18, Växjö den 8/ 3,6/ 4 och 1/ 5. Resa till Frimynt, Helsingborg den 16/ 4. Myntmässa anordnas på Smålands muscum 25 / 9.
Upplysningar 04701731 14.
VÅSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad januari- maj kl. 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika.
V AST E RA S MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vall by friluftsmuseum kl
19.00 första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel
021/ 13 94 94 (efter kl 18).
ÖREBRO NUMlSMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3. Upplysningar: tel 019/13 52 13. Datum ej meddelat.
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Nederländerna

Värendsmässan 1987
-och 1988
Värends Numismatiska Förening
avhöll söndagen den 4 oktober
1987 för femte året i följd en myntmässa i Smålands museums lokaler
i Växjö.
Mässan besöktes av ca 400 personer. Fem mynthandlare från södra Sverige var inbjudna och intresserade besökare kunde göra goda
affärer i ett varierande och brett utbud av numismatiska föremål.
Wexiö gyrnnasii myntkabinett,
ett av Sveriges bästa, hade denna
gång en intressant utställning kring
äm net "Arbetets lön genom 600 år
från 1373 till våra dagar". Dessutom visade man "Stora silvermynt
från olika länder".
Föreningsmedlemmar visade urval av kvalitetsunika svenska kopparmynt, bl a 2 1/2 öre KM 1661,
Avesta, 116 ören 1670 och 1707 på
2 ex plants, 2 öre 1626 Säter eller
Nyköping samt l öre 1629 Säter
med ovanlig starnpkombination,
alla i utsökt kvalitet och med illustrativa texter och foton. Dessutom
visades en komplett " Delawaresamling" innehållande frimärken,
vykort, mynt och medaljer samt
"Mynt från brittiska imperiet och
dess kolonier".
En fin utställning att glädjas åt
denna dag var utställningen "Antika mynt med andra ögon" anpassad
för synhandikappade. Montern visade antika mynt av trä i storformat
och hade ett inbyggt kåseri med
bildspel som intresserade kunde
lyssna på. Förevisare var antikvarie
Harald Nilsson från Kungl Myntkabinettet i Stockholm, som fört utställningen till Växjö och också invigde densamma. Efteråt höll han
ett mycket uppskattat föredrag om
antika mynt.
För en i allt fint arrangemang önskar vi föreningen god framgång
i fortsättningen. Värendsmässan
1988 planeras till den 25 september.

GBL
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SEDLAR

AUKTION 37

från hela världen sökes
till planerad specialau ktion.

23-24 april 1988
Operakällaren-Stockholm

Vi söker även
MYNT
MEDALJER
AKTIEBREV
ORDNAR
NUMISMATISK UTTERATUR

Sverige, bl.a. från Sune Berggren (Piteå) samling.
Del I av fil. dr. Torgny Lindgrens sedelsamling.
Stor avdelning antika grekiska
och romerska mynt.

till kommande auktioner.

B AmsrRÖM
MYNTHANDEL AB

Kontakta gärna Ulf Ström.
..-/1

Kungsgatan 28-30
Box 7662,

AUKTIONJVERKET
~YNT /

AH ~"TOCKiiOLMS AUKTIONSVERK

)AKOBSC ATAN JO, BOX 16256, 103 25 STOCKHOLM.

•

~~

~~~;~

103 94 Stockholm
Tel 08- 14 02 20, \.._~..§"
101010
T~

TEL 08- 14 24 40.
ENCELBREKTSGATAN 7, 211 33 MALMÖ.
TEL 040-11 20 26.

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 26 företag i 11
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 Ar:
B. Ahlstr6 m Mynthondel AB
Kungsgallin 28, Box 7662
103 94 Sthlm 7, te l 08·14 02 20
Amneklevs Mynthondel
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping
tel 011·10 29 50
Antikören

Stureptatson 1. 411 39 Göteborg
tel 031· 18 39 60
Hirsch Mynt AB
Humlegårdsgatan tJ, 3 tr.. Box 5358
102 46 Stockholm, tel 08·783 n 65
Korlskrono Mynt hondel
Hantverkargaten t l
371 35 Karlskrona. tel 0455·813 73
Rune Lersson Mynthandel
Österlånggatan 16. 502 32 Borås
tel 033· 11 03 t5
lunds Mynthandal
Klostorgatan 5
222 22 lund, tel 04&-14 43 69
Malmil Myn t h ondel
Kalondegatan 9, 211 35 Malmö
tel 040· Il 65 44
Moneutri um Kurt HalistrOm

Box 21047, 200 21 Malmö
tol 040·93 19 53

Mynt & Medaljer HB
Sveavägen 96, Bo• 19507
104 32 Stockholm, tol 08·34 34 23
Mynt & M etollb örnn i Sth lm AB
Norrmalmstorg 1, 4 tr., 11146 Stockholm
tel 08·20 55 Ot
Myntet i Malmö
Stora Nygatan 17, 211 37 Malmö
tel 040· t 2 99 30
Mynthuset

Biblioteksgatan 5, Box 7049
103 86 Stockholm
tcl 08·20 51 8t, 20 60 52
Ulf Nordlinds Mynthondel AB

Nybrogatan 36. Box 5132
t02 43 Smlm, te1 08·62 E62 61
Norrtilja Mynthondel AB
Tullportsgatan t3, Box 4
761 00 Norrtälje, tel 0176· 168 26
Numis Mynt l!o FrimArkshandel AB
Kaserntorget 6, Box 2332
403 15 Göteborg, tal 031 · 13 33 45
J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24, 502 31 Borås
to l 033· Il 24 96

Peo Mynt & Frimirkan AB
Oroilninggatan 19, Box 16245
103 25 Sthlm, 101 08·2112 10
Selins Mynth ondel AB
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm . to l 08·11 50 81
Specie Mynt handel HB
Storgatan 19, 574 00 Vollanda. te l 0383·153 Ot
Strondbergs Mynt l!o Frimlrkshond e l AB
Arsenalgatan 8, Box 7377
103 91 Sthlm, tel 08·20 81 20
T•mco Numismetics

Box 6235. 102 35 Stockholm. tel 08·33 n 75
Thl>rnströms Mynt l!o Sedlar AB
Oroilninggatan 48
582 27 Linköping, rot Ot3·13 54 65
Ticalen Mynthandel
Sturepiatsen 3, 411 39 Göteborg
tel 031·20 81 11
Ingem ar Wollin Mynthandel AB
Kungsga tan 4 b 2'1, "·Box 73t7
103 90 Sthlm, tel 08·10 00 57, 10 00 58
Håkan Westerlund Mynthondel AB
Vasagatan 42, t Il 42 Stockholm
tel 08·11 08 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507. 104 3 2 S tockholm, tel 08-34 34 23

