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AUKTION 
DEN 2 APRIL 1989 

I STOCKHOLM 

i SAFIR AB: s lokaler, Biblioteksgatan 5 

Auktionen omfattar följande områden: 

SVERIGE MED BESITININGAR: 
Däribland en förnämlig samling kopparmynt i höga kvaliteer; 
Ett 20-tal plåtmynt; 
En samling svenska sedlar, däribland 100 daler SM 1666 i hög kvalitet samt 
Ett 30-tal privatbanksedlar 

MYNT FRÅN EUROPA OCH ÖVRIGA VÄRLDEN 

OLYMPISKA SPEL 1906- 1976 
Prismedaljer och diplom; 
Minnesmedaljer, deltagar- och funktionärsmärken m m 

Den rikt illustrerade katalogen beräknas utkomma i början av mars 
och kan beställas kostnadsfritt från: 

MYNT 
HUSET 

Biblioteksgatan 5, STOCKHOLM - Postadress: Box 7049, 103 86 STOCKHOLM 
Telefon: (08) 20 51 81, 20 60 52. 
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April 

16 

12 

Introduktion till indisk numismatik grundad på 
KMK :s samlingar. Bengt Hoven berättar 
Carl-Axel Lindblom berättar om mynthandlare 
under 1940-talet i Stockholm. 

Maj 
25 
27 

Vårauktionen i Statens Historiska museer. 
Årsmöte i Svenska Läkaresällskapets lokal, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stock110lm 

Myntset 1988 
Beställda myntset 1988 från Sverige, 
Danmark, Norge och Finland fi nns 
att hämta på kansliet. Välkomna sna· 
rast. Kansliet är öppet tisdagar- fre· 
dagar 10- 13. 

Av äldre myntset finns i lager: 
Sverige 1983 : 3 st a 27:-; 1987: 4 st a 
27:-; 1988: 14 st a 30:-. Norge 1987: 
12 st a 43:-; 1988: 4 st a 43:-. Finland 
1987: 8 st a 41:-; 1988: 6 st a 41:-. 
Danmark 1988: 7 st a 65:-. Kan be
ställas från kansliet. Pono till
kommer. 

SNF:s kansli 
har postadress: 
Östermalmsgatan 81,2 trö g. 
114 50 Stockholm. 
Telefontid tisdag- fredag l O- 13, 
t el 08-667 55 98. 

Besökstid 10.30- 13 
Semesterstängt: 
midsommar- l sept samt j ul- och 
nyårshelgerna. 

Höstauktionen 
Mynt till höstauktionen kan inläm
nas till kansliet 113- 15/6 och 1/9 
- 15/9 (helst före sommaruppe
hållet). 

MG 

Nytt nummer av 
Numismatiska 
Meddelanden 
se s id 42. 

Ny SNF medalj 
se sid 42. 

Föreläsningar 
i Kungl Myntkabinettet mars- april . 
se s 47. 

Mera nytt 
se sid 40 och 46. 

Svensson-Stipendiet 
Sven Svenssons stiftelse för numis
matik delar årligen ut ett stipendium, 
som kompletterar Nils Ludvig Ras· 
musson-stipendiet. 

1988 års stipendium tilldelades för
re förlagsredaktören Frank Olrog för 
"hans förtjänstfulla forskningar 
kring mynthistorien på S: t Barthele
my och hans verksamhet som popula
risator av numismatiken". 

Slipendiet delades ut vid Svenska 
Numismatiska Föreningens julfest i 
december 1988. 

NUF 
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Utanfor systemet 
Gunnar Ekströms professur i numismatik 
och penninghistoria 114 1979- 30/6 1988 
Av Brira Malmer 

Den l juli IIJ88 var en betydelsefull 
dag för den svenska numismatiska 
forskningens organisation. Genom re
geringsbeslut llyuades Gunnar Ek
ströms professur från Kungl. Myntka
bineuet till Stockholms universi tet. 
Efter ell långvarigt och komplicerat 
inledningS!>kede hade S\·erigcs första 
professur i numismatik och pcnning
hi !>toria erhållit tk gynnsamma yure 
vi llkor som borde ha tillkommit pro
fessuren från början: (l) r-.idsprofessur 
med begriinsad undervisningsskyl
dighet vid humanistisk-samhällsve
tenskapliga forskningsr.ldet (HSFR). 
den speciella typ av professur som är 
vanlig niir det giiller introduktion av 
nya forskning~områden; (2) placering 
'"' r.idsprofö\uren vid Stockholms 
univef!>itet i komakt med det etablera
dc forskarsamhiillet; (3) arbetslokaler 
forsedda med museala säkerhetsåt
giirder i anslutning till riksantikvarie
limbetet och statens historiska museer 
(RAÄSHMM). den myndighet i vil
ken Kungl. Myntkabinenet ingår. 
Punkt l och 3 uppfylldes som bekant 
redan vid starten våren 1979. medan 
punkt 2 kunde rorverkligas fö rst efter 
nio langa års viintan. 

I vårt gcnomreglemde samhälle tor
dc det yuerst sällan inträffa au en 
swtsanställd person hanmar helt uwn
för besluL~systemet. Varje befaunings
ha\".Jrc har sin givna platS i en hierar
kiskt system av besluiSfattande instan
ser. Inom R/\ÄSHMM är dc viktiga 
bcslutsinsranserna riksantikvarieäm
betets sektioner och bvråer och mu
seernas bcrcdningsgrupper. Nästa 
tmppsteg är det gemensamma verks
kollegiet och överst finns verksstyrel
sen. Vid Stockholms universitet heter 
motsvarande bcslutsniv-.\er institu
tionsstyrelse. sektion/ fakultet. rek
torsämbete och universitetsstyrelse. 
Inom HSFR däremot finns inga be
sfwsnil·åer avsedda for rådsprofesso
rernas verksamhet. En sådan organi
sation inom HSFR vore meningslös 
eftersom samtliga rådsprofessorer i 
samband med sin utnämning placeras 
vid lämpligt universitet, där dc auto
matiskt hamnar på rätt plats i 
systemet. 
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Eu enda undantag från denna regel 
har l'lirckommit. niimligen placering
en av HSFR-profe~suren i numi!> llla· 
tik och penninghistoria. l mar~ 1979 
utniimndcs fOrfauarcntill des~a rader. 
d:'lmuseidirektör och chef fOr Kungl. 
Myntkabineuct. till fOrsta innehavare 
av Gunnar Ekströms profes~ur. Men 
den nya rådsprofessuren kunde inte på 
normalt sätt placeras vid Stockholms 
universitet eftersom universite t~: ! cu 
par :i r tidigare hade avvisat Ekström
ska Miftelsens generösa donation av 
en professur. Den inledningsvis niimn
da viktiga punkt 2 kunde inte uppfyl
las. Professuren placerades vid 
"myntkabineuet" (ej vid den överord
nade myndigheten RAÄSHMM). 
M} ntkabincnct är en museum och 
~aknar ornanisatorisk kontakt med 
universitet~!. Likv'.il försåes innehava
ren av den nya professure; med ett in
!>truktionsbrcv av exakt samma inne
håll ~om för övriga rådsprofc~~orcr! 
Denna instmk1ion ffirmsäner inord
ning i universitetssystemet. Ansvariga 
myndigheter hade skapat en pr:1ktfull 
anomali. en i grund orimlig situation. 

Som enda svensk docent i numis
matik hade jag ansen som min ~kyl
dighet au söka professuren och an 
iigna resten av min verksamnw tid åt 
den helt ll).J uppgiften an skapa en 
for-.knings- och undervisningsin\litu
tion för numismatik och penninghis
toria. Hade jag kunnat fOrut~e all 
verksamheten under så många år skul
le sakna reglerad kontakt med rele
vanta beslutsnivåer - att innehavaren 
av Gunnar Ekströms professur skulle 
hamna utanför syMcmet - hade jag 
knappast sökt professuren. 

P<) lång sikt skymtade emellertid en 
lösning. Genom största möjliga ar
bctsinsaiS inom dc båda forsknings
projekten S1·eriges mymhistoria och 
My111 från 1·ikingatiden fimna i S1wige 
(CNS-projektet), genom seminuric
verksamhet och genom au uppmuntra 
yngre forskare au skriva doktorsav
handlingar, borde universitetets in
tresse fOr ämnet kunna viickas. Den 
nya verksamheten döptes till Ntanis
matiska instillltionen och vann så 
småningom medlemskap både i Com-

mis~ion lntemationale de Numisma
tique och i Nordisk Numismatisk 
Union. Under 18 tenniner har regel
bunden seminarieverksamhet ägt rum 
i lokalerna på Sandhamnsgatan 52. l 
~lutet av denna artikclliimnas en li~ta 
på dc iimnen som behandlats 1979-
1988jiirnte namnen på föredragsMila
re eller inledare fr o m h t 1981. Ocha
garlistOr iir bevamde för samtliga se
minarier. bortsen fra11 några semina
rier våren och hösten 1981. rör 66 
seminarier med bevarade deltagarlis
tor noteras 998 namnteckningar vilket 
innebiir eu genomsniu på -drygt 15 
pc~oner. ~lin tacksamhet är stor mot 
alla dem som engagemt \ig i semina
rieverksamhetcn. ofta genom hety
danetc arbetsinsatser. 

Genom generösttillmötesgående av 
Arkeologiska institutionen vid Stock
holms universitet kunde de byråkra
tiska hindren for doktursdisputation i 
iimnct numismatik bemästras. I de
cember 1987 disputerade Kenneth 
Jon~son. Viktig var den med dbputa
tionen sammanhängande donationen 
till HSFR av en -4-:'lrig forskara~sis
tenujiinst (närmast motsvarande tidi
gare docenujänst) i iimnet numisma
tik. bekostad av Ekströmska (3/-4) och 
Svenssonska (1/ -4) Miftelscrna. Våren 
1988 utnämndes Kenneth Jonsson till 
forskarassistent. På fOrslag av dåva
rande ehef.%ekretcrarcn i HSFR och 
nuvarande rektorn fOr Stockholms 
universitet. professor Inge Jons~on. 
placero~des den nya forskarassistent
tjänsten vid Arkeologiska institutio
nen. Avsikten var all därigenom un
derlälla professurens organisations
mässiga överflyilning till univer..ite
tct. Efter en thrillerliknande v:)ncr
min. med ovisshet in i det sista. kom 
så i juni regeringens beslut i form av 
sedvanligt regleringsbrev. I detta årli
gen återkommande dokument, diir 
placeringen av varje HSFR-profcssur 
anges. hade vid Gunnar Eks tröm~ 
professur ordet "mymkabineuct" 
bytts mot orden "Stockholms univer
sitet". Genom denna skenbart så enkla 
ändring av några fä ord hade ett nytt 
skede i den svenska numismatikpro
fessurens historia tagit sin början. 

Vid Stockholms universitet ii r arke
ologi en av dc största ämnena i~om 
histOrisk-filosofiska sektionen. 1\m
nct rymmer många inbördes ganska 
skilda specialiteter. Huvuduppgiften 
fOr numismatisk forskning i Sverige 
iir och förblir de jordfunna mynten, 
särskilt från vikingatid och medeltid. 



ARKEOLOGISKA INSTITUTIONEN 

Arkeologiska insti tutionen 
prof. Ake Hyen~trand 

prefekt 

Arkeologiska 
forskningslaboratoriet 
prof. Birgit Arrhenius 

Numismatiska forskningsgruppen 
Numismatic Institute 

Osteologiska 
for.>kningslahoratoriet 
prof. 11mtein Sjevolc' 

Nyu forskningsmaterial tillkommer 
ständigt genom utgrävningar och ge
nom slumpvis påträffade fynd. Det är 
får epoker med sparsamma eller obe
fintliga skriftliga källor som det nu
mismatiska forskningsmaterialet är 
särskilt betydelsefullt. Numismatik
professurens placering just vid 
Arkeologiska institutionen är därför 
det enda naturliga alternativet. 

Verksamheten vid Gunnar Ek
ströms professur har efter beslut av 
rektorsämbetet fåll namnet Numisma
tiska forskningsgntppen - Numisma
tic lnstiwte. Därigenom skapas Himp
lig anknytning till övrig verksamhet 
inom ramen får Arkeologiska institu
tionen. se vidstående tablå. 

Efter nio år har även punkt 2 i inled
ningen till denna artikel blivit upp
fylld . Professurens innehavare är 
medlem av institutionsstyrelsen och 
integrerad i universitetets bcslutssys
tem. Beslut kan inte längre fanas över 
huvudet på en befattningshavare som 
utan egen förskyllan hamnat utanfår 
systemet. Och viktigast av allt: ämnet 
numismatik och penninghistoria har 
blivitjiimst.'illt med andra humanistis
ka och samhällsvetenskapliga iimnen. 
Förutsättningarna for en utveckling av 
ämnet. såväl i fråga om forskning som 
undervisning. har väsentligt f<ir
biiltrats. 

Översikt av seminarie
verksamheten vid 
Numismatiska 
institutionen 1979- 1988 
1919 
Kiillorna till Sveriges medehid:t mynt
hi~toria. 
15/ 11 Kiillgrupp l. Bevarade svenska me

dehidsmynt i fynd och samlingar. En 
orientering. 

22/ 11 Kiillgrupp Il. Uppgifter om skingra
dc fynd i arki\'aliskt material. Käll
grupp III. Uppgifterom myntfiirhål
lnndcn i ~kriftliga kiillor (myntord
ningar. kursuppgifter m m). 

29/ 11 Genomg~ng av li tteratur om Sveri
ges medeltida mynthistoria. Sam-

prof. Brita Malmer 

1980 

manfattning av forskningens nuva
rande ståndpunkt. Orientering om 
forskningsprojektet Sveriges mynt
historia. mcdeltidsdelen. 

Tyska mynt i Sverige under 1400-talct. 
13/3 Genomgång av myntfynd. Presenta-
20/3 tian av skriftligt källmaterial. Datc-
27 13 ringsproblcm. Genomgång av litte· 

ratur. Det numismatiska kiillmatc
rialets betydelse får medeltidsarkeo
logisk och historisk fo rskning. 

Myntimponcn fmn Tyskland och England 
under vikingatiden. 
13/ 11 Presentation a'' materialet. littera

turgenomg~ng. diskussion. 
20/ 11 D:o 
27/ IID:o 

1981 
Seminarier fOr medarbetare i forsknings
projekten Mynt frdn vikingatiden funna i 
S•·erigt> och S••eriges tn)11thistorin samt öv
riga intresserade. Under vånem1inen be
handlades bl a fOijande ämnen. 
19/ 1 Sixth Oxford Symposium on Coina-
2611 ge and Monetary History; J. Call-
9/2 mer. Numismaties and Arehaeolo-
16/ 2 gy: Oddy-Arehibald. Scientific 
2/3 Studies in Numismatics: Efter-
9/3 undersökning av fyndplntser för 
16/3 vikingatida myntfynd (M. Öster-
23/3 gren: L. Lundström. Bi tsi lver och 
30/3 betalningsringar: B. Hårdh. Wikinger· 
6/4 zeitl iche Depotfunde: Minidatorn 
2714 och nurni~mntiken: Medeltida mynt-
4/5 fynd fmn Lund: Genomgång av före-

dragen vid symposium i Köpenhamn 
26-28 mars. Coinagc and Moncta
ry Circulation in the Baltic Area c. 
1350- 1500: Nyare litleratur om so
lidifynden i Skandinavicn (L. Lind) : 
Om 1900 mynt funna vid 1940-talcts 
undersökningar i Peterskyrkan i 
Rom och andra kyrkfynd (1. Wi
sehn): Sammanfattning av vånem1i· 
nens arbete. bl a utarbeundet av !()r
bättrade metoder för registrering av 
myntens sekundära individuella 
egenskaper i de vikingatida mynt
fynden (B. Malmer). 

Under hösuerminen 1981 utvecklade' 
den typ av scmin:~rier med en eller nera fo
redragshållare/diskussionsinlcdare ~m 

sedan blev regel. 

21/9 Samanidfursten lsmail ibn Ahmad 
892 -907 och lsrnail-mynten i Sve
rige (O. E. Hov~n. G. Rispling) 

28/9 Islamiska myntfragment och derao, 
registrering (0. Malmer, B.E. Ho
ven. G. Rispling) 

16/11 Numismmisk rescbcr'.iuelse från 
USA och Mexico (B. Malmer) 

23/ 11 Probermärken ~ vikingatida mynt. 
'ågra mätningar och renexioner (E. 

Sperber) 
30/ 11 Romerska denarer på kontinenten 

och i Skandinavicn (L. Lind) 
7112 Kyrkfynd i Norrland (1. Wisehn) 
14/ 12 Stämpclidentitet och myntcirkulnti · 

on. Frekvensen av stämpelidentiska 
mynt i några penningsummor fmn 
vikingatid och medeltid (1. Ham
marberg. B. Malmer. G. Rispling). 

1982 
15/ 2 Nyutkommen litlemtur om vikinga

tidens myntfårh:\llanden (A. Carls
son. B. E. Hoven, B. Malmer) 

1/3 Någo1 om priser och löner under 
Magnus Eriksson. Orientenng om 
excerperingsarbetet får Sveriges 
mynthistoria (G. Bfiiirnhielm) 

15/3 Frågor rör.mdc ~vensk myntprägling 
\'id mitten av 1400-talel (L. O. La
gerqviq) 

29/3 Sturetidens mynthi~toria i belysnig 
av Viisteråsfyndet 1972 (1. Ham
marberg) 

l/ Il Resultat av plåtmyntsundersökning
en 1979-80 (B. Tingström). 

8/ 11 Numbmatisk reseberättelse fmn 
Reykjavik och Thllin (B. Malmer) 

15/ 11 Islamiska 800-ub~katter från Sveri
ge (B. E. Hoven). 

22/ 11 Aktuell litteratur ~amt orientering 
om forskningsverksamheten vid Nu
mismatiska institutionen (B. Mal
mer 111 n). 

1983 
28/2 Vikingatida si lverdepåer - några 

tolkningsfor..ök och konsekvenserna 
av dessa (A. Carbson) 

7/3 Bysantinska mynt i vikingatida sil
verdcp5er (B. Malmer) 

14/3 stämpelkopplingar på samanidisku 
och volgabulgariska mynt (G. 
Rispling) 

21/3 Aktuell litteratur 'ami orientering 
om projcklet Sverige' mynthistoria. 
lando,kapsin\'Cntcringen (B. Malmer) 
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7/ 11 Samlingarna av vikingatidsmynt i 
Moskva och Leningrad (B. Malmer) 

14/ 11 Städer, kungamakt och myntning. 
Ett apropå till Anders Andr~ns upp
sats i Seandia 49: l (A. Carlsson) 

211 11 Denarfynd på Bornholm (l. Lind) 
28/11 Nyutkommen littcmtur (1. Wisehn 

m fl) 

l984 
513 Islamiska myntstampar (G. 

Rispli ng) 
13/3 Om gm lisk-statistisk bearbetning av 

CNS-materialet (S. Brahme) 
19/3 sigtunamyntningen ca 995- 1020 

(B. Malmer) 
26/3 Nyutkommen lineratu r (N.-U. For

nander m fl) 

5/ 11 Vikingatidens numismatik i Polen 
och DDR. En reseberJnelse (B. 
Malmer) 

12/ 11 Om stämpelidentiska vikingatids
mynt och vikingatida stnmptillverk
ning. Ett tekniskt experiment (S. 
Brahmc) 

19/ 11 Om den engelsk-dansk-svenske 
myntmästaren Asketill (B. Malmer) 

26111 Nyutkommen litlemtur (A. Carls
son, N.-U. Fomander. B. Malmer). 

l985 
4/3 Om stämpelidentiska mynt och vi

kingatida stamptillverkning (S. 
Bmhmc, G. Rispling. B. Malmer). 
Forts. från 12/ 11 1984 

11 /3 "Den senmedeltida penningen i Sve
rige". Bakgrund. metod. resultat (B. 
Malmer) 

18/3 Thordeman XVI i depåfynd och 
hopade fynd. En principdiskussion 
om myntfyndens k.'illviirde (K. Jons
son. B. Malmer) 

1/4 Nytt depåfynd från Burs. Häflinds 
(K. Brishol m, G. Rispli ng); Skandi
naviskn imitationer, EDEDO
gruppen (8. Malmer); Nyutkom
men litteratur (N.-U. Fornander, B. 
Malmer) 

4/ 11 Sceattas och den äldsta nordiska 
myntningen (K. Jonsson. B. 
Malmer) 

11 / 11 Uineburgmyntningen omkring år 
1000. Något om metoder on beräkna 
utmyntningsvolymen (S. Brahmc). 
Aktuelllitteratur (N.-U. f'Omander) 

18/ 11 Abbasider. samanider och volgabul
garer. Om stampfrekvens och 
myntproduktion på n6gm viktiga 
myntoncr (K. Brisholm. G. 
Rispling) 

25/ 11 "Världens mynt". 1ill 15 -årsminnct 
aven unik utställning i Kungl. Mynt
kabinettet (B. Malmer). Aktuell lit
terntur (N.-U. Fornander). 

l986 
3/3 Numismatiska met.odfrågor (allmän 

diskussion): Engelsk mynthistoria 
973- 979 (K. Jonsson) 

10/3 Arabiska mynt i British Museum (G. 
Rispling): Parissymposiet Rylhmes 
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de la production monctaire (l.O. J..a. 
gerqvist): Uineburgs äldsta mynt (S. 
Brahrnc) 

17/3 Sckundärn element i tre gotländska 
myntfynd med slutår 1036 (E. 
Svensson) 

24/3 N .I. Mnyhew, "Sterling imitations of 
Edw:ardian type" (N.-U. Fornan· 
der): Publiceringsmöjligheter för 
vetenskaplig numismatisk litterntur 
(allmän diskussion) 

3/ 11 sigtunamyntningen och det nya fyn· 
det från Glarnrnunds, Akcbäck. Got· 
land. Orientering om forskningslä· 
gel (B. Malmer) 

10/ 11 Wodan /Monster-sccattas och det 
nya fyndet från Hamwic. Metodolo· 
gisk diskussion (K. Jonsson, B. 
Malmer) 

17/ 11 Metallinnehållet i mynt. Undersök
ningsmetoder och några resultat (S. 
Brahrne) 

24/11 Nyutkommen numismatisk littera
tu r. Rutsatt diskussion uv metodiska 
problem (N. -U. Fornande r, G. Risp· 
ling. B. Malmer). 

l987 
2/3 Orientering om projektet "Byzanti

nc coins found in Sweden" (1. Ham· 
marberg, B. Malmer, T. Zachrisson) 

9/3 Septimios Severus' myntreform 
194 - 195 (l. Lind) 

16/3 En slumpstudie över Sven Estridsen, 
Haubcrg typ 28 (U. Silvcgren) 

23/3 1100-tnlsmynt i svenska fynd - pro· 
blem och metod (E. Svensson) 

2/ 11 Metodiska problem kring dateringen 
av tidiga atenska tetradrachmer (U. 
Wcsterrnark). Användning av 
slurnpt:alsanalys inom nurnismati · 
kcn. Exempel Liineburg Danncn· 
berg 585 och Sven Estridsen Hau· 
berg 28 (S. Brahme) 

9/11 Om myntmassors spridning i tid och 
rum (B. Malmer). Orientering om 
projektet Landskapsinventeringen 
(E. Wist!hn) 

16/ 11 ~}'a myntfynd från vikingatiden (M. 
Ostcrgren). Visning av G. Buren
hults videolilm om utgriivningcn :av 
Hiiflindsfyndet i RAGU. Visby, vå
ren 1985. Lokal: Sessionssulen. RA
ÄSHMM. Storgatan 41 

23/ 11 Högmedelliden i relief. Om tysl:a 
brakteatfynd (E. Lindberger). Pre
sentation av aktuell tysk litteratur 
(N.-U. f'Omandcr). 

1988 
7/3 Syllogc Nummorum Grnecorum. 

En presentation (U. Wcstcrmark) 
14/3 Kyrklyndcn och den medeltidu 

myntcirkulationen i Sverige (H. 
Klackenberg) 

22/3 Birger Jarl och hans myntning i Löd· 
öse (K. Jonsson) 

28/3 Tema Danmark. Presentation av ak· 
tucll dansk numismatisk litteratur 
(N. ·U. Fornande r, B. Malmer). 

Den XI: e internationella 
numismatiska 
kongressen 
avhålls 8 - Il september 1991 i Brys
sel, där dc flesta evenemangen och 
f6reläsningarna ordnas i Kongress
palatset i stadens centrum. Såväl pie
nannäten som sektionssammanträden 
hålls från måndag till torsdag medan 
olika utflykter är planerade för fre
dagen den 12. 

Kongressledningen önskar, an man 
såvitt möjligt skall presentera de se
naste framstegen inom hela det nu
mismatiska fåltet fOr den vetenskapli
ga världen. Förbindelserna mellan 
numismatiken och närstående veten
skaper, t ex arkeologi och konst, bör 
bli belystu. 

Samtidigt som kongressen äger rum 
liras flera jubileer. Det är 100 år sedan 
den fOrsta internationella kongressen 
ägde rum, också den i Bryssel. Såv'.il 
La Societe Royale de Numismarique 
Beige som Revue Beige de numismari
que er sigillogmphie fyller 150 år. 

Ett mera detaljerat program utkom
mer 1990 och tillställs alla medlem
mar i Commission lnternationale de 
Numismutiquc. De som inte är insti
tutionella medlemmar får gärna pro
grammet på begäran. De som avser att 
hålla ett fOrcdrag bör anmäla detta i 
god tid. 

Adressen till kongressledningen iir 
tills vidare: 

Mlle Ghislaine Moucharte, 
Secn!tuire General du Xle Congres 

International de numismatique, 
College Erasme, 
Place Blaise Pascal l, 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
Belgien 

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

Med stor sortering av 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev • Tillbehör 

Drottninggatan 19, Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tel 08-21 l2 10 



Poletter fra Bohus Slot 
I området ved ruineme efter Bohus 
Slot i det nuvrerende svenske Bohus 
Len er der i å renes leb fundet et stort 
antal blyteg n, der uden tvi v l har v:cret 
anvendt som arbejdstegn for arbejde
re ved slouet. Sterste parten af dc 
fundne tegn Iindes nu i Göteborgs 
Historiska Museum. 

Det oftest fundne tegn viser i mo
nogram BH omgivet af lire stjerner. 
Det har af de, som hidtil har beskrefti
get sig med det, va:ret henfort til 
Christian IV eller a:1dre. lmidlertid 
kcndcs et sam1et fund med 140 styk· 
ker. hvoraf de 135 er deue teg n, mens 
dc sidste 5 fordeler sig med daterede 
tegn fra 1642 eller 1647, 1649 og 1650, 
hvilkct sand.synligger, at det er yngre. 
Til gcnga:ld må tegnet antages at va:re 
f ra for 1658, idet Bohus Len 18. mans 
1658 blev afstået til Sverige, og fra 
svensk side viste man ikke synderlig 
intcresse for slouet. 

P. Haubcrg har i sin egcnskab af 
museumsinspektor ved Den kongeli
ge Mont- og Medaillesamling i Ko
bcnhavn på et tidspunkt , hvor der var 
fundet "et par Hundrede af disse Ar
bejdstcgn" fäet tilstillet ca' ti stykker 
tcgn t il udtalelse, men har bcholdt til
scndtc til egen samling, hvorfor Den 
kongeligeMont-og Medaillesamling 
siden har måttet kobe et cksemplar. 

Haubergs udtale1se er gengivet hos 
Wilhelm Berg. der i 1893 kender til 
ialt ca 540 fundne eksemplarer. Vil
helm Bergsee kcnder ikkc til Bohus
tcgn i sin Foreningstegn fra 1888, men 
på auktionen 1896 udbydcs et ekscm
plar, som sa:lgcs t il Odense Museum. 
Vilhelm Bergsoe har ikkc kcndt Wil
helm Bergs artikel fra 1893 og kan, ef
tersom Berg heller ikke synes at kende 
Bergsaes Foreningstegn, have fäet si t 
tegn fra Haubcrg. En note i Numisma
tisk Förenings Medlemsblad VII 
p.221 er antagclig af Georg Galstcr, 
som vcl har sin viden mundtlig fra 
Haubcrg. der å benbart ikke er under
reHet om Wilhelm Bergs artikel. l fot 
ge denne artikel fandtcs "et par hun-

dredc af disse Arbejdstegn". Da Ouo 
Rydbeck forctog sine undersogclscr, 
offentliggjort 1935, var de mange 
fundnc tcgn gemt så god t af ve je n på 
Göteborgs Historiska Museum, at han 
J...-un kttnnc berette om 36 fundnc tcgn. 
Og siden som kuriosum J. Pcdcrsen, 
Borås kcndtc i 1941 kun 2 tegn. hvoraf 
det ene skulle va: re i Kungl. Myntka
bineuet i Stockholm. Endelig forc
spurgtc jcg i "Fråga" i Myntkontakt 
nr 2, mars 1982 om ovenmcvnte 
spergsmål hvortil svaret dengang var 
mig ubekendt, uden ot svar fremkom. 

Om tcgnct med Christian IV's nav
netra:k kan såvel Withelm Berg. som 
Ouo Rydbeck berene om to fundnc 
eksemplarcr, uden at det på nogcn 
måde bellover at va:re de samme to 
eksemplarcr. 

Tegncnc fra 1649 og 1650 meddcler 
Wilhelm Berg er fundne i henhold sv is 
2 og t ckscmplarer. 

Tegnct med JACOB NIEL.S0N 
na:vnes kun hos .Quo Rydbeck. der 
kan bercuc om et eksemplar. 

19rgeu Somod 

Katalog 
l) Forside prreget: Christian IV's 

kronedc navnetra:k. Ved sidcmc 
B H. derunder reSterne af antagclig 
sidste to cifreafet årstal, ve l nok 
(16)42 eller (16)47. 
Bagside blank. Bly 16 mm . 

2) Forside p ra: get: Frederik III' s kro
ned c navnetra:k. Ved siderne dc 
sidSIC lO cifrc af årstailet (16)49. 
Bagside blank. Bly 18 mm. tykkcl
sc 1/2 mm. 

3) Forside pra:get: Frederik nl's kro
nede nnvnetrrek. Ved sidcrnc BH. 
derover antagelig l 6 og under 
bogstavcrne antagclig 5 O. således, 
at stykkct er dateret 1650. 
Bagside blank. Bly 18 mm. 

4) Forside prreget: Maskceller dyrc
hoved. Omskrift: . JACOB NIEL. 
S0N 
Bagside blank. Bly 15 mm. 

2 3 

5) Forside pra:gct: Omkring fire seks
takkede stjcrner BH i monogram. 
Bagside blank. Bly 13 mm. 

Billcdrcgister: l , 2, 3 og 5: Wil
helm Berg 
t og4: OttoRydbeck 

Lillerat ur: 
Wilhelm Berg: Mynueckenmed B. H .. Gn· 
teborg /893. (Morttm Eske MortmSt'n tak· 
ku for denne hemisning.) 

Villre/m Berg.we: Danske Forenings 
Tegn. 1888. 

Vilhelm Berg sot': Fortegne/se o1•er Dan
ske Momer og Mt'llail/er 25. februar 1896. 

(Georg Galstcr): note i Numismatisk 
FOrenings Mt'dlmrsb/ad VII p. 221. 

Moncn Eskc Monense n: Bcrgsoes auk
tion 1896, Danish Token Club Med/mrs· 
blad 1984. 

Otto Rydbeck: Dl'll medeltida borgen i 
Skanör. Lund 1935. 

Jurgen Semod: Olytegn fru Bohus. Da· 
11ish Token Club Medlemsblad, 1980. 

Jorgen Somod: Pedersens Myntkatalog 
19-tl. Danis/r Tokm Chtb Medlemsblatl 
1980. 

Jurgen Somod : "Fråga". M)mkomakt 
1982. 

Jurgen Somod: !\>letter fra Christian 
IV's tid. Momsamlere11 1988. 

Jorgcn Somod: Poletter fra Frederik lll's 
tid. Momsamlerl!ll 1988. 

SPECIE 
MYNTHANDEL HB 

Köper och säljer 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Spec. Å.ldre svenska kopparm)7lt. 

Sedlar ftJre 1900. 
Kommissionsuppdrag - Auktioner. 

4 

Storgaum 19, Box 69 
574 01 VETLANDA 

Tel 0383- 153 01 
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Fig. l. N.'*äping flire dl'lr .l'tora swdsbrwrdt!ll l j uli 1665. Ur Erik Dahlbergs Sllt'citr amiqua er lrodicma. 

Kring ett nyfunnet guldmynt i Nyköping 
Av Monica Golabiewski Lannby 

l kvaneret Biogmfcn i Nyköping på
börjades hösten 1987 en stor stads
arkeologisk undersökning. Den led
des av antikvarierna Carolina Anders
son och Ann-Mari Hållans vid 
riksantikvarieambetets uppdmgsverk
samhet och beräknades va m avslutad i 
december 1988. Undersökningen var 
torra årets största stadsgrävning och 
gav en god möjlighet att närmare stu
dera en stadsmiljö från 1600-talet 1

• 

Bland de fynd som gjordes fanns 58 
mynt, huvudsakligen kopparmynt 
från 1600-talet, samt en räknepen
ning. Nyköping var under åren 
1625 -36 rnyntort . Där präglades då 
endast kopparmynt får Gustav Il 
Adolf och drottning Kristina. Under 
Karl IX :s tid som hen i!! av Söder
manland 1560- 1604 , med residens i 
Nyköping. slogs där också mynt i sil
ver 1586-87. Pig l. 

Ett av mynten är av guld och hitta
des vid undersökningen år 1987. Fyn
det gjordes strax utanför ett trähus. 
som kan dateras till andra hälften av 
1600-talet och därmed tillhör den 
iildsta bebyggelsen i området. Troli
gen har myntet tappats under den tid 
som huset stod där och ej tidigare. 
eftersom området dessförinnan ut
gjordes av åkrar och fi ngar. Det nu un
dersökta området bestod under 
1600-talet huvudsakligen av bostiider. 
Området iir att betmkta som en hög
reståndsmiljö. Den tomt, där guld
myntet hittades, ägdes då av ingenjö-
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ren Lars Welamson Björkman. man
nen bakom den dåtida stadsregleringen 
av Nyköping. Trähuset har troligen 
använts som visthusbod tillhörande 
bostadshuset. 2 Fig 2. 

Övriga mynt påträffades spridda i 
och utanfOr husen vid undersökningar 
sommaren 1988. Guldmyntet inllim
nades till Kungliga Myntkabinettet 
(KMK) för bestämning i oktober 1987 
och dc övriga mynten under somma
ren och hösten 1988. Åtskilliga mynt 
är i mycket dåligt skick, men i väntan 
på rengöring och konservering vid 
Riksantikvarieämbetets tekniska in
stitution har flenalet ändå preliminiirt 
kunnat bestämmas som följer: 

SV ERIGE: Gustav Il Adolf. Stock
holm. 1/2 öre 1615 (l ex). Säter. 1/2 
öre (1628- 31) (l ex). klipping 
(1624- 27) (l ex): Kristina, 114 öre 
(1633 -54) (12 ex); Karl X Gustav. 
Avesta, 1/4 öre (1654-60) (l ex): 
Karl XI. Stockholm, l öre (?) (2 ex). 
Avesta. 2 öre km 1662 (l ex). 1/6 öre 
sm (1666- 86) (12 ex); Ulrika Eleono
ra, Stockholm , l öre km (1719- 20) (l 
ex); Adolf Fredrik. Avesta. 2 öre sm 
(1751 -68) (l ex): ej bestämbara 
(23 ex): 

TYSKLAND: Nilrnberg, riiknc
penning utfOrd av Hans Schultes 
(1553-1584). mässing, 3.07 gram (l 
ex). Perforcr.td. 

Guldmyntet 

SVERIGE: Karl IX (1604- 1611). 
Stockholm, 6 mark 1609, 1,84 gram. 
Fig 3. 

Åtsida: CAROLVS · IX · OG · 
REX · SVEC · G · V · ETC (Karl IX 
med Guds nåde svearnas, göternas, 
vendernas etc. konung). Konungen i 
profil vänd åt vänster. Ovan konung
ens valspråk: Jehovah solatium meum 
(Gud är min tröst). Inre och yttre 
plirlring. 

Frånsida: VI · MARK · SVENS
KA . Krona, tre sköldar med resp tre 
kronor, lejon över ginbalkar. vase. 
kring en mittpunkt. 1609. Inre och ytt
re piirlring. 

Myntet är präglat i Stockholm en
ligt 1604 års myntordning. Rätt vikt 
skall v-.tra 1,8584 gram3 • Myntmästar
miirke finns ej. men myntmästare i 
Stockholm under denna tid var Anton i 
Grott d ä. Gravören är okänd. l 
KMK :s samlingar finns fyra exemp
lar av denna valör och år. Antalet ut
givna mynt är okiint. men svenska 
guldmynt präglades i små upplagor 
och torde inte ha spelat någon större 
roll i den allmänna penningcirkula
tionen vid sidan av silver- och de se
nare kopparmynten, vilket kan be
kräftas genom de ytterligt få fynd som 
gjorts. Se nedan. 

l Sverige har slagits guldmynt. bl a 
i markvalörer, sedan 1568. 6-marken 
slogs endast under Johan lll åren 



Fig. 2. Nyköpings tlftl.1ta stadspltm f ron titll'll förr 1665. Dl'l snedJm•cknde omrrltlet anger 
ungtförlig p/act ring m· 1mdersi1kningen . 

1590- 91 samt under Karl IX 
1609- 10. Markmyntet i guld tender.t· 
dc att värderas högre än motsvarande 
i silver och från år 1654, vid Karl X 
Gustavs makttilltr'.idc, infördes i stäl
let dukaten. 

Under Karl IX (1604- 11) präglades 
guldmynt i markvalörer huvudsakli
gen i Stockholm men också i Göte
borg. l Stockholm slogs i runda mynt 
16 mark (karolin) och 6 mark, i klip· 
pingar 10 och 5 mark. l Göteborg 
slogs 6 mark i rundmynt. Praktmynt i 
guld om sex dukaters vikt präglades i 
Stockholm åren 1606, 1607, 1608 och 
1609 i något varierande utfårande var· 
je år. l skatten frfm regalskeppet Kro
nan påtr.iffadcs en dittills okänt prakt· 
mynt med en vikt motsvarande 10 du· 
kater (portugalös) präglat får Karl IX 
ar 1606. Detta v'.iger 34.34 gram. Vi 
känner alltSå till sex olika valörer i 
guldmynt från KariiX :s regering~tid 
och dessutom kastpenningen till ko· 
nungens kröning år 1607 om 16 mark. 
Karl erhöll redan som hertig egen 
mynträll och utgav då klippingmynt i 
guld om 8 mark. Klippingarna fresta · 
de i sin enkelhet till efterbildningar 
och sådana gjordes också uppenbar
ligen redan under 1600-talet.• 

• " . 
Fig. 3. Sl'l!rige. Kt~ri!X. Stacklrolm. 6 mar/.. 1609. guld. Foto G. Hildebrond. Rtt(f/slrmm. 

Guldmy/Il wgil'lla 1111der Karl/X 
l KMK :s samlingar: 
STOCKHOLM 

Rundmynt 
16mark 
1606- 11 

6 mark 1609 

Klippingar 

1606 (3 ex); 1607 (3 
ex): 1608 (l ex): 
1610 (4 ex): 1611 
( l ex) 
1609 (4 ex) 

10 mark 1610 1610 (4 ex) 
5 mark 1610- 12 1610 (2 ex): 1611 (6 

ex) 

Kasunym 
16 mark 1607 1607 (2 ex) 

Prakunynt 
10 dukater 1606 Ej fynd fördelat 

(l ex) 

6 dukater 
1606- 09 

GärEI30RG 
Rundmynt 
6 mark 1610 

1606 (l ex: 1607 (l 
ex); 1608 (2 ex): 
1609 (2 ex) 

1610 (3 ex) 

Fynd av Karl !X: s 
guldmynt 

l Statens hi~toriska museum/ Kungliga 
myntkabinenets (SHM / KMK) inven
tarium finns nedanstående fynd av 
Karl IX :s guldmynt registrerade. Ci
taten hänfOr sig till inventariet om ej 
annat angives. Fynd som ej registre
rats hos KMK finns inte med i ll;rteck
ningen. som ej gör anspråk p~ an vara 
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rikstäckande. Under 1800-talet inför
livades ofta fyndmynten i den syste
matiska samlingen utan proveniensan
givelse. Alla mynt har därför ej gått 
att återfinna under respektive inventa
ricnummcr bland fynden. Med reser
vat ion får vissa mynt, som härrör ur 
inköpta eller deponerade samlingar. 
avser redogörelsen ovan för· KMK: s 
samlingar att visa att däri kan ingå 
nå~ra av dessa fyndmynt. 

Ar 1677. Viislergörland. okänd 
_fyndplats. Stockholm. 6 dukater 1608 
(?)(l ex). Ensamfunnet? SHM/ KMK 
utan inv. nr. 

Myntet skänktes till Akademien av 
Magnus Gabriel Dc la Gardie 
(1622-1686) år 1677: 

"Gåfva av Rikskanslcrcn. Gr. M.G. 
De la Gardie. Eu Konung Carl IX:s 
Guldmynt. Funne! i Veslergör land och 
der inköp! af gifvarcn . .. " (Här lliljcr 
ci1a1 ur Hmlorphs brev av l augusli 
1677.) 
''En lö~ anledning med J. Pcring
sköld> hand ci1crar römnde denn fynd 
och gåfva Gr. De la Ganlies B r. l iii Ha
dorph af d. 25 Juli 1677." 
"Är utan lvifvel der Carl IX: ' guld
mynr p:i 8 dukarer. som saknades vid 
invenreringcn I693. rncn af Hadorphs 
s1crbhus inlcmnadcs 1695. - Inv. 1720 
n. 5. Jfr Bcrch Dcskr. p. 81 n. 1." ~ 

De laGardie sände myntet till Johan 
Hadorph (1630- 1693). forntidsfors
ka re, rnymkiinnare och samlare samt 
sedermera riksantikvarie, enligt brev 
av den 25 juli 1677. Hadorph behöll 
myntet ror bestämning och det dök 
upp igen först efter hans död. Den 
ovan niimnde Johan Peringskiöld 
(1654 - 1720) var sekretcrare vid All
tikvitetsarkivet samt riksantikvarie ef
ter Hadorph. Uppgiften 8 dukater är 
en ren fel skrivning. I 1720 års inventa
rium finns omnämnd "En Caroli IX. 
af 1608". Referensen till C.R. Berchs 
katalog tryckt år 1773. en 6-dukat 
1608, är gjord långt senare. Den enda 
samrida beskrivningen av myntet 
finns i ett brev6 till De la Gardie den 
l augusti 1677 där Hadorph skriver: 

" ... gullmyntct som E. höggrcn . Ex
cell. upskickar har jag inte! fOrr ha ffi i 
min Mynlebok: men någor s!Örrc af 
samma Pr:igel i sölfwer av 8m'." 

Genom brevet kan bestämningen 6 
dukater bekräftas men däremot ej år
talet. Beskrivningen "något större" 
skulle kunna betyda något tyngre. 
Den nämnda 8-marken iir tyngre iin 
6-dukaten men endast större än 1609 
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års 6-dukat. En tolkning av Hadorphs 
beskrivning av guldmyntet är fö ljan
de: Karl TX: s 8 mark-mynt i silver har 
samma stämpel som 6-dukaten. men 
utan valörbeteckning under skölden 
på frånsidan, och ii r ' 'något större" än 
6-dukaten år 1609. som alltså skulle 
kunna vara det av Dc la Gardie över
lämnade myntet funnet och inköpt i 
Västergötland år 1677. Tolkningen av 
årtalet kan dessvii rre ej bekräftas ge
nom motsvarande mynt i KMK:s 
samlingar. KMK : s ena exemplar är en 
deposition från Riksbanken, det andra 
är en gåva från Charlotta von Platen, 
rodd De Geer. år 1888 och härstam
mar ur Charles Dc Geers samling. 

År 18047 fanns i KMK en 6-dukat 
utan angivet årtal, men med hänvis
ning till Berch s 81 nr I med årtalet 
1608. Ar 18748 finns däremot en 
6-dukat med årtalet 1609 förtecknad i 
samlingarna. Denna finns ej kvar och 
kan ha sålts eller bytts när det nya och 
något tyngre exemplaret från De Geers 
samling tillfördes KMK. Det första 
exemplaret betecknades nämligen 
som en 5-dukat (5 9/I6). Det kan i 
sammanhanget vara av intresse att 
veta att det vid en myntauktion år 1903 
ur skalden Carl Snoilskys samling ef
ter dennes död såldes en 5-dukat 
1609. En gissning är att han kan ha 
förvärvat myntet från KMK. 

År 1804. Stocklzolm, Sronorger. 
Stockholm, 16 mark 1608- 1611 
(okänt antal ex). Depåfynd. Nedlagt 
efter år 1657. Skingrat. 

" . . . nere hundra Guldmym af diverse 
slag . .. ". "3a. Alldeles dylikt XVI 
mark som no:3: men med årlalel 1607. 
Af denna son \1\lroäfven of åren 1608. 
09. JO och Il ibland fyndel wid S10ra 
1orgc1. år 1804 ," 9 

År 1841. Vttsrergörland. Ulric·e
hamn (under K~1riiX: s tid Bogeswzd). 
Stockholm, 6 mark 1609 (l ex). En
samfunnet. SHM/KMK 958. Myntet 
i.ir troligen inlagt i systematiska sam
lingen utan provcniensangivelse. 

" . . . en guldmynr som bl ifwil upphil
ladl af arbelskarlcn Johannes Magnus
son vid gräfning fOr en ny galas an
liiggning i berörde stad." "lnlösres 
med S Rd 32 S. B" ' . . . Fanns f0ru1. 
Lades till dublcnsamlingcn. Är säll
syn!." 

År 1860. Småland, Ryssbysn , Rock
neby. Stockholm. 10 mark 1610, klip
ping (l ex). Ensamfunnet. SHM/ 
KMK 2758. Myntet är trol igen inlagt 

i systematiska samlingen utan prove
niensangivelse. 

" . . . en fyrkantig! guldmynt, hvi lket 
afskedadc Husaren 01aus Lindgren 
vid Ryssby nyligen upphittat i jorden å 
det sliille der en Skans fordom w·<tril 
anlagd i närheten af tingshuset vid 
Rockneby af Ryssby s n . . . " "Lösles 
med 10 Rdr." 

År 1876. Söderman/mul. Nyk6ping. 
StockJJOim. 16 mark 1610 (l ex, 
LU HM ). Depåfynd. Nedlagd efter år 
1626. SHM/KMK 5871. 5882. 

" ... 56 utländska guldmynt. 127 ul
ländska silfve rmym. en mängd små 
ryska 'dengi'. l svensk! guldmynt och 
1881 silfvermym. alla svenska. funna 
d. 18 Scpl. vid gräfning i en 7 fot djup 
källare i Skräddaren J. Uukes egen
dom. ,r:clrdenl\1- 54 i stadens J- quar
rer. l fot under källarens botten. Lös
les efter värdering å Kongl. Mynlet 
med til lsamman 698 kronor 53 öre. Ur 
samma fynd utvaldes yncrligare l Karl 
IX' 16-mark, sann l s1örrc och 66 
andra svenska silfvermynr, hvi1ka be
talades med 25 kronor 34 öre och för 
samma summa fOrsåldes till Lunds 
Universilets MynlkabinetL - Reslen 
af fyndc1 återsändes." 

Ytterligare fyra mynt påträffades 
senare samma år. 39 mynt finns i Ny
köpings läroverks mynt- och medalj
samling10. Guldmyntet finns alltså i 
Lund. Fyndet innehöll även nio lllr
kiska guldmynt. 1 1 

År 1982- 1984. Öland, Hulrerswds 
sn, regalskeppeT Kronan. Stockholm, 
10 dukater 1606 (l ex). Depåfynd. 
Skatten gick till botten med Kronan år 
1676. KMK dnr 432/ 82. 

Fler iin 255 svenska och mliindska 
guldmynt från 1600-talcl saml. ell l?ual 
av silver t>åträffades i vmkel. Mynten 
hade r roiigen ftirvamts i ett skrin. 12 

År 1987. Södermanland, Nyköping, 
kvartere/ Biografen. Se ovan. 

Sammanfattning 

Karl lX:s guldmynt har vid tre tillfål
len påtriiffats som del av större depå
fynd tillsammans med andra höga va
lörer i guld och silver i Stockholm. i 
Nyköping samt i regalskeppet Kro
nan . Ovriga fyra fynd är ensamfunna 
mynt. 

I depåfynd : 
10 dukater 1606, regalskeppet Kronan 



16mark 1608- 1611, Stockholrn 
16 mark 1610. Södermanland 

Ensam funna: 
6 dukater 1608/09, Västergötland 
10 mark 1610, Småland 
6 mark 1609, Viistergötland 
6 mark 1609, Södermanland 

Hur många fler fynd som gjorts är 
ovisst. Förteckningen är alltså ofull
ständig men ger ändå en del informa
tion: Det fi nns få fynd. De som finns 
är spridda i Götaland och i södra 
Svealand. Fynden är i stort sett lika 
f<irde.lade på depåfynd och ensamfun
na mynt. Där linns såväl pmktmynt 
som rundmynt och en klipping. I skat
ter nedlagda åren 1626 och 1657 var 
Karl IX :s guldmynt representerade. 
År 1676 fanns ett praktmynt som äld
sta svenska mynt i en sjunken skatt
kista. 

l anslutning till det senaste guld
myntfyndet i Nyköping kan det också 
vara av intresse att redovisa dem som 
gjorts i staden tidigare: 

År 1860-1870. Stora Torget. l ex. 
Del av depåfynd? SHM/KMK 20014. 
"f. vid rivning av Lithanders hus. Ink. 
1932.'' " Förenade NederHindcrna. 
Holland, dukat 1622. Enligt uppg. del 
av större fynd , gjort vid husrivning 
för c:a 60-70 år sedan" 13. 

År 1876. ' 'Skräddaren J. Uttkes 
egendom .. :·. Se ovan. 

År 1963. Kmrteret Rådhuset. En
samfunnet. SHM/KMK 29486. Sve
rige, Johan lii . Stockholm. krongyl
len 1571 (l ex). Myntet påtriiffades vid 
arkeologisk undersökning. 

N ii r vi nu belinner oss i Söderman
land under Karl IX:s tid, kunde det 
vara på s in plats att nämna, att i detta 
landskap gjordes vårt lands äldsta 
kända skattfynd som inf<irlivats med 
statssamlingarna. Mynten påträffades 
år 1599 i Tystberga socken och be
skrivs i 1693 års inventarium som en 
"hoop små mynt bestående av 960 
stycken mz Lit. M:' Fyndet. som allt
så bestod av svenska brakteater. över
lämnades till hertig Karl. Denne. som 
förstod värdet av mymskattcr, lät be
vara mynten och de ingår numera i 
KMK: s systematiska samling av 
svensk medehid. 14 

Efterdukatens införande 1654torde 
fortfarande de gamla markvalörerna i 
guld ha varit gångbara i den mån de 
ännu fanns kvar i cirkulationen. Om 
tolkningen ovan av fyndet från Väster
götland är riktig. håller Johan Ha-

dorph. som dock var myntkännare, år 
1677 i sin hand ett svenskt praktmynt 
från 1608 men tycks inte känna till det. 
Myntet var och är naturligtvis mycket 
ovanligt men uppgiften tyder också på 
att dessa mynt knappt 70 år efter ut
myntningen börjar falla i glömska. 
För praktmynten kan man knappast 
tala om cirkulation då de var avsedda 
som gåvor. men vikten angavs i duka
ter. Någon kursangivelse för guld
mynt finns ej att tillgå, men guld har 
al lt id sitt egenvärde. I Karl IX: s 
Växelordning år 160515 står följande: 

" .. . at alle kiöpmän ~om här i Riket 
theres köpenskap ... så skolethe och 
medh hwarie hundrade Dalers wärde. 
som the hit in i Landet fåre ...• skole 
the och fOre fem Ungerske G y Iden el· 
ler och theres wärdc uthi fiint godt 
Guldh in medh till at lefwerera på 
Myntet. och skalithem gifwes igenfOr 
lm·YJr Ungersk Gylde11 aua Swe11ske 
ma rek, s~dant Mynt som nu går och gi· 
äller i Landet. oavsedt at han tilf<irendc 
icke hafwer gull it mer än siu Marck. 
althenstundh at man p~ hwar Ungersk 
Gyldcn hufwer en Marck till win't. 
Hwmfi:irc och efter at samme Ordning 
som så hafwer warit af ålder. ingen 
hafwer warit till skaclcs. som Rirbc
mält iir. uthan mer gangnclig .. . :· 

6-marken i Nyköping kan ha tup
pats under andra hälften av 
1600-talet. År 1633 är, enligt drott
ning Kristinas mandat. kursen guld -
silver en ungersk gyllen = 10 1/2 
mark16 , vilket tydligen giillde fortlit· 
rande år 1643. då man i Myntförord· 
ningen17 kan läsa följande: 

··Belangande de gengsc Guldsortcr. 
medan dc icke med n~gon myckenhet 
ä re hijt inkomne. läte wij dem för den· 
ne gång ovalventde. och t il utgifwarcns 
och ananunarens fi>rlijkning. intil dess 
wij ha f wc tijd något wist der öfwcr at 
lorordna. allenast at dc iire wichtigc 
och oiOrf;tlskade. och at der ti lbörligcn 
sijs uppå." 

Vad kan då den förlorade 6-marken 
i guld ha haft tiir köpvii rde? Eftersom 
priserna ej anges i guld måste man. 
Rir att klara ut detta. först göra en om
riikning till silver. Ungersk gyllen 1a. 
eller dukat. var ett internationellt 
gångbart guldmynt med en finvikt om 
3.45 gram guld och gällde i Sverige 
enligt ovan för 8mark i silver. Den här 
omtalade 6-marken, med en finvikt 
som är drygt hälften (1.8197 gram). 
var följaktligen värd 4- 5 mark i si l· 
ver eller drygt l (svensk) daler. Efter 

år 1633, då gyllen stod i 10 1/2 mark 
är 6-marken i guld värd nästan 5 1/ 2 
mark i s ilver, vilket är knappt l 1/ 2 
daler. Efter denna något krångliga 
omräkning skall vi till slut mera kon
kret se några exempel på vad man 
kunde köpa för 6 mark i guld. 19. 

År 1605 En halv tunna råg (drygt 
70 liter) 

År 1610 En kanna (2.6 liter) rhenskt 
vin 

År 1615 En psalmbok 
År 1635 Ett lispund smör (8 1/2 kg) 

Lars Welamson Björkman, intill 
vars hus guldmyntet hittades, fick från 
år 1646 för sitt arbete med Nyköpings 
stadsplanering ett årligt arvode av 400 
daler silvermynt. d v s ca 280 sex
markstycken i guld . 2o 

Noter 
Kulturminnesv[trd 3/ 88 s 31. 
Munt lig uppgift fr•' n antikva· 
rie C:trolina Andersson, UV. 
WJIIroth 1918 s 60. 
Almcr & Carlsson 1983 $ 

t 58. 
RAÄ/ SHMM :s iimbctsarkiv 
2. Dl ac: l. ATA . 
Riksarkivet. Skrivelse r till 
Dc la Gardie. Ser. C l. 
Hallenberg 1804 nr 5. 
Hi ldebrand 1874 s 91. 
FröscH 1985. 

10 Gmndinson 1923. 
11 Hoven 1978. 
12 KMK katalog nr 24. 
13 Ti ll viix tcn 1932. 
14 Arne 1931 s 50-51. 
15 Stiernman 1747 s 503. 
1& Dc Brun 1963 s 258. 
17 Sticrnman 1750 s 352. 
1B Erik XlV:s ungcr$ka gyllen 

:ir 1568 hade en högre fin
vikt. 4. 1245 gram. 

19 l...agcrqvist & Nathorst-Böös 
1984 s 65 r. 

20 Hornberg 1984 s 72. 

liueru111r: 

Al mer. Y. & Carlsson. l.: Älna och falska 
guldklippingar 1587 - 1626. Numismariska 
Meddelamle11 XXXIV. Stockhol rn 1983. 

Arne. T.J.: Antikvitetskollegiets och 
Antikvitetsarkivets samlingar. Fonn'(fn11en 
1931 s 48-91. 

Bcrch. C. R. : Beskrifning öfwer Su·e11ska 
Mynr och Kong/. Skadepenni11g(ll: Uppsala 
1773. 

Bergman. S.: En intressant myntfynd i 
Nyköping 1876. My11tkonwkr 7/ t985 s 
Jn- 74. 

De Orun. F.: Mynt cu 1400- 1650. An· 
teckningar ~tr skilda kiillor. NordiJk Nu
mismmisk Arsskrift 1962 s 252- 59. 

35 



Frösell. A.: Guldmynl~katten vid Stor
torget i Stockholm. Mymkomakr311985 ~ 
52-56. 
Grandin~on. L.G.: Nyi.:Opings hög" all

mlflilla /Oml't'TÅS m\111· och medaljsam
ling. Nyköping 1923. 

Guldskallen från regalskeppet Kromu1. 
KMK:s kmalog nr 24. Stockholm 1986. 

Hallcnberg. J. : Bulfttelse om S1·enska 
Kongliga M)nt-Cabineuet. Stockholn1 
1804. 

Hildcbrand. B. E.: Srt'riges och Sl'l'tr.tka 
ktm11ngah11sets mimwspt•tmitrgar, pmkt-
111)111 och bi'IOningsmedaljer. För.;ta delen. 
Stockholm 1874. 

Hildebmnd. H.: Nyköpingsfyndet. Mtl
nadsbladl!f 1877 s 403-07. 

Holmström. M.: Ån:ts fältarbeten. By
rån för arkeologiska undersökningar. UV 
Mitt. s 30- 32. Kllltllmlitrni'SIYlrd 3/ 1988. 

Hornberg. C·A.: Nykliping. ÖstersjiJn.r 
dotrer. Stockholm 1984. 

Hoven. B.E.: Bidmg till kännedomen 
om osmnn· turkiska guldmynt i KMK :s 
samlingar. Sl'l:n.rka forskningsinstitllfl't i 
Istanbul. Meddelanden 3/1978 s 66- 100. 
Stockhol111 1978. 

Lagerqvbt. L.O. & Nathor.;t-Böös. E.: 
JtJd kosradet/et? Stockholm 1984. 
Natho~t -Böös. E. & Wisehn. L: Nu

mismatiska for.;kare och myntsamlare i 
Sverige fmmtill 1830-talct. Numismatiska 
Meddtlandl'n XXXVI. Uppsala 1987. 

Rasmusson. N.L.: KariiX:s mynt och 
medaljer. Karl/X. St11ditr 11nder redaktion 
av Boo """Malmborg. Småskrifter wgil'lla 
a1· S1·enska Porrrätwrki1•et. Natiotralmu
seum. nr 2. Stockholm 1950 s 20-36. 

\'On Sticrnman. A.A.: Samlitrg waf 
Kong/. Bref. Stadgar och Förordningnr. 
angående SIVeriges Rikes Commerce, Poli
tie och Oemtromie llli Gemen, Fråtr Åhr 
1523, in til hllrwaronde tid. Uppå Hans 
Kongl. Maj:ts Nödigesta Befallning. Del l. 
Wcxei-Ordning. 1605. Stockholm 1747. 
Del IL Förordning om Myntet. 1643. 
Stock.hohn 1750. 

Wallroth. K-A.: $\'eriges mynt 
1449-1917. Numismatiska Meddelamll'n 
XXII 1918. 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

36 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområde) 

Lostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 

Riksdagsbehandling av 
förslag om mynt och 
sedlar 
Vid :lrsskiflet 1991192 upphör 10 000-
kronorssedeln an vara lagligt betal
ningsmedel. (Jfr SNT 1988:7 ss 
188- 189.) Eftersom sådana sedlar 
kan komma fram även senare i sam
band med t ex dödsboupptiickningar 
och liknande skall inlösningsvillkoren 
till iimpas generöst. 

Förslaget, som riksdagen nu anta
git. kommer frå n riksbanksfullmäkti
ge (Förslag 1987/ 88:24). Riksbanks
fullmäktige hade försttänkt sig an se
deln skulle försvinna successivt 
vartefter den cirkulerade f.'irdigt , men 
nera aktuella förfalskningar har gjort 
att man nu vill drd in den relativt 
snabbt. 

Finansutskonct upplyste i samband 
med motionsförslag (FiU 5) om an 
riksbanksfullmäktige våren 1989 skall 
bestämma sig om man vill ha en tio
kronorsmynt, eventuellt komplenerat 
med en tjugokronorssedeL 

Däremot tycker inte riksdagen att 
tioöresmyntet bör försvinna som l ägs· 
ta mynt ännu på en tag (femöres- och 
tjugofemöresmynten torsvann 1985). 
Man ansåg an om man beslutade re
dan nu om fem tioöringen som lägsta 
mynt skulle det bara förstärka infla
tionsrtirviintningarna. 

TS 

Lag om äldre sedlar på 
10 000 kronor 
Regeringen har den 15 december 1988 
utilirdat lag om äldre sedlar på tiotu
sen kronor (SFS 1988: 1515), som trä
der i kraft den l januari 1989. Enligt 
riksdagens beslut (Förs 1987/ 88:24, 
1988/89: FiU5. rskr. 31) föreskrivs 
följande. 

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar 
om tio tusen kronor enligt kungörel
sen (SFS 1958:582) om utgivande av 
nya riksbankssedlar å tio tusen kronor 
skall upphöra an vara lagligt betat· 
ningsmcdel den 31 december 1991. 

Om inlösen av sedlar som upphört 
an vara lagligt betalningsmedel finns 
bestämmelser i lagen (SFS 1988: 1385) 
om Sveriges riksbank (Jfr SNT 
1989: l. sid 22). 

TS 

Europeisk monetär 
union? 
Stats· och regeringscheferna i den Eum
pciska Gemenskapen (EG). det s k Euro
peiska lUdet. tillsatte i juni 1988 en kolll
mille med uppdrag an stutlem och liigga 
fd~lag till en ekonomi~k och monetiir 
union inom gemenskapen. 

Enligt Romfiirdmget 1957, som ligger till 
grund för upprättandet av Den europeiska 
ekonomiska gemenskapen (EEC). skall 
medlemsländerna i näm ~amarbete med 
gemenskapens institutioner samordna sin 
ekonomiska politik i den ut~tr'.ickning som 
erfordras för att uppnå fOrdragets syften. 
Fmm till slutet av 1960-talet forblev det 
ekonomiska samarbetet inom gemenska· 
pen ganska outvecklat. Dc allvarliga kri· 
se rna i världsekonomin omkring 1970 led· 
dc till att den Europeiska Gemenskapens 
(EG) medlemsländer började övcrv'.iga en 
fårstärkning av det ekonomisk-politiska 
sanmrbetet. Redan 1969 presememdes ett 
fiirs lag till utvidgat ekonomisk-politiskt 
och monetärt samarbete. den s k Barre
planen. Gemenskapens sta~- och rege
ringschefer enades i december 1969 om att 
ge ministerr.\dct i uppdmg att utarbeta en 
plan för att etappvis fårverkliga en ekono
misk och monetär union. Ministerrådet ut
såg en arbetsgrupp under ledning av 
Luxemburgs då\'3randc regeringschef 
Pierre Werner att utforma forslag till en så
dun etapplan. Werner-gruppens mppon 
framlades i oktober 1970. En monctiir 
union inom gemenskapen fordmr total och 
oåterkallelig valutakonvenibilitct, undan· 
röjande av v'.ixelkursernas Ouktuations
nmginaler. oåterkalleligt nlststiillande av 
paritetcrna och fullständigt fria kapit:ilrö· 
relser. Unionen kan genomfåras antingen 
med bibehållande av dc nationella valutor
na eller genom in forande av en gemensam 
enhetlig valuta. Psykologiska och politiska 
överväganden talar. enligt rnpponen. fOr 
en enhetlig valuta. vilket skulle bekrjfta 
unionens oåterkalleliga karaktär. 

Ministerrådets behandling av Werner
planen utmynnade i februari 1971 i en reso· 
lution om det etappvisa förverkligandet av 
en ekonomisk och monetär un ion. 

Vid stats· och regeringschefernas möte i 
Köpenhamn 1978 drogs riktlinjerna upp flir 
skapandet av ett europeiskt monetärt sys
tern. Europeiska monetlim systemet 
(EMS). som började fungern i mar.; 1979. 
anses vara nästa milstolpe i den Europeiska 
gemenskapens (EG) långsiktiga anstr:ing
ningar på att utveckla det ekonomiska och 
monetära samarbetet. Målet hur det Euro
peiska monetära systemet inom två år skul· 
le bli ett slutligt system. innefattande upp· 
riittandet av en europeisk monetär fond 
(EMF) och sen gemcnsammu monetlira 
enheten ECUn, preciscmdcs emellertid 
inte. En nlira samordning hardock genom
flins. främst på det penningpolitiska om rå· 
det. jämsides med ett reglcmt valutasam
arbcte. 



Efter upprättandet av det Europeiska 
monetlira systemet (EMS) dröjde det ytter
liga re 7-8 år innnn nästa samarbetsinitia
tiv lanserades. En revidering av RomfOr
dragct, som beslutades 1985, berör på flera 
punkter det ekonomiska och monetära om
rådet. Denna s k enhetsakt innebiir att be
greppet "ekonomisk och monetiir union·· 
~.krivs in i der reviderade fOrdrageL 
Ovcrcnskommelscn, som ligger till grund 
for enhetsakten. har blivit tOremål fOr vitt 
skilda tolkningar. 

Europeiska Rådet beslöt 1988 att uppdra 
år en särskild kommille an studera - och 
tOreslå konkreta etapper - hur en ekono
misk och monetär union skall genom fOras. 
Denna kommillc, som leds av kornmissio
nens ordfOrande Delors, skall framlägga 
en rapport i april 1989 så att den kan be
handlas av den Europeiska gemenskapens 
(EG) finansministrar fOre Rådets möte i 
juni samma år. Rådets beslut om en ny ut
redning i unionsfrågan har både tOregåtts 
och efterfåjrs av en intensiv dcball inom 
gemenskapen (EG). Huvuddragen i denna 
deball, vars senaste fas kan sägas ha inletts 
med den dåvarande franske finansminis
tern Balladurs utspel i januari 1988, tar 
friimsr sikte på all fOrstärka samarbetet 
inom det Europeiska monetära systemet 
(EMS). Kraven på förbättringar innebär 
bl a all samtl iga EG-länders val u ror skall 
ingå i sarnarbetet och all systemet domine· 
ras av en valuta. Balladurs tankegångar har 
stölls av den italienske finansministern 
Atn3to. Den tyske utrikesmini stern 
Gcnscher instämde i önskvärdheten av en 
vidareutveckling av det monetära sarnar
betet inom EG. Enligt Genseller ii r e11 en
hetligt valutaområde och en gemensam 
centralbank nödvändiga kompletteringar 
av den inre marknaden. För den gemen
samma centralbanken är, enligt Gcnscher. 
en klar åtskillnad mellan penning· och fi 
nanspolitik nödvändig. Genscher fOrordar 
även en grad v b utveckling av ECUn !Or alt 
den på sikt ska ll kunna bli en gemenskaps· 
valuta. Chefen får Bundesbank. Pöhs, ut
tryckte emellertid skepsis till iden om att 
en parallellvaluta, som t ex ECUn, gradvis 
skall kunna ta över de nationella valutornas 
roller och på .~ikt bli en enhetlig gemen
skapsvaluta. Aven om nuvarande korg
konstrul..1 ion för ECUn överges, kan ad mi· 
nisrrati va åtgärder int.e fa marknaden att 
godta en parallellvaluta som inte i alla avse
enden är konkurrenskraftig genremot de 
mest attraktiva nationella valutorna. Ri · 
sken är uppenbar all EG-centralbankerna 
tvingas an stödja parallellvalurans värde 
genom obegränsade uppköp med oönskade 
likviditetseffekter som följd. Även från 
brilliskt håll har betonats, all vidareut
vecklingen av ECUn och det etappvisa får
verkligandet av den monetära unionen bör 
behandlas som två skilda frågor. 

ECUn är konstruerad som en korg av 
EG-valutor. Värdet på ECUn bestäms som 
ell vägt genornsnill av de ingående valutor
nas marknadskurser. Vikterna i korgen ba
seras på respektive lands brullonarional-

produkt (BNP). För närvarande ingår alla 
EG-va lutorna u rom den portugisiska escu
don och den spanska pesetan i korgen. De 
båda sistnämnda valutorna kommer even
tuellt att inkluderas i samband med den re
gelmässiga femårsöversyn av ECUns sam
mansättning som skall genomfåras i sep
tember 1989. ECU används som 
värdeenhet av dc gemensamma EG
insritutionerna. Sålunda ullrycksEGs bud
get i ECU. Det.samma gäller räkenskaper· 
na i EG-instirutioner som Europeiska In· 
vcsteringsbankcn. Europeiska Utveck
lingsfonden och Europeiska Monetära 
Samarbetsfonden (EMCF). Som framgår 
ovan spelar ECUn en vil..1ig roll som värdc
enhet i växelkurssamarbetet genom att va
lutornas centralkurser är uttryckta i ECU. 
Dessutom bildar ECUn basen for den s k 
divergensindikarorn. 
ECUn fungemr som betalningsmedel i en 
deltransaktioner mellan centralbankerna. 
Transaktionerna sker genom överfåringar 
mellan centralbankernas ECU- konton i 
Europeiska Monetära Samarbetsfonden 
(EMCF). Bl a kan Je interventionskrediter 
som fårekomrner inom ramen for kredit
stödsarrangemangen återbetalas med 
ECU. Centralbankernas reservtillgångar i 
ECU har skapats genom att varje central
bank i EMS har satt in 20 procent av sina 
behållningar i guld och dollar i Europeiska 
Monetära Samarbetsfonden (EMCF) och 
erhållit ECU i utbyte. Dessa ECU 
tillgångar kan en centrdlbank använda fOr 
att köpa valutqr av andra centmlbanker i 
samband med interventioner. Däremot kan 
ECUn inte användas direkt for interventio
ner på valutamarknaden, eftersom endast 
centralbanker, till skillnad fr."tn andra aktö
rer på valutamarknaden, kan inneha ECU. 

Vad som sagts i den föregående om 
ECUns funktioner som betalningsmedel 
och reservvaluta gäller officiella ECU, 
d v s de som skapus genom centralbanker
nas insättningar i Europeiska Monetära 
Samarbetsfonden (EMCF). Vid sidan här
av finns privata ECU. Dessa har tillkom
mit genom all man i marknaden börjat an
viinda värdepapper och bankkonton ur
tryckta i ECU. Eftersom ECU är en 
korgvaluta minskar därigenom känslighe
ten får individuella valutors ku rsfluktua
tioner. 

Samtliga medlemsländer i EG fårefaller 
acceptera det långsiktiga målet om for
verkl igande av den ekonomiska och mone
läm unionen. När det sedan gäller fonner
nu och tidtabellen för genomfårander är 
dock åsiktsskiljaktigheterna alltjämt bety
dande. Den ena yllcrlighetsuppfattningen 
kommer till ullryck i det handlingsprogram 
som i februari 1988 framlades av kommit
ten får en europeisk monetär union. Kom· 
mitten, som leds av Valery Giscard d'Es
taing och Helmut Schmidt. skisserar en 
union som grundas på gemensam penning
politik, samordnad finanspolitik. fasta 
växelkurser. helt integrerade penning- och 
kapitalmarknader. en europeisk central
bank och ECUn som nyckelvaluta. Enligt 

kommitten bör dessa fårslag. inklusive dc 
institutionella fårändringarnn. kunna god
kännas och genomfords under en treårs· 
period. Den andra yllerlighetcn represen· 
terds närmast av den brilliska inställnin· 
gen. enligt vilken genomfårandet av en 
monetär union ligger mycket långt fram i 
tiden och egentligen förutsiillcr c11 mycket 
närmare poli tiskt samarbete. som i dag 
knappast är realisti skt. 

MYNT
AUKTION 
Beställ utan kostnad 
vår auktionskatalog 

över svenska och 
utländska mynt och 

sedlar. 
För auktionen gäller 

endast skriftl iga 
anbud och dessa skall 

vara oss tillhanda 
senast den31mars 

1989. 

TS 

THÖRNSTRÖMS 
MYNT & SEDLAR AB 

OROTININGGATAN 48 
582 27 LINKÖPING 
TEL. 013-13 54 65 

AUKTIONER 
Auktionsverkets kvalitetsauktion 
den 26 november 1988 

All optimismen och framtidstron bland 
samlare och handlare har återvänt visade 
sig även på denna auktion. 

Dagen inleddes med antika mynt och en 
stater från Korint som klubbades för 750 kr 
mot utropets 400. Den svenska avdelningen 
inleddes med en mycket sällsynt OlofSköt
konung-pcnning, LL2a, som troligen iir 
det enda kända i privat ägo (tig 1). Efter in
tensiv budgivning såldes myntet för 32,000 
(8.000) till en köpare i den viiifyllda auk· 
tionssalen. Gustav Vasas och Erik XIV :s 
du lermynt nådde, beroende på kvalite , pri
ser mellan 4,200 (l/l+ varit infallad) och 
8.500 (l+ kantskada). En genomgående 
trend var an de äldre svenska mynten säl· 
des till goda priser och inte sällan långt 
över utropspriserna. Några exempel: 
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Kungl Myntkabinettet 
Utstllllningar: 

Ingång Narvavägen 
(hörnet Llnn~galan) 2 tr, Stockholm 

Tillf/J/liga utställningar: 
"Ur dolda gömmor" 

förlängd till slutet av maj. 
"Antika mynt med andra ögon" 

visas under mars 
i Uinsmuseet, Jönköping. 

"Statsbudgeten under 400 år" 
visas i Första Sparbanken. 
Hamngatan i Stockholm. 

Ring i övrigt telefon 08-783 94 00 
för programinformation. 

Museet: 
Tisdag-söndag 11 - 16 

Måndag stängt 
Bewkstid: tisdag 13 - 16 

ingång Narvavägen 
Bewksadress 

(efter överenskommelse om tid 
per telefon): storgalan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08-7839400 

Riksdnlcr 1610 
Riksdnlcr 1()43 

1)(1/1+ 
III+ 
l+ 

4.100 (1.500) 
3.200 (1.500) 
3,200 (1.400) 
7.000 (2,500)* 

15.000 (5,000)• 
8.500 ( 4 .000)• 
-1.300 (1.000) 

2 mark u.:\r (1654) 
2 ! iirc KM 1661 
Dukat 1718 
Riksdaler 1731 
112 rdr sp 18-16/5 
• = avbildad här 

(l) 
(III+) 
1+)(01 
1+/01 

Dc moderna mynten inleddes med Osbr 
Il : s guldmynt som såldes till priser kring 
utropen. Det ~tom antal guldmynt som på 
en kort tid kommit ut på marknaden har 
tydligen han en något dämpande effekt på 
priserna på 20. 10 och 5 kronors guldmynt . 
Osknr ll :s s ilver- och kopparmynt i höga 
kvalitecr har alltid sin givna publik. så 
iivcn denna gång. En 2 kr 1880 med OCH 
i 01 klubbndcs for 5,000 (3,500). en l kr 
1889 (0110) med obct repa 3,100 (2,000). 

De fOr Sverige karakteristiska plåtmyn
ten attraherar även icke myntsamlande 
människor. Bland de plåtmynt som utbjöd:. 
nämner vi här en 2 daler SM 1717 i kval. 
( l+ ) $åld fOr 4.900 (2.500). 

Bland dc norska mynten noteras att en 2 
kr 1885 (III+) uppnådde 4.600 (1,500). 
Lika nöjd om inte mera nöjd varväl den kö
pare som förvärvJde en norsk 20 kr 1874 
fOr 1.000 kr. 

Ur avdelningen svenska och utländska 
~cd l ar ger vi ltiir migra exempel på vad som 
bjöds ut : 
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SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

Olof SklJt~ommg. LL2o. 
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Karl XI, 2 ! lire km 1667. 

Karl XII. J tlukat 1718. 

Fredrik l och Ulrika EleonortJ. l rr/r 1731. 



BLI MEDLEM l SNF
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGS· 
BLANKETT 

TEL 08·667 55 98 
tisd -fred 10-13. 

16 1 rdr bco 1852 (l) 9.500 (2.000)* 
5 kr 1879. Blå baksida 1?11 2.600 (1 ,000) 
5 kr 1925 01 /0 600 (600) 
Finland. 10 markkaa 

1875 (l) 3,800 (1,500) 
Finland. 100 markkaa 

1862 B (l) 4.300 (1.500) 
Spetsbergen. 10 öre 

1920- 21 (l) 2.000 (300)* 
* = avbildad här 

Efter sedlarna följde avdelningen medal· 
je r där bl a en guldmedalj (tig 7) över Karl 
X Gustavs klokhet och tapperhet (Hild 23) 
i 10 dukaters vikt, slagen i Riga, såldes för 
32.000 (25,000). En annan av de trevliga 
medaljer som fanns till salu var Fredrik I: s 
medalj ( tig 8) över au silver hade blivit 
funnet i Nordmarks gruvor. Denna bergs· 
brukshistoriska medalj fann köpare vid 
4.700 (600). Dc Gustav III-medaljer som 
fOljde hade sällan va rit till salu tidigare och 
uppskattades av publiken som bjöd friskt 
på dessa godbitar. Auktionen avslutades 
med ordnar. litteratur samt moderna ut· 
ländska guldmynt. 

U. Ström 

l·iwlrik l, si/l•er fimnet i Nordmarks gru1·or 1726. 

Foro Stockholms Attktionsn~rk 

16 j 11/r banco /852. 

Karl X Gustav. guldmedalj. av J Hiilm och slagen i Riga. 
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Lars O. Lagerqvist 60 år - mottagning på Kungliga Myntkabinettet 

Lars O. Lagerqvist fyllde 60 år den 8 
februari . Med anledning av f<idelse
dagen inbjöd Kungl. Myntkabinettet 
till fest ligheter i museets medaljsaL 
Lagerqvist, museets direktör, räknas 
som en av 1900-talets främsta svenska 
numismatiker. Hans namn inger re
spekt och aktning bland numismati
ker, historiker och kulturhistoriskt in
tresserade. 

Det blev en storanad hyllning till 
den mångkunnige Lagerqvist. Sam
manlagt kom över två hundra hyllande 
släktingar, kollegor och vänner. Inte 
mindre än femton hyllningstal fram
fördes inför ett märkbart rön f<idelse
dagsbarn. Inledningsvis hälsade av
delningsdirektör Ulla Westermark 
alla de församlade välkomna, gav en 
kort återblick över de många år La
gerqvist verkat vid Kungl. Myntkabi
nettet samt framförde hälsningar från 
absent friends som Bengt Thordeman 
och Harald Wideen. Hon följdes av 
riksantikvarien Margareta Biörnstad, 
god vän med Lagerqvist sedan 1940-
talet, som tecknade bilden av Lager
qvist som länken mellan Thordeman/ 

Rasmusson och dagens numismatiska 
forskning. "Lars är den som vet ... ", 
sade riksantikvarien också i sitt tal och 
syftade då på Lagerqvists mycket bre
da kulturhistoriska kunskaper, som 
verkligen inte bara befruktat verksam
heten vid myntkabinettet utan i hög 
grad kommit hela myndigheten till 
del. 

Därefter framförde SNF:s ordfö
rande Torbjörn Sundquist föreningens 
tack för Lagerqvists stora engagemang 
och väldiga arbetsinsats genom åren 
till föreningens fromma. Som erkäns
la för föreni ngens ston1 tacksamhet 
överlämnade ordföranden så den me
dalj föreningen låtit göra över festföre
målet. Frank Olrog, SNF: s nestor och 
ordförande i den redaktionskommille 
som ansvarat för fes tskriften LLt. 
överlämnade det första exemplaret av 
boken. Den innehåller 65 uppsatser 
och behandlar det mesta inom numis
matiken från antikens, vikingatidens. 
medeltidens mynt till medaljer och 
sedlar, och söker sålunda spegla den 
Lagerqvistska spännvidden. 

Festskriften till Lars O. Lagerqvist överlämnas m· Frank Olrog. 
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Efter dessa inledande hyllningar ta
lade museidirektör Ulf Erik Hagberg 
(Statens Historiska Museum), gene
ralsekreteraren i FIDEM Claude Art
hus Bertrand, professor Brita Malmer 
(Stockholms Universitet), professor 
Kolbjern Skaare (Universitetets mynt
kabinett, Oslo), intendent Pekka Sar
vas (Nationalmuseets myntkabinett, 
Helsingfors), overinspekter Jergen 
Steen Jensen (Den kgl. Ment- og 
Medaillesamling, Kebenhavn), Dr 
Vera Hatz (Numisrnatische Kommis
sion. Hamburg) , f d regeringsrMet 
Erik Reuterswärd (Samfundet Kungl. 
Myntkabinettets Vänner), direktör 
Ingvar Körberg (Svenska Sparbanks
föreningen) och magister llkka Voion
maa (Gillet för Medaljkonst i 
Finland). 

Dessutom framfördes en mängd 
hyllningar från olika företag, stiftel
ser, museer och enskilda personer. 

Medan presentborden fylldes och 
en stor värme spred sig sänkte sig feb
ruarimörkret utanför medaljsalens 
fönster. 

UN !W 



Fråga: 
Kan jag få veta något om denna 
miniatyr till medaljen över Oscar II :s 
död 1907? (Fig l.) Har den någon of
ficiell karaktär? 

S\·ar: 

A. Eriksson, 
Göteborg 

l. Oscar 1/:s di!d 1907. Miuiatynuedalj 
från december sanuua år av Adolf Und
berg .försedd med iigla och baud. Silver. 
Priv. ägo. 
Foto G Hildebraud , Rac1/shmm. 

Medaljen - även miniatyre n - har 
Kungl Myntkabinettet fOrvärvat långt 
senare till sina samlingar, vilket visar 
att den inte ingått i Kungl Myntets 
lagstadgade leverans. Därmed kan 
man fastställa, att Henz - förmodli
gen på grund av brådskan - Låtit 
prägla medaljen på annat håll , kanske 
hos Metallfabriksab C.C. Sporrong 
& Co eller hos Pettersons Knappma
ked (båda i Stockholm). Det finns vid 
denna tid flera andra att välja på. 

Själva miniatyren är inte heller sär
skilt ovanlig, men med ögla och band 
är den tidigare okiind, åtminstone för 

Medaljen visar på åtsidan Oscar ll:s 
porträtt, signerat AL ( = Adolf Lind
berg, professor, chefsgravör vid 
Kungl Myntet i Stockholm, död 
1916); på frånsidan ser vi konungens 
namnteckning samt hans födelse- och Hlnnes,nedat1 Öfver konung, 
dödsdatum , d v s 21 januari 1829 resp Oscar. Af AktiebolaP,et Bernh .. Hert.i 
8 december 1907 . bar i muknadoo utsläppts en. ·af pro: 

Normalt finner man denna medalj i fessor A. Lindberg ~w.rad min.Iii!Sme· 
3 1 mm diameter och då är den tämlig- c;1alj. · . . . . -
en vanlig. Den utgjorde en beställ- ]ledaljen, · eotn . är af· r'!n.t ~ilf>ei ooli 
ni ng från utgivaren, AB Bernhard syn.ne.rliit tä.l utförd, . ,isar p:. : ~.nn. si j 
Henz. som saluförde den hos guld- dan d'en dcqe. . k.ont\.D.i'ellS bild .. ~h p.1 
smeder bara några dagar e fter kun- ' den a.ndro. födelse-- och· död~da.\a sam~ 
gen s död. Se en notis , här avbildad i konungens :namnteckning;: · ··: 
som fig 2, ur W ed bergs klippsamling l M edalien · tillhå.:odal:;.illes · i två..· ·stor~ 
i Antikvarisk-Topografiska arkivet ! lekar, dels som brosch; dEls som berlock 
(ATA), S10ckholm, där även minia- ! och kan erliå.llae ·i .h varje juYelerareaffär; 
tyrenomnämnes (som "berlock ' ' ). ' Prä.ilin~en. ha.r ·u.tförts på 3 dai'arl : t.i~ 

Enligt sitt kontrakt hade Lindberg ett verl:l.igt rekord, .dA,· e~t ~;ådant a.rbet.e 
rätt att arbeta med privata uppdrag. 'tl~tt_bmka.r ta.p · lika JP,ånga.. 're<'l:cr) 

2. 7idningsnotisdecember 1907 
om smmtw medalj i origiua/
srorlekeu (ca 31 mm) och som 
miniatyr ("berlock"). Hird
bergs klippsamling. ATA. 

Just denna medalj är icke upptagen i . - ... 
sonen Erik Lindberg~ katalog ?ver ~a- J:f~:~~NAt~ till kun~en, . Svensk~ · 
derns arbeten ( Nordtsk Nunusmausk ~iuduatriaD.Stalt.D har . uu~ndt. td .o; 
Arsskrift 1939). Han säger själv i in-~· ·peycllip n1J.aa> i olik& . .torlekJ.r: 
l ~dningen till denna kronologiska ~~n.a . bild ~pl ··~ ~~t.t.n pl uUhui. , 
hsta: . . . .. !t~ .. :.Qm ·i.r.:_rb.appf# Och med~~~ . ·. .. . 
Framuda besknvmngar efte.~ monstret av ~-~'=~;e,y~"anaz....ett: . .N!JaTDa, AO l 3. Tid'.""8s"?.m om 11~/ar 111/ 
Hildebrands och Hyckerls over Svenges ~· •·: '· ·~d& . ... tt bä . ' 'r· lA lll . mäD . ~ kungssorgen efter 0.1car //.s 
och svenska konungahusels medaljer m m .. ~: F~. · ... · ..;:~ · raa .,.a .r. .. " . · · död. Hirdbergs klippsamling. 
skola säken komma all upplaga av A . ·.·· ·•. r :~~ ~at ~ ~~ ~ bl}.h~ "" ATA. 
Lindberg signerade medaljer. som icke ... \~:-' ~~:;~4ii~~~.r; . . ~. :: .. ·.:: ;J 
återfinnas i denna fåncckning. Han utför- .. · ' • · 
dc nämligen. särskih efter unionsupplös- inskription eller annan enkel dekor. som, 
ningcn 1905 och eflcr regentskiftet 1907. särskih underåren efter 1898, utfördes på 
för statl iga verk och institutioner. akade- hans atelje för au sammanpräglas med mu-
mier. hushållningssällskap etc ett ston an- re. hos Myntverket fårvarade ålsidestam-
tal stampar med den regerande konungens par. J detta avseende skallman dock säker-
bild, avsedda att sammanpräglas med får- l igen finna f'Oncckningcn lida av inkunsc-
ut använda fråns idesstampar till belö- kvcnser. som jag ej hell förrnått undvika. 
nings· och prismcdaljer. Jag har i dylika 
fall endast upptngit den medalj . som fOrst Po rträttet existerade redan (b ilden 
uppvisar den fiir flera gemensamma av Oscar Il och Sofia 1907 hade därc-
port rätt -typen. Ej heller har jag i regel 
upptagit sådana atcljcarbeten. som endast 
äro kopior eller niira omarbetningar av 
äldre stampar. Det har lika litet synts mig 
för här f6religgandc uppgift vara av intres
se an anteckna alla de stampar med enda>t 

mot modellerats av Erik Lindberg) -
sedan 1905/06, dvs unionsbrottct. 
Frånsidan är ju ett mycket enkelt alel
jearbete av den typ som inte upptas i 
ovannämnda förteckning . 

Kungl Myntkabinettet och eu par spe
cialsamlare, som undenecknad talat 
med. Låt oss tänka på möjligheten att 
den apterats fö r att bäras i knapphålet 
av någon sörjande rojalist. På detta 
sätt kunde man t ex köpa sorgnålar 
med svart rosett (se exempel som fig 
3). 

Ett studium av Adolf Lindbergs ef
terHinlnade arkiv och räkenskaper 
(hos Konstakademien i Stockholm) 
kanske skulle ge yuerligare upplys
ningar. 

LLt 
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Medalj till Lars O. 
Lagerqvists 60-årsdag 
Svenska Numismatiska Föreningen 
har till museidirektör Lars O. Lager
qvists 60-årsdag den 8 februari 1989 
beslutat utge en medalj ror att hylla sin 
hedersmedlem och f d ordförande. 
Medaljen (som avbildas ovan) är mo
dellerad av skulptör Ernst Nordin och 
gjuten i brons, grönpatinerad 77 mm, 
hos Toivo Jaatinen i Finland. Ett 
exemplar överlämnades av SNF:s 
ordförande Torbjörn Sundquist till 
jubilaren. vid en mottag.ning i Kungl. 
Mymkabmcttets medaljsal på födel
sedagen. 

Medaljen kan bestiiilas av SNF:s 
medlemmar genom insättning av 
550:- på SNF:s postgirokonto 
15 00 07 - 3. senasr den 31 mars 
1989. 
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SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Öppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockho1m 
TeL 08-11 5081 

Fow Gabriel Hildebmnd, Raä. 

NYUTKOMMEN 
LU- Festskrift till Lars O. Lagerqvist, Numismatiska Meddelanden 37, har 
utkommit. Volymen innehåller 65 artiklar i allehanda numismatiska äm
nen av olika författare från hela den numismatiska världen. Samt en full
ständig bibl iografi över Lars O. Lagerqvists skriftställarskap 1953-1988. 
Boken är inbunden och omfattar 546 sidor. Mycket rikt illustrerad. Voly
men kan beställas från SNF:s kansli, Östermalmsgatan 81, 114 50 Stock
holm, till ett pris av 275:- + eventuellt porto. 



VI KÖPER & SÄLJER 
svenska & utländska 

mynt, medaljer & sedlar 

GULDMYNTHANDEL 

SISTA DAGARNA 
för inlämning till vårens 

KV ALITETSAUKTION 

Till kommande auktioner 
mottages inlämningar av 

Illustrerade prislistor utges 
4-6 gånger/år. Provexemplar 

mot 10:- i frimärken 

MYNT, MEDALJER, SEDLAR 
samt HISTORISKA AKTIEBREV 
till planerad specialauktion. 

Besök oss på 

GREVTUREGATAN 15 
eller skriv 
Box 7317, 103 90 Stockholm 

eller ring 
08 - 661 23 80, 661 35 80 

Vid större inlämningar kan 
särskilda villkor tillämpas 
efter överenskommelse. 

/"'? 

AUKTI~ 

INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL AB 

AB STOCKHOLM S AUKTIONSVERK 

Gallerian, T-baneplanel, Box 16256, 
103 25 Stockholm, Tel. 08-14 24 40. 

Besöksadress: Regeringsgatan 19, t tr. 

AUKTION 39 
15 - 16 april 1989 

OPERAKÄLLAREN STOCKHOLM 

Innehåller bl a 

GUSTAV VASA 
Intressant samling med drygt 40-talet mynt 

SEDLAR 
Del 3 ur Torgny Lindgrens samling 

M EDAUER 
Stor avdelning med flertalet utländska medaljer 

bl.a. några renässansmedaljer 

Den rikt illustrerade auktionskaralogen erhålles enklast genom 
~nsättning av 75 kronor på postgiro 3003-1. Årsprenumeration 150 kronor. 

~tii:!Ji.1i~ B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB ~]f\ 
~~. ~.M" Kungsgatan 28 - 30 ~· ~~·. · ~ 
""~ Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM 

Tel 08-14 02 20, 10 10 10 · Fax 08-11 30 75 

43 



Bo Rudin: Papperets historia. Vällingby. 
Rudins, 1987. 252 sidor, rikt illustrerad. 
ISBN 91-970-88!!0-3. 280 kr. 

' 'Avsikten med den här boken är enkel 
men på samrna gång ambitiös. Qcn vill fOr
>öka kanlägga och förklara ell garnmall 
hantverks historia och på så sätt öka intres
set och fö rståelsen för en av mänsklighe
tens mest betydelsefulla uppfinningar." Så 
inleder papperskonstnären Bo Rudin sin 
bok om papperets historia. Resultatet är en 
underhållande och lättläst lektyr som även 
är av ston int resse för den som 5r intresse· 
rad av det som har utgjort dc två senaste 
seklernas viktigaste tillskott till numisma
tiken. nämligen sedlarna. 

Efter en kon redogörelse av vilka skriv· 
material som kan benämnas papper och 
vilka som utesluts ur den kategorin. t ex pa· 
pyrus och rispapper. far vi en inblick i hur 
och varför papperet uppfanns i Kina. Den 
detaljerade texten ledsagas av illustratio· 
ner. bl a av kinesisk papperstill verkning 
fOr hand. Det är fascinerande att kunna 
konstatera att dc grundläggande principer· 
na vid pappersframställning varit i stort 
sett oförändrade sedan det första pappers· 
arket såg dagens ljus redan fore vår tide
räknings början. 

Vi far sedan !Olja papperets spännande 
viig via araber och judar till västerlandet 
()Ch se hur det slutligen erövrade Europa. 
Dc första svenska pappersbruken behand· 
las i detalj. men av störst intresse för den 
sedelhistoriskt intresserade torde vara ka· 
pillet "Pappcrsmakaren", skrivet av Georg 
Anzclius som hela sitt yrkesverksamrna liv 
var anställd p;\ Tumba Bruk. Det är en 
mustig ber'.ittclse om livet på pappersbru· 
kct somutmärkt komplenerar Erik Caste· 
grens minnesskrift till brukets 200-årsju· 
bilcum 1955. Författaren till nämnda verk 
har inte he ller förbisetts av Anzclius: "Ef
ter mellanskolan var det så dags får magis· 
ter Castegren i storskolan. En synnerligen 
obehärskad lärare som dessutom al ltid höll 
barnen från finare familjerom ryggen. Sta· 
tarbarnen från kringliggande gårdar och 
oss vanliga ungar var han inte snäll emot. 
Ofta trakasserade han oss för vår bak
grund. Min far som var aktiv nykterhets· 
kämpe gillade han inte, så mina bröderoch 
jag kallades för 'templarkungens söner·. 
Gärna med ett hånleende över läpparna." 

De följande kapitlen behandlar pappers· 
massans utveckling och papperstillverk
ning som hantverk kontra industri , d v s 
form· respektive maskintillverkat papper. 
Inte heller papperets kemiska sarnmansän
ning har försummats utan behandlas i ett 
eget kapitel förfanat av Armalf Hongslo 
som också varit verksam på Tumba Bruk. 

Efter ett kanske alltför konfattat kapitel 
orn vanenmärken avslutas boken med ett 
kapitel om papperskonst med undeniteln 
"Att befria papperet från dess traditionella 
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begränsningar" vilket fOijs av femton färg· 
planscher med moderna konstverk av 
papper. 

Det är ett berömv'.in initiativ författaren 
har tagit i och med utgivandet av detta verk 
på eget förlag. Även om den primära mål· 
gruppen inte var de sedelintressernde, kan 
vi bara tacka får ett arbete som ytterligare 
berikar vån vetande. Som slutord vill jag 
använda ett citat ur boken som enligt min 
mening. med en viss modifikation, skulle 
passa lika bra som en beskrivning av sedlar 
som av papper: "Det är ett av de enklaste 
men ändå vackraste material vi känner till. 
men också ett av dc minst uppskattade." 

L. M. Carlzon 

MMailles. Cinqucmtenaire de la Fide~n 
1987. Wolverhampton, Storbritannien 
1987. 116 s. 

l detta nummer av FIDEMs tidskrift Me· 
dailles publiceras föredragen vid XXI:a 
kongressen i Colorado Springs 1987. Det 
är ett vacken nummer. som har mycket att 
ge. Jag börjar med de sexton föredragen. 

Leonard Baskin . gravör och samlare, 
USA, ägnar sig åt 711e nature of medals, 
främst sedd ur gravörens synpunkt. Han 
har många int ressanta synpunkter och cite· 
rar gärna andras. tex Racine: "You must 
bccome your mode! , must better his in.spi · 
rations, and make thern yours by reworking 
them. You must improve what y()u take and 
not take you cannol improvc". 

Svenske de legaten Tamås Sårkåny om· 
nämner i 771e body, soul and spirit of the 
meda/ inledningsvis, att reniissansmedal· 
jcrnas frånsidor påverkades av egyptiska 
hieroglyfer eller symboler. som hade upp· 
täckts just i 1400-talets början. Sarkany 
berättar sedan om hur ursprungsprogram· 
mct fOr medaljen. så det upplevdes i Italien 
- medaljens ponräu ("body"), intension· 
en med medaljen ("spirit") och mottot för 
fr.insidan ("S()ul") - successivt utve.cklats 
i olika länder for att idag så påverkas av 
nya. radikala ideer, an "in one word it af
fccts the essencc of the an". 

Nästa forfattare. Diane li1J/f. USA, be
riittar i Why can 't •ve have morc! beawiful 
designson U. S. medals?omsitt "korståg" 
i sin eget land som ledamot av en officiell 
kommission fOr den fria konsten. Hon re· 
fererar ett uttalande av den omstridde pre· 
sidenten Theodore Roosevelt: "w hen 
asked what he would like to be remembe· 
red for most. responded he would like his 
administration to be rcmembered as the 
administration w h ich brought back beauti· 
ful coin and medal designs; those surpas· 
sing even the designs of classical Greece". 
Hennes artikel borde verkligen läsas av 
svenska myntverket och alla dem som ger 
()SS våra " fula" mynt. 

l South Carolina, USA, finns en stor na· 
turpark, Brookgreen Gardens. Dess presi· 
dent, Joseph Veach Noble. frågar What da 

art medals sa y?. eftersom hans institution 
beställer medaljer, och hans svar blir: "the 
art medal has S()Jnething to say. an idea. 
mood or thought -provoking concept which 
is Iransmitted to the vicwer holding the 
medal in his hand". Han beskriver och av
bi ldar flera intressanta lösningar. 

Raimo Heino. skulptör, Finland. klagar i 
Si nous vo11/ons pmgresser, retrouvons nos 
mrciennes metlrodes över penningens makt 
inom konsten och över an "les media ne 
sont pas interesses par la qua lit~ des oeuv· 
res d'an maispar la sensati()n, et si cela ne 
marche pas, par la nouveautc". Efter att ha 
granskat dc nya id~erna mot bakgrunden av 
renässansens medaljkonst finner han, att 
medaljkonsten är inne på fel v'.ig och utta· 
l:ar: "Nous nc pouvons pas revenir aux 
vieux jours, mais je vous impl()re qu\me 
fois encorc nous adaptions les idcaux et les 
buts que l'art de la Renaissance avait tant 
est i mes". Anikeln avslutas med ett uttalan· 
de av Guiseppe Verdi, som också blev an i· 
kclns rubrik. 

Den polska delegaten Ell'a 0/szewska· 
Bot)'S presenterar sitt lands medaljkonst i 
Les medailll's polonaises a11x I'Xposirions 
Fidem. Det är en brett upplagd och lärorik 
presentation som vi tar av olika konstnärs· 
temperament och skaparkraft . 

Den portugisiskt delegaten Carlos Bap· 
tista da Silm ber'.ittar om hur medaljen ut · 
nyttjats för Les decoul'ertes portugaises. 
Det är många stolta ögonblick i sjöfanens 
historia som här materialiscmts. 

Den spanske delegaten }avier Gimeno 
går i portugisens spår, när han i 7hemes 
americains de la nu•daille espagnole visar 
oss på några exponat för vad spanska Ame· 
rika gett denna konstan. Det kan vara 
lämpligt att erinra om att det inte gått mer 
iin 90 år sedan Spanien definitivt lämnade 
Amerika! 

Den östtyske delegaten och konstnären 
Bemd Göbtd bcränar om Burg Giebichen· 
stein, Hal/e, ett konstcentrum som betytt 
mycket för den tyska medaljkonsten. Vi 
presenteras ett antal medaljer. som skapats 
av centrats professor. 

Den franska myntdirektören Patrice Ca· 
/rart berättar om Paris 111 par la mMaille. 
Museidirektör Me/ J#lcks. USA. berättar 
om 771c Mognes Museum's Jewish · 
American Hall of Fame medal series. Det 
är en ston upplagd anikcl. rikt illustrerad, 
över medaljer som olika konstnärer skapat 
över judiska miin och kvinnor. 

M. Antonia Almrez, Spanien. ger oss en 
ny aspekt i Meclal/ic art allll litemture -
Primatesta 's series on Don Quixote. Efter 
att ha ber;lttat om Cervantes och hans för· 
fattarskap beskriver hon Lio scener i Don 
Quixote's liv. som Primatesta återgen i 
mcdaljformat. Det är fantasieggande lös· 
ningar. t ex om Don Quixotc och hans böc· 
ker. hans tal till herdarna, hans häst, hans 
ökenvistelse o s v. 

Den italienska delegaten Mariange/a 
Jolmson presenterar i Cell/ cinqttatl/e ans 
tl'lristoire en mMail/e den italienska med
aljfirman Johnsons 150-:iriga historia ge-



nom alt avbilda och detaljerat beskriva 
några av de mest betydelsefulla produkter
na, som hon Ul'lltll for en utställning i Cas
tello Sforzesco i Milano. 

Be•·erly Philip Ma::.e. vice-president i 
amerikanska medaljgravörernas fcirbund, 
ber.iuar 5 000 års historia i n1e rechnique 
of gem-engroving and irs relationship w 
medals and coins. Hans artikel far sill sär
skilda värde genom en avslutande bibliog
rafi . Den canadensiska delegaten och 
konstnären Dora de Pedu y-Hum ger oss i 
771e ' 'official" nu!dal commission. Tribu
larians of a medal designer en intressant 
inblick i en gravörs uppdragsarbet.:. Art i
keln ger ett rikt urval ur hennes skiftande 
produktion, som bl a avslöjar problemati
ken med en tvåspråkig nation vid avfallan
det <tV inskriptioner. 

Den sista artikeln. av den amerikanska 
delegaten och numismatikern Cory Gillil
/and. är under titeln Tribwe ro an arrist en 
beräuclse om den amerikanske målaren 
Edward C Tarbells (1862- 1938} liv och 
dcllllgandc i internat ionella utställningar, 
om de medaljer som tilldelades honom vid 
dessa utställningar och om medaljernas 
tillkom~!. Tolv av prismedaljerna finns i 
Smithsonian Institution. 'They tell a fasc i
nating story of artistic success and chan
ging artistic taste." S~väl konstverk som 
medaljer avbi ldas. 

Vi t?lr även praktiska uppgifter i: 
Bronzc casting in the medallic artist's 
studio. 
La gravure en taille directe dans l'acier. 
Gravure de modeles pour medaillcs. 
Casting medals in pewter using plaster 
molds. rubber molds and the lost wax 
technique. 

Tidskriflen avslutas med olika artiklar 
om FIDEM 1987. 

$1\som av det IOregåcndc torde framgå är 
det ett mycket givande nummer, inte blott 
att bläddra i utan även att verbalt mga till 
sig. 

NUF 

Turcica t'/ Oritmtaliu. Studies in honour of 
Gunnar Jarring 0 11 his eighrierh birrhday 
12 Ocrober 1987. Swedish Research Insti
tute in Istanbul Transact ions. Vol l. Stock
holm 1988. 204 s. ISBN 91-86884-02 -6. 
ISSN 1100-0333. 

Dena är en fantasieggande festskrift! Vi 
svenskar har i över tusen år känt oss dragna 
till Orienten av många olika skiil, från 
krasst merkantila över intresse för upp
täckter till mystiken och Shangri La. För 
kritikstorm mot krigarkonungen Karl XII 
glöms lätt bort hans officerares. av honom 
initierade forskningsresor österut under 
Bendcr-vistelsen. Vår traktlin att avslöja 
verkligheten bortom orden "ex Oriente 
lux" har till slut manifesterats i att vi fått 
- vid sidan av forskningsinstituten i Rom 
och Athcn - även ett i Istanbul. 

Artiklarna i festskriften berör dc mest 

skilda områden - från krigshistoria över 
dc turkiska folkens historia och språk till 
olika former för mänsklig verksamhet. Två 
av artiklarna behandlar t o m enskilda 
svenskar. en diplomat på 1600-talet i Jsmn
bul och en fysiker på 1800-talet i Persien. 
En presentation sker självklart av turkiska 
och andra orientaliska inkunabler och ma
nuskript , som finns i Kungl Biblioteket och 
Lunds Universitets bibliotek. mycket tack 
v-dre Gunnar Jarring. Artiklarna kittlar 
verkligen många kunskapsnerver inom 
oss! 

För den numismatiskt intresserade skri
ver professor Chriswpher Toll vid Aarhus 
Universitet om A Iuxuri of Osman Turkish 
si!l·er minsfrom Bahrayn mimed ar &sra 
in 982- 1032 AH = 1574-1623 AD. Det 
är cll 1962 under danska utgrävningar i 
Bahrcin gjort fynd. som här beskrivs. Toll 
gör en mycket noggrann granskning av de 
77 ~il vcrmynten , som samtliga avbildas. 
Inskrifterna behandlas ur etymologiska 
synpunkter, varigenom bl a kan f.1ststä llas, 
att mynten präglats i Basra. Myntens vikt 
ger lbll anledning att närmare gmnska den 
asiatiska omvärlden$ myntning och söka 
fa,tställa Basra-myntningens fOrhållande 
härt ill. Slutligt får vi veta. att mynten kom
mit till på så sätt att smält silver droppats i 
vatten och att de erhållna silverstyckena 
därefter bl ivit uthamrade. Detta tillväga
gångssätt fork larar plantscrnas varicr<~nde 
storlek och tjocklek. En mycket instruktiv 
artikel! 

NUF 

8t'rliner Nwnismnrischt• Forsdumgm 2. 
Berlin 1988. 124 sid och 16 planscher. VEB 
Ocutscher Verlag der Wissenschaften. 
ISSN 0233-0148. 

Den årliga numismatiska tidskrift som 
började utges i Berlin 1987 har foljaktligen 
nu kommit ut med den sin andra årgång. 
Redaktionen består av Heinz Fenglcr och 
Bernd Kluge vid myntkabinettet i Berlin. 
DDR. 

Tn.: art iklar behandlar myntfynd från 
medeltid och nvare tid: 
l) Bad Liebenwerda, 1982. 454 mynt 
(pragcr- och mcisscngroschen} nedlägg
ningstid ca 1365. Dess:1 groschenmynt Ri
rekomrner rikligt i fynd på kontint:ntcn. 
2) Tautcnburg. 1986. 148 mynt (samt en 
medalj}. nedläggningstid efter 1636. Fyn
det är intressant framfOr allt p g a av det 
~tora antalet mynt som är fOrsedda med 
ögla e ller har blivit hoprullade d v s att de 
har använts som smycken. 
3) Calau . 1984. mer ån 759 mynt. ned
läggningstid efter 1710. Bland mynten ingår 
även ~ex doppelschillingar som har priig
lats under Karl X Gustav och Karl XI i 
svenska Pommcrn. 

Den från svensk s ida mest intressanta ar
tikeln är annars rorfattad av Michael Kun
zcl och behandlar myntningen 
1380/84- 1392 samt från ca 1410 i fursten
dömet Werle samt hertigdömet 

Mccklcnburg-Stargard. Myntningen un
der denna tid bestod av willensamt vicrtel
wittcn (1/4 witten} efter hanseatisk mo
dell. r orskningen har under de senaste de
cennierna efterhand reviderat den av 
Wilhelm Jesse 1928 (Ocr wcndische 
Miinz.vcrein) fOrestagna utvecklingen av 
wittenmyntningen i Nordtyskhmd och 
Kunz.c ls artikel utgör här ett av bidragen. 
Kun zcls fyndkallllogcn omfatlllr 49 skatt
fynd (varav 2 från Sverige - Skånc resp 
Halland) samt 20 från utgrävningar av kyr
kor i Skandinavien (v:lrav 8 från Sverige). 
Det i.ir fOrvånande att så många kyrklynd 
kommer fritn Sverige eftersom Danmark är 
betydl igt rikare vad giiller skattfynd. men 
de ger en indikation på lösfyndens betydel
se flir au få en allsidig bild av myntcirkula
tioncn. För denna myntgrupp är lösfynden 
fOr Sveriges del dessutom rner spridda än 
man kanske hade väntat sig eftersom bara 
tre av åtta kommer fr.i n Skåne medan Små
land har två och Västergötland. Öland och 
ö,tcrgiitl and har vardera ett . 

Antik numismatik representeras av en 
artikel av Edith Schönert-Gciss om staden 
Augusta Traianas· (nu Stara Zagora i Bul
garien) befåstningar framställda på romer
ska mynt. 

Tv1i artiklar behandlar medaljer -
nederländaren Jacques Zagars verk från 
1500-talct - resp sedlar - samlingen m• 
sedlar och värdepapper i Berlins myntka
binett. 

Stor vikt har lagts på recensionerna som 
omfntwr 14 verk. och ansvaret vilar hiir 
tungt på r~daktionen som tillsammans sva
rar för alla recensioner med undantag ror 
en! 

En iindring i redaktionskommitten kan 
fOrutskickas ror fmmtidcn eftersom Heinz 
Fenglcr under 1988 J?.Cnsionerats som chef 
!Or myntkabinenet i Ostbcrlin. Han har ef
terträtts av Wolfgang Stcguweit. som då 
troligen också går in i redaktionen vilket 
torde borga fOr att tidskriften behåller sin 
nuvarande inriktning med tonvikt på me
delt id samt på publicering och utvärdering 
av fynd. 

Kenneth l om son 

Från Kungliga 
Myntkabinettet 

Grönland 
är ämne! för en utställning som ordnas 
av Historiska museet och Kungl. 
Mynlkabinettet gemensamt. Den 
öppnades i slutet av februari och står 
kvar t om 7 maj. 

En s1or privatsamling av sedlar, 
mynt och polletter från Grönland har 
ställts till förfogande. Besökare beds 
observera, att uiStällningen hålls i 
hörsalen på n b, ej i Kungl. Myntka
binettet! 
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Till Lars 
Jag och hela SNF villtill Dig, Lars, f mm
fora vår lyckönskan i anledning av Din 
60-årsdag som timade den 8 februari i år. 

Du har under mer än 35 år gjort insatser 
for fOreningen i en omfattning och på ett 
siitt som ii r enastående i dess historia. 

Du valdes in 1952 och redan 1955 (det år 
som FIDEM hade sin kongress i Stock
holm) kom Du med i styrelsen. Under 
Dina 19 år på den viktiga sekreterarposten 
arbetade Du med ordforanden som Nils 
Ludvig Rasmusson (under 2 perioder), 
Torgny Lindgren och Bertil af Klercker. 
Din stora kapacitet märktes snart och 1965 
va ldes Du till korresponderande ledamot. 

Vid Rasmussons tragiska bortgång 1973 
Vd r det helt naturligt att Du eflerträdde ho
nom som ordfOrande. Din fOrsta stora upp
gift blev att leda och genomfOra SNF:s 
100-års jubileum som liradesjust det året. 
Många minns vilken sucec det blev under 
Din stronga ledning. 

Samma år tog Du också detlyckosamma 
initiativet till att återuppta utgivandet av 
medaljer i SNF:s serie. 

1979 året efter att Du lämnat den direkta 
ledningen av SNF tilldelades Du fOrening
ens fOrtjänstmedalj och Elias Brenner
medaljen för utomordentliga insatser fOr 
fOreningen och numismatiken och 1986 
kallades Du till föreningens heders
ledamot. 

Lars. Du lir den stora inspiratören med 
stor historisk. kulturhistorisk och numis
matisk bredd som rätt nem generationer att 
fångslas av numismatiken. Du iir vår fOre
nings främste ambassadör och har också 
med stort intresse och framgång verkat på 
det internationella planet. 

Du har som numismatisk expcn. som 
författare. som fOredragshållare. som re
daktör för vår tidskrift . som handledare, 
som reseledare. s~lm rådgivare. som lev<~ n
de uppslagsverk, som v.ir mest aktive 
mötesdeltagare m m med verklig kvalitet 
berikat vårt f<ircningsliv. 

Vi alla inom SNF hoppas att fä många år 
fr<1möver med Din omtanke och Ditt enga
gemang för vår fi.irening och dess medlem
mar. Vi ser i Dig, Lars. en gamnt för våra 
traditionellt mycket goda relationer med 
KMK vi lka vi verkligen värdesiitter. 
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Med stort tack från SNF 
7i~rbjiJm Sundquist 
On/förande 

ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING 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 anordnar myntklubben 4 st anbudsauktioner. Upplys
ningar: tel 0223- 116 71. 
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING håller möte andra måndagen i månaden 
kl 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20. Gbg. Auktion varje gång. sedelsektionen sam
manträder sista tisdagen i månaden kl 18.30 på Engelbrektsgatan 71, Gbg. Antik- och me
dc h idssektionen möts varannan torsdag udda veckor kl 18.30 i Schackspelets Hus, Haga 
Kyrkogata 3, Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne-Eriksson 031-52 14 29. Bo Nordeli kon
torstid 031 -17 79 70 och Anders Falk (anbud) 13 31 41. 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med aukt ion i Klara-salen kl 18.30 den forsta 
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035-12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje 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-Bankcn, Storgatan 17. Kalmar. Upplysningar: tel 
0480-159 29, 0480- 115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten forsta helgfria onsdagen i varje månad 
på restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar: tcl 0150-210 45 el 
151 00. 
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på 
Hemgården, Norrtullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30. Listor och upplysningar genom Ing
var Nilsson 044-713 28. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möten kll9.15 113 årsmöte, 5/4 och 10/5. 
Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur, Åkergriind l. Upplysningar: te l 046 - 12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärs
gården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplysningar: te l 0155-134 29, 671 54, 
128 41. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen ~~1rje 
månad utom i maj - augusti, i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven 
icke medlemmar ar välkomna. Beställlista på tel 011 -12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan 
33. Nässjö, 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: te l 0910 -186 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 forsta onsdagen i varje månad 
(ej juli- augusti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar: te l 026 - 18 18 36. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den 5/3, 2/4. 
3/9. 11 10, 12111 och 10112. Lokal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. 
Upplysningar: tel 0500 -808 50 (Thord Lund). Datum ej meddelat. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO, Linköping har möten andr.1 helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj- augusti). Obs ny lokal och tid: Huvudbibliotcket, Hunnc
bergsgatan 8. Lindköping i Lindhlnrnsrurnmet l t r upp kl 19.00 -21.00. Årligen anordnas 
en antik- och samlarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tel 
013- 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdugcn i varje månad 
utom juni - augusti på IOGT, Kungsgatan 16A. Klubblokalen: Kungsgatan 38A, Mal
mö. håller öppet varje tisdag kl 19 -21 under september-maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta torsdagen efter den 15 i 
v.uje månad kl 18.30 i Rembostugan, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplys· 
ningar: t el 0226-562 78 eller 0225- 131 52. 
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 
18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, CB Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet 
står auktioner, föredrag, lotteri 111111. Upplysningar: tel 0410-345 44. 

TÄUE MYNTKLUBB, Södertäljc. har möte i \Vendelas rum, biblioteket Luna kl 19.00 
andrd tisdagen i varje månad. Upplysningar: tel 0755-445 03 eller 853 17. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkahi
nett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018 - 14 97 Il. 14/3 årsmöte, 11 /4 föredrag. 



VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion på Kulturhuset, 
Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 
07.00- 09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstcnar. har möten andra måndagen i 
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. 
Upplysningar: tel 0345-112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö. har möte med auktion kl 18.30 i 
Röda Korsets lokal, Kungsgatan 18, Växjö den 7/3. 514 och 18/5 med auktion. Upplys
ningar: 0470-731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad ja
nuari- maj kl 19.00. Tingshusgränd 2. Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00 
fOrsta onsdagen i månaden. Närvarololleri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3, 
1989: 8/3 årsmöte, 12/4, 1319. 11 / 10 och 22/ 11, kl 19.00. Upplysningar: te l 019-13 52 13. 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDAWER 

Spec. sedlar 
Betalar bra for sedlar före 1930 

Vasagatan 42 
111 20 STOCKHOLM 

Tel 08 - Il 08 07 

FRAN KUNGLIGA MYNTKABINETTET 
SVENSKA 
1989 
April 8 Antikören. Göteborg 

15 - 16 B. Ahlström Mynthandel AB 
22 AB Stockho1ms Auktionsverk 
25 Svenska Numismatiska För

eningen, Stockholm (endast 
tör medlemmar). 

Okt 2 AB Stockho1ms Auktionsverk 
Nov 25 AB Stockholms Auktionsverk 

UTLÄNDSKA 
Mars 

13 - 15 Osnabrilck, Kilnker 
29 - 31 Miinchen, Patin Bank 

April 

Maj 

3- 5 Miinchen, Gicllencr 
Munzhandlung 

5 -7 Frankfurt, Pcus Nach f. 
10-11 Kö1n, Kölner Miinzkabinel! 
13 -15 Maastricht. AG van der 

Dussen 
19 - 21 Köl n, Schullen & Co. 

22 Holmasto, Helsingfors 
25 Ziirich, Spink & Son 

26 - 28 Köl n, Munz Zentrum 
28 - 29 Munchen. Lanz 

9 Zurich. Bank Lcu AG 
10 - 11 Miinchen. Hirsch Nachf. 
17 - 19 Essen, Schenk-Bchrens 
19 - 20 Solingen, Muller 

22 - 23 Milnchen, Lanz 
30 - 31 Frankfurter Munzhandlungs 

GmbH (SBV) 

GYNNA 
SVENSK 

NUMISMATISK 
TlDSKRIFTS 

ANNONSÖRER 

Föreläsningar 
Kungl Myntkabinettet inbjuder våren 1989 till fyra föreläsningar i bank- och 
penninghistoria (samtliga föreläsningar börjar kl 19). 

Föreläsningarna äger rum i Hörsalen, ingång genom Historiska museet, Nar
vavägen/ Linnegatan, Stockholm. - Fri entre. Följande återstår: 

Torsdagen den 16 mars 

Torsdagen den 20 april 

Åskan som skattgrävare 
Vid ett större åskväder 1896 slog 
åskan nera gånger ned på Styrsö 
Tånge i Bohuslän o~h åstadkom där
vid åtski ll ig skada. Askan gjorde även 
åtski ll igt gott . Den lär bl a ha botat en 
person for en halsåkomma och även 
bragt dolda skatter i dagen! Åskan 
slog nämligen ned i en åker och plöjde 
där en djup fåra.l denna fåra blottades 
4 st av Karl xn:s specieriksdalrar, 
vilka vari t inlagda i ett stycke segel
duk. Sägnen berättar att åkerns ägare 
på 1700-talet, som var klockare i Styr
sö kyrka, vid olika tillfiillen hade 
grävt ner pengar "här och der i öde
marken". Kanske tillhörde de av åskan 
uppgrävda mynten denne klockare. 

Styrsö socken, som ligger utanför 
Göteborg mellan Kattegatt och Kle
vafjorden, är helt och hållet skiirgård. 
Befolkningen inom socknen livnärde 
sig huvudsakligen på fi ske. Styrsö 
kyrka, av gråsten, uppfOrdes 1732 i 
stället for ett äldre träkapell längre 
söderut. 

JW 

Docent Georg Peteri, Institutionen för 
ekonomisk historia, Uppsala universitet: 
"Centrdl Bankers International. 
Centralbankernas internationella 
samarbete under 1920-talet." 
Professor Göran B Nilsson, TemaT. 
Universitetet i Linköping: "Drömmen 
om universalmyntet. Till den skandi
naviska myntunionens fOrhistoria." 

MYNTNYTT 
Danmark leder 

sedan länge fore Sverige när det gäller 
att förnya sina mynt (Norge också, for 
den delen). Medan vi ännu diskuterar 
ett reguljärt tiokronorsmynt är detta 
sedan n era år in fOrt hos våra grannar. 
Den fOreslagna nya danska myntlagen 
kommer dessutom att dra in valörerna 
under 25 ore, dvs 5 och 10 ore, samt 
föreslår att sedeln om 20 kroner (som 
vi just är i fård med att infOra, om det 
blir något mynt om 10 kr!) ersätts med 
ett mynt. 

Storbritannien 

är också mera inställt på reformer. 
Från juni 1990 kommer en formins
kad 5 pence att slås och två år senare 
kommer turen till 10 pence. 

I år firar sovereign, det engelska 
guldmyntet, sitt 500-årsjubileum och 
ett särskilt minnesmynt utges. 
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MYNliAUKTION 
( Nr 7 / 8 APRIL 1989 

Lördagen den 8 april är det dags för stor kvalitetsauktion på Sheraton i Göteborg! 

Utbudet som är det bästa hittills erbjuder många rariteter och stor bredd. 

Vi hoppas kunna tillfredstå1la både nybörjaren och den erfaret kräsne samlaren. 

Den rikt illustrerade auktionskotalogen utkommer omkring 15 mars 

och erhålles enklast. genom insättning av 50:- på Pg. 48 92 03- O. 

Årsabonnemang 1989, (två auktionskataloger och minst två lagerlistor), Pris 100:-

Antikören 
stureplatsen 1 
S-41139 Göteborg 
a 031-183960 


