l11d ji1111s i kistall? u11drar Hele1111
och Alexa11dra. Det som jå11gm
deras i11tresse är Ku11gl. My11tkabi11e11ets wstiillning PENGALEK. E11
IIIställning 0111 pe11gar - i saga.
lek och verklighet (l'i.ms JO ja11uari
t i/l /0 /11(1/'S).

Foto: Ulf Bnm (RIK).
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Vårprogrammet 1991
Om ej annat anges. hålls mötena kl 18.30 pa Sandhamnsgatan 50 A (Föreningens
ny;~ lokaler. tag buss nr 41 till Rökubbsgatan eller T-bana till Gärdet).
Man.

14

Kenneth Jonsson beränar om nya rön beträffande flOO-talets
S\'cnska myntning.

April

Il

April

23

Obs! Ändrat program! Förcdrng av lan Wischn kl 19.00
i Medaljsalen. Kungl. Myntkabinellet (ingång genom
Historiska museet. Na r\'avägcn). Län supe ordnas efteråt.
Obligatorisk anmälan till supen till kansliet senast 10.4.
VAraukti on i Statens Historiska museer.

ANSVARIG UTG IVARE
lan Wi>chn

Maj

REDAKTJ0:--1
Monica Golabiewski Lannby
Kjell Holmberg (nnnonsering)

Juni

3

Årsmöte i Stockhol111. Utflykt dagen efter.
Närmarc prog ram meddelas senare.
Preliminärt datum fOr utflykt till Adelsö- Björkö (Birka).
Obs helt dagsprogmm.
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Lan. O. L1gcrqvist
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direkt frå n distr ibutören Den Kgl.
M0nt- og Medaillesarnling. Nat ionalmuseet. DK- 1220 Köpenhamn K.
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Heloriginal alt manu> och
gärna skiss.
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Från Kungl
Myntkabinettet
se s id 28.

Svar på SNF:s julfrågor
se sid 46.

Myntset 1990
från Sverige (32:-). Danmark
(134:-), Finland (59:-) och Norge
(55:-) har nu inkommit och kan hämtas på kansliet, Sandhamnsgatan 50 A
tis- fre 10-13. Till övriga - som ej
hämtar - expedieras mynten som
vanligt mot postförskott.

Kansliet
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TEL 08-667 55 98
tisd- fred 10-13.
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Hans Franzen
1928-1991
F d kaptenen Hans Franzcn. vår tidnings omtyckte och duglige tekniske
redaktör. avled hastigt elen 22 januari .
Född i Karlstad och uppvuxen i Jönköping lic k vännen Hans en mil it~ir
yrkesbana och tjänstgjorde de sista
åren före sin pensionering vid marinstaben som redaktör.
När Frank Olrog under 1980 framf6rde sin önskan att avgå från redaktörposten vid Myntkontakt. Slllll SNT
då kallades. efterlyste vi en frivillig
kraft bland våra medlemmar. Det blev
Hans som anmälde sig - han hade
gått in i SN F 1968 - och slt började
ett mycket givande samarbete fr o m
1981. Kort efter elen 15 i varje månad
(utom under sommaren) kom han upp
med fOrslag på en fiirdigredigerad tidning, som han klippt ihop hemma vid
sitt skrivbord. Sällan var det något
som behövde ändras. Riittadc korrcktur och eventuella, sent inkomna bilder hiimtade han så hos Margareta och
så bar det av t iIl tryckeriet. dc fiirsta
åren Ordfront. sedan Masterprint.
(Endast auktionsnummrcn llirblev
Frank Olrogs uppdrag.) Aldrig någonsin uteblev han och alltid fick tryckeriet materialet -om det någon g;ing
blev en försening. låg inte felet hos
honom.
Mycket berättigade var dc belöningar han lic k: guldnålen 1983 och förtjänstmedaljen 1987.
Senast sågs vi tisdagen den 15 januari. då han var uppe med första
numret för året och visade upp det mr
redaktörerna och "manuskriptliisaren". En vecka senare var han borta.
Vi i redaktionen. SNF: s styrelse och
medlemmar känner en stor saknad efter vår medarbewre och vän. samti-

1/tm.~ Fmnzh1 på Åland 1990.

digt som vi iir djupt tacksamma fOr
hans insatser under ett decennium.
Under lörra årets lyckade Ålandsre-

sa deltog såväl Hans som hans kiira
Vivan. Till henne framilir vi vårt djupa deltagande.
Lm:v O. Lagaqvisr

KUNGL.
MYNTKABINETTET
inbjuder till
föreläsningar kring sparba1rkemas historia
från 1800-ta/et.s början till våra dagar.
Föredragen hålles torsdagar kl. 19 .00.

FRl ENTRE
14 mars Medaljsalen, Kungl. :-.1yntkal>incmt
( ingång gtnom Histori>ka mu>ett. Narvaviigcn)

Uppskjuten
medaljutställning
Med hänsyn till det rådande viiridsiiiget har Kungl Myntkabinettet beslutat
uppskjuta utställningen av sovjetisk
medaljkonst, som skulle ha öppnats i
slutet av mars 1991. Den om fiattar verk
av ett 80-tal konstnärer och har sammansiiilits av Pusjkin-myseet i Moskva och Eremitaget i Leningrad. Underhandlingar om en annan utställ ning pågår: men den kan inte öppnas
så snart som i ma rs.
28

Direktör Torbjörn H essling
'iltt spara eller inte spara - vilken fråga!''

En återblick på den spa>friimjande
verksamheten frdn 1820 och framåt.
11 april Mcdaljsalcn, Kungl. Myntkabinettet
(inglng genom Historiska museet, Narnv:ig•n)

l:e antikvarie Ian Wisehn
"Yppighets nytta" - Den ekonomiska
diskussionen under 1700-talet.

En signerad samanidisk mula från Nisabur
Av Hans Lundberg
Det hii r avbil<.l<tde islamiska guldmyntet, en dinar. har en vikt av 3,80 gram
och en diameter på 22 mm (Fig. 1).
Mymortcn. Nisabur. är staden Nåshapur i nuvarande nordöstra Iran. Åtsidan biir. något korrumperat, årtalet
357 c. H. (967/68 e. Kr.) och skall således tillskrivas den samanidiske fursten Manslir ibn Niih (350 - 66 e. H.).
Ccmrum.Hihct innehåller som vanligt
början av trosbekännelsen ("Det finns
ingen gud. utom Allah allena. Han
har ingen partncr/medgud"). Denna
fortsäller på frånsidan ("Åt Allah!
Muhammed är Allahs budbärare").
Frånsidan är åtskilligt äldre än åtsidan. Förekomsten av namnet alMustakfi billåh (kalif 333 - 34, postumt på samanidmynt 334 - 45) och
Nuh ibn Nasr (emir 331 - 43) visar
på minst 14 (hidjra-) års skillnad mellan från sidans och åtsidans tillverkning. Smärre anakronistiska pr'.iglingar är inte ovanliga inom islamisk numismatik. men klnra hybridfall i guld
-såsom dcua - är sällsynta.
Just från Nisabur finns cu exempel
på hur en samanidisk åtsidesstamp
från år 375 (985/ 86) fOrst kombinerats med en kakwaihidisk frånsida
frln lsfahan ca 432 (1040/41). Samma
samanidiska åtsida har. på cu annat
mynt, använts tillsammans med en
seldjuqisk åtsida (sic !) från år 449
(1057/58). Tidsdifferensen iir i det
första fl1llet ca 57 hidjraår. i det senare
74. Var och hur dessa mulor tillkommit är for närvamnde okänt (l. 2). En
annan anmärkningsvärd mula består
av en officiell abbasidisk åtsida från
Samarqand 218 (833/34) och en imitativ. pscudosnmanidisk (troligen volgabulgarisk) frånsida av en typ som
introducerades år 295 (907). Tidsdifferensen mellan myntsidorna iir här
minst 77 år. troligen 80-85 (3).
Förklaringen till den här beskrivna
hybriden. som iir i fårfanarens ägo.
torde vant att en misstag bcgåus i
myntverkslUden eller au en akut brist
på myntstampur mrelcgat. Denna dinnr har yuerligarc en egenhet. l åtsidans yure omskrift. ungefår kJ. 9.
finn s e u arabiskt ord med fem bokstäver. v-:inda inåt (~c teckning. Fig. 2).
De överensstämmer väl med tecknen
på en an nan dinar från Nisabur med
årtalet336 (9-17/48) (4) och som lästs

..
Fig l. Dinnr. sla~:en i Ni.mb11r 357e.H. (967168 e. Kr. ). Pilen
I'Örsllmmwt. Jllmflir jig 2.

som af-~·ltirith ("Plöjaren"), vilket
skulle vara stampsnidarens namn.
Den ambiska skriftens primitiva karaktär leder ofta till helt olika tolkningar och äve n i delta fall kan alternativa läsningar tänkas. Au det är
stampgravörens namn som smugits in
råder dock ingettvivel om. Signerade
islamiska mynt iir ovanliga. men fler
och fl er upptiicks ~uccessivt, p g a
ökad uppmiirk~amhet (5). Förfanaren
har yucrligarc två variamer från 336
med denne gravör. Andra sådana dinarer fi nns i ANS. New York, och Tubingen, Tyskland . Det är endast bland
vissa sena islamiska myntningar
(900- och 1000-Utl: sarnanidiska,
pscudosamanidiska. volgabulgariska.
buwaihidisk:t. kak\v-aihidiska) långt
från islamiska Kalifatets centrum som
signatur komtaterats.
Referenser:
l. Lowick. N .. A Samanid/ Kakwayhid mule. ANSMN, 1-1. New York

1968.
2. Lowick. N.. The \vandering die of
Nisabur: a sequcl. ANSMN, 28. 1983.
3. Rispli ng. G.. lslamic imitations.
NNA 1982. Helsingfors 1985. (S. 35.
not 18 b)
4. Milnzcn und Medailfen AG, Basel.
Vcme publiquc 75. 4 decembre 1989
(mynt nr 496. bestlimning av L.
11 isch).
5. Rispli ng. G.. Names of die cngravers on lOth ccntury lslamic coin .
NM XXXVll (Fc~tskrift till Lars O.
LagerqviM). Stockholm 1989.
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pli mynters kam.

Kungl Myntkabinettet
Utställningar: Ingång Narvavägen
(hörnet Linn6gatan) 2 tr, Stockholm
Specislutstifllningar:
" Ur dolda gom mor"

"Peng alek"
30/ 1 - 10/3
Ring i övrigt telelon 08 • 783 94 00
för information.

Museet:
Tisdag-söndag 12- 17
Måndag st!! ngt
Bes6kstld: tisdag 13-16
Ingång Narvavägen
Besöksadress
(eller överenskommelse om tid
per telefon): Storgatan 41
Postadress:
Box 5405. 114 84 Stockholm
Tel : 08· 783 94 00
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Ecuador - Jorden och guldet
Al'

lan Wi.w!lm

R) kte: na om guld och ~i h er drev span·
jorerna till S)damo.:rika. Katnpen om
inkal!uld.:: t kro~sadc: en av dc stora
högkulturerna . Men hiswrien upphiir
inte med detta. Av dc ko loniala omr:'ldena ~kapade~ med tiden en rad självstiindiga rcpubl iker. Om en av des~a
handlar Il btorbka museets ubtiillning: ECUADOR - JORDEN OCH
GU~L D ET. Detta iir en vandringsutstiillnin!!. ~om har visat~ i Europa~
största ; tiidcr - Paris. Madrid. Frankfurt och Wien. Drt iir en av världe n~
finaste 'amlin):!:tr av arkeologiska
konst> katt..: r och nmtimar över hundra
förem:'ll . varav :ittio ii r av keramik och
resten av guld och platina. Fynden går
!;\ngt tillbaka i tid..:n. Redan 3500 f Kr
biirjadc man tilherka keramik. den
äldMa på den amerikunska kontinenten. En ny v'.irld iippnur sig mr bc~ö
karna. l denna uht511ning. som \arar
17 j:muari - 10 rna~ 1991 . deltar
Kungl Myntkabinettet med en rad
mynt och sedlar - fdn Filip Il :s regering till idag.
t/('Il spanska riden
Dc spanska conquistadorcrna infOrde
dc IOrsta mynt<.:n i regionen (Nya Granada) untlt:r 1500-talct och ett fiirsta
myntverk inledde ~in verksamhet i
Bogota under 1620-talct. Klippta
mynt av ~i h·cr och guld och vanliga
rundmynt fr.un~tiillde~ av ~ilvcr från
Poto~i i Peru. l det 'panska Amerikas
historia har Poto'i vari t av ofantlig bct\del c. Silvret från ~ih•erberget i Pot~si blev ~n art bc~tiimmande ~fOr den
spanska stat~budgctc n . Det betalade
Mymen

1111da

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MY NT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITIERATt.:R
GRATIS LAGERLISTA
(IIJIJigil' samlarområdej
Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69
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alla utgifter för aiivring och för"ar
av det spanska kolonialväldet i Amerika. de t spanska t ro n fii ljtbkrig~.: t o~\·.
Uppskattningsvi~ angö de n totala
miingden fullödigt silver ~om hru til\
ur det "Rika berget" från iippnantlct
1545 till koloni:lltitlcns ~lut - till den
fabulösa s iffran av 6000 kubikmeter.
År 1729 öppnades ett mynt verk i
Popayan för priigling av friim~t guldmynt. 1811 inleddes bcfriebekampcn
från Spanien i Nya Granada. Detta
kri!! ~om friinbt förde~ av l!encral Simo';, Bolivar och hans trup~pcr gav dc
uppro riska många segrar. hl a vid
Boyad 1819. Republiken Colombia
(t iii en hörjan union mellan Colombia. Vcnewela. Panama öch Ecuador)
skapade~ i början av 1820-t:tlct.
Span)ka kolonial m) nt ~log' 1 Bogotå fram till 1820 och i Popa}an fmm
till 1822.

Den försw sjiill·sräll(/iga
myn rp1iig l i ng c n
U ndcr den koloniala pe riode n anviindcs spanska my nt i Ecuador. till stiirrc
delen slagna av ~yd- och m\!! lanamerikansk i.idclmetall, främst silver. i de nna viiridsdels spanska mynt verk. D.:
allra första försöken au skapa ~.:gna hc·
talningsmcdcl var då man 1831 kontramarkerade (dvs motstämpling av
mynt får att bcte::kna gångbarhet. iikthet. sänkt eller höjt \"årdc) mynt från
Colombia mcd de inslagna bok)otii\'erna M. D.Q. (Moncda de Quito). År
1833 öppnades ett myntverk i Quito.
som tillve rkade mynt som pli åtsidan
hade samrna motiv som d~.: sanllida
från Colombia. P-.1 deras från~ida
finns en sol mellan två berg. Ecuador
utgav loortfarande mynt i va l iir~.:rna
real och escudo enligt det gamla kolunia la myntsyste met, 16 reale r = l e~
cudo (eller 2 peso). Man önskade efterlikna mynten från Colombia. Spanien och Förenta swtcrna. vilkas mynt
också cirkulerade i Ecu;tdor.
Som en kuriositet kan nämnas att i
Hermrm Mclvillcs bok Moby Dick fU.
re kommer ett guldmynt från Ecuador.
Detta mynt utlovades av kapten Ahab
till den sjöman som forst siktade den
vi ta valen.

Mmlcma mynt
År 1872 övergick Ecuador till dccimabystemet. -Den nya myntcnhcten
blev sucre. uppka llad efter landet' befriare Antonio Josc dc Sucre
(1795 - 1830) . och indelades i 100
l'l' /1/a ms. Sucres po rträtt förekum mcr på de Ilesta av landet~ mynttyper
efter 1872 till samman~ med landct'
vapensköld. Även en annan national·
hjiilte finns avbildad på 5- och
10- c~:ntavomy nten
fnm 1928 och
1929. nämligen Josc Roc:~fue rtc. Sedan 1872 ha~ alla mynt fni n Ecuador
präglats i utlandet. friim~t i Storhritannicn. Fö renta staterna och Peru .
Vid början av 1900-talet tillve rkaeks
nii~tan alla lägre valörer i ,il\ er. men
idag framställS dc a\· kopparnickel cllcr i järn ö,·erdraget med nickel.
Mellan åren 1833 och 1856 utkom
en md guldnwnt i höca 'aliircr. Efter
inflirandt:t a~ decin;aby~temct har
emellertid guldmynt enda~t proiglab
vid ett fåtal tillfällen (1899. 19()() och
I'Jl 8).
Fonsärming på sid 33 -

Bildu~rler:

l. Pem. Karl Il. 8 realt•r 1679. ;t/n•rm.m l präglar i PmlJ.I i.

!.. Pau. Karl III . ./ rm/rr 1771. ''Ilamynt präglat i Potmi.
3. Peru. Karl Il~ 8 n•tller 1792 . •,ifn·rmyw präglat i Lima.
./. Pau (själ•stiindigt). ,<t r.·all'l' 1822 .
s il•·emryw präglm i Limu.

5. Emador, l rea/1833. sllwrnmllllliiJ:lm i Qui10.
6. Emador. 4 escudos 1836. guldm,mt
prliglm i QuifO.

7. Ecuador. 4 realer /843. .1ill'l•rmy111
präglar i Quito.
8. Ecuador. ./ ret1/t•r 1857. ,iJ,•t•rm_l>ll
priiglm i Quiro.

5.

7.
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12.

13.
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Sedlar
Innan befrielsen 1822 cirkulerade
spanska sedlar i Ecuador. De fOrsta
egna sedlarna utgavs 1868 av Banco
del Ecuador. Även andra banker hade
sedelutgivningsrätt. men efter revolutionen 1925 fick den nyinrättade Banco Central de Ecuador monopol. De
flesta sedlar är tryckta hos American
Bank Note Company i Förenta staterna.

Myntfynd från
D ALARNA

Bildtexter:
9. Ecuador. 5 francs 1858. sil vermynt
präglat i Quito.
10. Ecuador. 2 centavos 1872. kopparmynt
pr'åglat i Birmingham.
11. Ecuador. l sucrc 1884. silvcrrnynt
präglat i Birmingham.
12. Ecuador. 10 ccntavos 1928. mynt i
koppar-nickel präglat i Philadelphia.
13. Sedelprov utfårdad av privatbanken El
Banco sur Americano 1920 i valören
20 sucre.

Greshams lag
Varför cirkulerar inte våra numer årligen utgivna jubileumsmynt , präglade i ädelmetaller? En frågeställning
som kan besvaras om man har baskunskaper inom penningens historia.
Den som först satte sig ner au fundera
ut orn marknaden fOr mynt hade någon slags självreglering. Sir Thomas
Gresham. har gett oss ett tillfredsställande svar. Denne man, som levde
mellan åren 1519 - 1579, hade en
bankir- och finansmannakarriär bakom sig och har gett oss en abstrakt
förklaring varfOr vissa typer av mynt
trängs ut från marknaden. Teorin har
uppkallats efter sin uppt.äckare. och
går under namnet "Greshams lag:·
Denna förklaring visar R.i renklat. au
när två nominellt likvärdiga mynt som
har olika metallvärde möts. så trängs
det värdefullare ut. l och med detta
mrsvinner det mynt som har den viirdefullare metallen eller högre halt.
Man går helt enkelt till varudaglighandeln och använder sig av det mindre värdefulla myntet. Det mynt som
har det högre värdettesaurerar man. l
vissa fall gäller detta även för pappersmynt i olika myntslag. Dåliga pengar
uuränger de goda. l princip så försvinner de undcrviirderade mynten.
Allt detta innebär att dc mynt som
tätt ett fOr högt viirde i myntverket på
ett självreglerande siitt uttriinger dc
som har tätt ett för lågt nominellt
värde.
Anders Hagström

Myntfynd från DALARNA
Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen 3
Katalogen innehåller 108 beskrivna myntfynd,
spridningskartor, fyndregister, ortnamnsregister,
sägner och kuriosa samt fem bildplanscher.
Boken är tryckt i A4-format, limbunden och
omfattar 11 O sidor. Författare: lan W isehn .

Myntfynd från NÄRKE
Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen 5
Katalogen innehåller 94 beskrivna myntfynd, spridningskartor, fyndregister, ortnamnsregister, sägner
och kuriosa samt fem bildplanscher.
Boken är tryckt i A4-format, limbunden och omfattar
88 sidor. Författare : Monica Golabiewski Lan nby.
Beställes genom

Kungl. Myntkabinettet, Box 5405, 114 84 Stockholm.
Tel. 08 -783 9400.
Priset är 70: - resp 65 : - plus porto.
Förut finns utgivna Myntfynd från Östergötland, 51 :- ,
An germanland 51: - samt Uppland 127: - plus porto.
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Mynten i ett 1800-talshus i södra Dalarna
Av Stig Welinder
Arkeologer och myntsamlare anviinder metalldetektorer. Alla de husgrunder efter torp och andra bostäder.
som ligger överallt i marginalen av det
svenska kulturlandskapet. har visat
sig kunna vara givande fyndplatser. I
denna artikel skall jag försöka visa på
betydelsen av att mynten inte berövas
sitt sammanhang genom att letas upp
med detektorer och grävas upp isolerade. Jag skall försöka visa något av
den ytte rligare kunskap. som mynten
ger genom att vara bestiimda inte bara
vart och ett for sig utan alla från samma husgrund tillsammans och i relation till varandra i tid och rum. Inte
minst det sista är viktigt.
Granströms är en arbetarbostad i
Nyberget , Stora Skedvi socken, Dalarna, uppkallad efter Anders Gustaf.~son Granström, som lät bygga huset och flyttade dit med sin familj
1805. Sedan bodde tre generationer
Granström i huset, och 1862 övergavs
det, då sonsonen Johan Granström
med sin familj nyttade till det växande
industrisamhället Hosjö utanfor Falun. Det var för övrigt därifrån, som
farfar hade flyttat 57 år tidigare. för att
börja arbeta som smältare vid Lövåsens bruk nära Nyberget.
Utgrävningen av Granströms och
området närmast runt huset 1988 1989 gav sammanlagt elva mynt. Alla
är starkt slitna kopparmynt. På de
flesta kan inte årtalet läsas. och på
många kan inte heller bilderna tydas
på båda sidor. Mynten måste dateras
utifrån myntförordningarnas bestämmelser fOr diameter och vikt. Detta
betyder att mynten saknar samlarviirde.
De äldsta mynten är halvskillingmynt präglade av riksgäldskontoret
1799-1802. Det yngsta myntet är en
ettöring pr'iiglad för Oscar l 1856 1858. I figur 2 är mynten fö rdelade på
fyra präglingsperioder. Etttolfte föremål. tillfört den äldsta perioden i figuren, är en spelmarker av typen "Görtzens huvud".
Det är notabelt hur väl pr.iglingstiden för mynten i och runt husgrunden
överensstämmer med den tid , som huset har varit bebott enligt kyrkböckerna: 1799- 1858 respektive 1805- 1862.
Förskjutningen om ungefår f..:m år är
ett mått på myntens brukstid.
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Utgrävningsplanen (tig l) visar hur
det ligger avfall runt huset. Mynt
finns både inuti och utanfor huset (tig
2). Huset har haft plankgolv, och det
är ganska naturligt att några mynt forsvunnit ner i golvspringorna. Det ligger emellertid fler mynt utanför huset. och dessa tycks inte ligga slump·
vis. Mynten ligger runt dörrarna och i
en distinktliten ansamling bakom huset. Däremot ligger inga mynt i anhopningen av hushållsavfall runt
husknuten till höger ut genom dörren.
Det går inte au säga varför det ligger mynt från husets hela användningstid just på ett och samma ställe
bakom huset. Däremot är det viktigt
att frågan går att ställa: mynten kommer attlära oss något om hur de tre familjerna kastade avfall. hur de organiserade sin vardag på ett mycket grundläggande plan.
Mynten vid dörrarna l()refaller likaledes inte vara ditkomna av en slump.
Observera hur det runt vardera dörren
(lig 2) ligger mynt från olika tid.
Tanken ligger snubblande nära till
hands. att huset forst vid uppforandet
1805 försågs med en dörr direkt utifrån in i det enda rummet. Senare,
omkring 1820 enl igt mynten, byggeles
en förstuga till. Dc t1esta mynten ligger faktiskt runt dessa dörrar. De visar hur småmynt tappats. när kläder
har skakats mn. då husets invånare har
gått in och ut. eller när växelpengar
har hantenns vid gårdfarihandel i
dörröppningen.
Denna iakttagelse är viktig inte bara
diirfår att den visar hur och varfOr
huvuddelen av mynten hamnat i och
utanfor husgrunden. Det är ett specifikt urval situationer. i vilka mynt har
hanterats. som har bestämt sammansättningen av totalmiingden mynt ifrån
husgrunden. Utan att forstå dessa
handlingar blir sammansättningen av
myntmiingden oförståelig. och i vilka
handlingar mynten har ingått forstås
bara utifrån clems relationer till husgrunden. till andra föremål och till varandra. I modern arkeologi sorterar
denna sorts tankegångar under den
kontextuella arkeologins teoribildning.
Tankegångar av detta slag blir
fundamentala. om man önskar ställa
frågan. varför mynt är så mycket van-

ligare under husets första användningsår jämfört med de följande decennierna. Det är inte självklart att
den första familjen var den rikaste och
därför strödde mest pengar omkring
sig. Det har också betydelse exakt hur
man hade för vana an hantera mynt.
För dc tre familjerna i Granströms
gäller till exempel. att bara den första
har tappat pengar genom golvspringorna, medan alla tre har tappat mynt
vid dörren och kastat (?) mynt med avfallet bakom huset eller vad man nu
haft för sig där. För resten är det kanske så, att den andra familjen. sonen
till Anders Granström. lätlägga in ett
nytt och tätare golv utan golvspringor.
Det sk."UIIe göra det väsentligen mindre riskfyllt att tappa mynt inomhus.
Dessa i och fOr sig triviala kontextuella tankegångar måste vara med vid
förståelsen av sammansättningen av
myntmassan från en utgrävningsplats.
Eljest ligger det ju nä m till hands i det
föreliggande fallet att se minskningen
i mängden småmynt i husgrunden efter 1809 som ett resultat av myntsystemets sammanbrott under linska krigets ohejdade sedeltryckande och
pappersmyntfotens inf6rande 1818, då
"utländska resande klagade på att det
var svårt att ta kopparmynt till grindslantar" (Lagerqvist et al. 1960, s
184).
En bidragande orsak till bristen på
grindslantar var tydligen, att folk tappade dem genom golvet, när de skulle
kränga av och på sig rocken i en trång
farstu.
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En gåva från Gustav III
Under årens lopp har Kungl. Myntka·
binenet mottagit en rad gåvor från
våra kungahus. Främst gäller detta
dynastin Bernadotte. med många upp·
repade gåvor från t ex. Oskar l och
Oskar Il. Men även under 1700-talct
rörekom det då och då gåvor. I museets inventarium finns under nummer
374 N. en anteckning om ostindiska
mynt, som skänkts av Gustav III år
1789. Mer står att finna i Antikva·
riskt -topografiska arkivet (ATA):

'\.

~

Fig /. Det fosfatkal7erade området ru/11 Grnnstråms. Skralferingama betecknar hiiga och
medelirögafosfathalter i marken. Fosfathalten är en må fl på mlingden organiskt mfalf. t <'.l
Jw shålfsmfalf och lmrin. på en arkeologisk fyndplats. Med smrt är ritat husets trapps ten .

Protocoll h ållit i Kong!. W itterhets
Historie och Antiqvitets Academien
wid Dess Enskildta sammankomst
den 2 Januarii 1789.

1
2

l.

l
l

-

---- ---

--

l
l

l
l
l

l
l

--

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

-------i

Punkt 1. Herr Kong!. Secreteraren
Hallenberg allämnade till Secretera·
ren att uti Kong!. Cabinettet förwara
15 stycken större och mindre mynt af
åtskillig metall, förmodeligen Ost In·
diske, hvilka Hans Maj! Konungen
nyligen i nåder behagat tillställa
Kongl. Secreteraren, att till Acade·
mien framgifwa .
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Fig 2. De wgriinfa rutorna i och rum Granstriim s. Obsen-era hur wgrämingc•11 utwiflir
Jwset (den streckade begränsningen) omfallar 11·å mfalfshägar indikerade m · hiiga fosfat·
halter i figur J. Trappstellama till fl'å dörrar är utritade. J = mym präJ?Iade 1799- 1809.
2 = /8/9- 1830. 3 = J835 -1855, 4 = /856 - 1858.

Den Hallenberg som niimns i pro·
tokollct är Jonas Hallenberg (1748 1834). som sena re i livet skulle bli
riksantikvarie och chef fOr Kungl.
Myntkabinettet.
Dc ostindiskamy nten kan knappast
identifieras. då det under 1700-talet
inte var lika viktigt som idag att be·
hålla ett fö remåls proveniens. Det iir
därför ytterst ovanligt att så tidiga in·
ventarienummer finns utsa tta vid
myn1en i den systematiska samlingen.
Var kung Gustav III fått mynte n iir
också okänt. Troligen hade han i sin
tur fått dem från någon besökare kanske en svensk som följ t med någon
av Svenska Ostindiska kompaniets
fartyg i orienten.
hm Wisc'lm
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Myntfynden från den
medeltida stenkällaren
o
vid Jornala kyrka, Aland
Av Olle Hörfors, Mariehamn
Inledning
Vid dc arkeologiska undersökningarna av en stenkällargrund niira Jornala
kyrka 1952 och 1987 - 90 har sammanlagt 22 mynt. samtliga medeltida.
tillvaratagits. Myntens präglingstid
sträcker sig mellan ca 1250 och 1450.
Mynten utgör idag det främsta dateringsinstrumentet vid tolkningen av
byggnadens ol_ika uppbygg n;~dsfa sc r. l
en uppsats i Aliindsk odling (Hörfors
1991) har kunnat visas hur dc olika
golvnivåerna i byggnaden kunnat dateras med hjälp av dessa fynd.
lomalaanläggningen är ett tidigt
exempel på en medeltida bcfllst g<ird.
Den består av ett 20-tal husgrunder.
belägna innanfår en delvis gr'.ivd och
delvis naturlig vallgrav. Den utgör en
del av fornlämning Jomala 22:4
Prästgården/ Kyrkoby. som i övrigt
omfattar ett gravfiilt med över JOO anläggningar samt ytterl igare en medeltida gårdsanläggning 1 •
Gården är idag komplett och ingen
påverkan av lämningarna. fO rutom de
arkeologiska undersökningarna. har
skett efter år 1500. Den erbjuder stora
möjligheter får forskning kring denna
okiinda typ av anläggning.
Själva källarens inre sidor har ett
mått av mellan 4 och 4.5 rn. Murarna
är mellan 85 och 100 cm breda. Utanfår NÖ delen av anläggningen finns
dubbla murar, mellan vilka finns avlånga mellanrum, ca 70 cm breda.
Mellanrummen har rc>rmodligen rymt
trapphus. De dubbla murarna täcker
inte hela nord - respekti ve östmuren.
utan de yttre murarna svänger av ca l
m före hörnen och ansluter till de inre.
Utanfå r västmurens norra del finns
ett mindre rum . bildat av en f<i rlängning av nordmu re n och en mindre.
friståe nde murdeL Tilltr'.ide till huset
har skett denna väg. från andra våningen - förmodligen med hjälp av
en svalgångskonstru ktion.
Myntfynden är huvudsakligen gjorda på de olika golvnivåe rna i trapphusen och vid ingången.
Det relativt stora antalet myntfynd
och anläggningens storlek gör det tro36

ligt. att den fy llt en funktion i administrationen av öarna; endera som siitesgård för en lokal storman eller som
säte fOr utifrån kommande makt. Det
är därfor intressant att kunna konstatera att hanteringen av svenska mynt i
Jomala tycks upphöra mer eller mindre samtidigt med de första omnämnandena av Kastelholms slott.
Byggnaden har brunnit minst två
gånger. Den har en gång blivit återuppförd efter en brand. Minst tre
byggnadsfaser kan iakttas. Dateringen
av dessa byggnadsfaser hänger samman med dateringen av de olika golvnivåerna. Myntfynden har därfo r varit av största betydelse vid tolkningen
av byggnaden.
Mynten
Sammantaget har 22 medeltida mynt.
l fal skmynt och l r'å knepenning fram·
kommit vid undersökningarna i Jomala. (Dessa är väl daterbii'ra och ko mmer nedan att räknas som mynt i statistiken.)
Mymning

Av mynten är
och

19 svenska
2 baltiska
l tyskt (hanseatiskt)

Räknemyntet konuner förmodligen
från Tyskland/ Frankrike och är senmedeltida.
Falskmyntet framkom 1988. Det är
av brons och präglat som en brakteat
av Malmers typ KrH Ä lid eller Ile.
Ett mynt har inte gått att datera,
629:504: det tillhör dock 1300 1400- tals- bmkteaterna.
T) per

En del typer förekommer
exemplar

flera

Magnus Eriksson. penningar
Bmkteat. krönt huvud
Brakteat. krönt S

5 st
5 st
2 st

Övriga mynt förel igger endast i enstaka exemplar.

Onte ring
Myntens date ringar varierar mellan
ca 1250 (ÅM 629: 10) och ca 1450
(ÅM 639:513).
Mynt föreligger från hela perioden
däremellan; antalet varierar dock
ganska kraftigt (nedan är också falskmyntet och räknemyntet inräknade).
Sem 1200-ra/

antal
antal

2
1360 - 1400
8

1300 - 40

1340-60

6

2

1400 - 1450
4

odw

Myntens dateringar visar därmed en
mycket stor överensstämmelse med dc
andra fyndkategorierna på lokalen.
Brakteaten. ÅM 629:10. är det äldsta
daterbara fyndet. Det svartgods av
A:4 typ som hittats i de undre lagren
ger en bredare datering. fr.in forntidens slut - fram till ca 1350. Keramiken i de övre lagren antyder att byggnaden varit i bruk under 1400-talet.
men att den knappast fo rtsatt in i
1500- tal.
Den ojiimna spridningen av mynt
över ticlen kan delvis fårklaras med utmyntningens storlek. Magnus Erikssons långa regeringstid i Sverige var
en period då stora mängder utmynta·
des och myntens halt sjönk.
Det är också påfallande i lomalamaterialet att 1200-talsrnynten och
mynten frtm sent 1300-tal är betydligt
biittre bevarade iin de från början och
mitten av 1300-talet.·
Spridning
En av Valdemars svealandsbrakteater
hittades 1989 på sockelstenen till SÖ
hörnet. Denna del av byggnaden är
dä rmed de n äldsta daterade.
Ett and r.t tidigt mynt. en E-brakteat. hittades mellan de två golvni våerna i västmursrummeL På samma ni vå fra mkom dessutom en mindre
miingd svartgods. av hemrnagjord A:4
typ (dat 1000 - ca 1300, Mats Roslund , muntlig uppgift), samt en skärva iii d re rödgods. Detta innebär att det
undre golvet varit i bruk senast under

1200-talets slut och därmed iir dt:n
äldsta daterade byggnadsstrukturen.
Från tidigt 1300-tal föreligger ett
osäkert exemplar av en EHLS-brakteat och 5 av Magnus Erikssons penningar. samtliga ~pphittade i NÖ hörnet av byggnaden. Alla mynt fann s inom en kvadratmeters yta och låg
nedtrampade i golvnivå 2. ett lergolv.
De utgör förmodligen ursprungligen ett samlat fynd. iiven om detta inte
kan beläggas med full säkerhet.
Två brakteater tillhörande Magnus
Eriksson. biiggc i dåligt skick. är dc
enda från 1300-talets mitt. De iir påträffade i den härdliknande anliiggningen framför den förmodade ingången. pa västsidan. På samma stiillc
lag också en större sax och en dolk.
Det är en aning anmärkningsvärt att
perioden enbart representeras av två
mynt som dessutom inte kommer ifrån byggnaden utan från kulturlagren
utanfor. Särskilt med tanke på att utmyntningen under den aktuella perioden var lika stor som under dc andra
perioderna.
Mynt från 1300-talets mitt saknas
också i NÖ hörnet. där den stora
mängden av de andra mynten fram kom. Man kan diirmcd i NÖ hörnet
urskilja två klart åtskilda pr'.iglingspcriodcr på dc 10 mynt som hittats
där. Eftersom de två grupperna. från
tidigt respektive sent 1300- tal. dessutOm hittades aningen f6rskjutna i nivå i forhållande till varandra. rör det
sig antagligen om två separata. samlade fynd.
De Ilesta fynd från 1300-talcts slut
utgörs av brakteater visande krönta
huvuden eller S. Dessa kan samtliga
dateras till tiden mellan 1363 och
1380.
Till dessa kommer ett av dc intressantaste fynden, en hanseatisk witten
präglad ca 1379 - 87 i Rost ock.
Fram till 1300-talets slut är de svenska mynten allenarådande. Efter 1380
forekommer endast ett svenskt mynt
medan övriga. få visserligen. är utländska.
Brakteaterna är den grupp mynt
som har den största spridningen. Dc
är påträffade i alla delar av kastalgrunden utom i västmursrummeL
Efter 1380 är myntfynden få.
1400-talet representeras endast av två
baltiska brakteater, ett räknemym och
en svensk örtug (Erik av Pommern).

JOMIIlfl
Prästgården
Kostalgrunden
Us~mo lnultJH• ln•t\4]

· ·• ·••• • ·--- J?m

- - -·-·-· ------------· ---··----- ·-~.....-..- •.;-;::n:::::.

J. S/wer m· 1200-ra/er
Err mym på sockeln i SÖ hörnet. Err mym mellan golnm 1·id emren pcl 1•tisrsidan.

JOMIILII
Präs t gården
Kastalgrunden
lJ(lf'mGIOIOIJ~fll f'W n9

··· ···~ 'ltn

---- ----- -- - -- -2. 1300 - 1340
Samtlilla mynt hirrade i NÖ hiimer av den j()rmoclacle rmppkonsrrukrilmen.

Fortslirming på nilsw sida -

37

Då övriga fynd vittnar om en lika
stor aktivitet i Jomala under 1400som under 1300-tal är det anmärkningsvän att inte fler myntfynd från
denna period gjorts.
Detta måste tolkas så att byggnadens funktion ändras så att handhavandet av mynt mer eller mindre upphör. Samtidigt verkar kontaktnätet ha
ändrats; f6re 1400 är 19 av 20 mynt
svenska. Efter 1400 har endast ett
svenskt mynt. örtugen från husgrund
148, tillvaratagits.
Inget av mynten från 1400-tal datemr konstruktioner. Samtliga har tillvaratagits i kulturlagren utanför byggnaden, alla högt upp i det översta daterbara lagret.
Tyvärr saknas daterande mynt inne
från själva källaren. l övrigt har det
gått att med myntens hjälp datera
samtliga golvnivåer utom en.
Avslutning
Jomalaanliiggningens skala är klart
annorlundajärnfön med det bebyggelsemönster man kan förvänta sig på
Åland under tidig medeltid. Det bör
därför röra sig om en anläggning som
enelera tillhört en stor lokal magnat eller som utgått ur sveakungarm1s ökade
intresse för östersjööarna under slutet
av 1200-talet.
Myntfynden är också betydligt fler
än man kunnat förvänta sig under normala förhållanden. Uppenbarligen
har en hel del pengar hanterats i byggnaden under främst 1300-talet. Det är
också intressant att konstatera att
myntströmmen påtagligt sinar samtidigt som Kastelholms slott dyker upp
i de historiska källorna. Är Jom<Jiaan-

J OM ALA
Prästgörden
Kostot~runden
Uppmolntn,JSrtfl\lnq
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J. /JOO-talets mill
7i·å mymlriuade tillsammans lilanfor ingången på l'iist.llilan.

liiggningen Kastelholms föregångare?
Har Kastelholm övertagit beskattningen från Jomala?
Byggnaden har ödelagts av en våldsam brand. l de översta lagren fanns
stora mängder sintrat kalkbruk och tegelstenar, vilka smält i hettan. Branden liksom fynden av annborstpilspetsar torde kunna sättas i samband
med danskarnas våldsamma brandskattning av Åland 1507, då över JOO
gard ar brändes. 1500 marker utbetalades i brandskatt och Kastelholms slott
intogs och förstördes.
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Bli medlem i SNF

' . Se CederhW"Jrf 1910.

Ett hjärtligt tack till Pekka Sarvas.
Helsingfors. för hjälpen med myntbestämningarna.
J ornala 22:4 Prästgården/ kyrkob_y,
"Ka~talgrunden"

Förteckning över mynt funna 1952.
1988, 1989 och 1990
Myntfynd 1952
Husgrund 148
ÅM 231 :55 Sverige. Erik av Pommern 1389- 1434, örtug.
Utanför västmurens södm del
ÅM 231:56 Sverige. Bmktem 136370, krönt huvud (Malmer KrH Älld). Fig l.
Myntfynd 1988
Lergolvet (Golv 2) i nordmursrummeL

GOD SERVICE UTLOVAS.
ANMÄLNINGSBLANKETT
TEL 08-667 55 98- tisd- fred 10-13.
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ÅM 617:88

Sverige. Brakteat 137080. krönt huvud (Malme r KrH Älle)
Utanför yttre östmuren
ÅM 617:68 Sverige. Brakteat 137080. krönt S (Malmer
KrS Ä).

MynTfynd 1989
Mynten bestämda av Pekka Sarvas.
National museets myntkabinett. Helsingfors 1989.

JOMA LA

Pröslgorden
Ko stolgrunden

r ,.....,,.... ,.,,..."'

Ut)()mtJIOifltJSn lntnCJ

På sockeln i SÖ hörnet
Valdemar,
ÅM 629: 10 Sverige.
Svealand, kronbrakteat
(Thordeman gr. XIV)
1250 - 70. Fig 2.
UtanfOr västmurens södra ända
ÅM 629:33 Falskmynt eller efterbildning.
Brakteat.
krönt huvud, i brons.
Bild av samma typ som
Malmers typ KrH Äd,
ca 1363-70.
På NY muren.
ÅM 629:39 Baltikum. Brakteat med
huvud. Typen ej närmare bestämbar. 1400tal?
UtanfOr nordmuren.
ÅM 629:103 Frankrike? Tyskland?
Räknepenning. Medeltid.

Mymfynd 1990
Mynten är bestämda av Pekka Sarvas
15.10.1990.
Under trappan.
ÅM 639:501 Sverige? Möjligen en
dåligt präglad brakteat
av Malmers EHLSgrupp (ca 1300- 25)
eller en samtida förfalskning av en motsvarande brakteat. (Malmer sid 275. plansch
25).
På golv 2 i gr'.insen
mellan trappan och NÖ
hörnet.
ÅM 639:502 Sverige. Magnus Eriks·
son, penning fr:m 132030-talen (Lagerqvist
grupp XXVD. Bestämningen med reservation
av att myntet också kan
tillhöra grupp XXVII
(1340 - 50-talen).
(Svårläsbar inskrift.)
På golv 2 i gränse_n
mellan trappan och NO
hörnet.
Murmellanrummet i nordösthörnet.
ÅM 639:503 Sverige. Samma som
mynt 2. Tydlig läsbarhet. Magnus Eriksson
ca 1320-- 40. (Lagerqvist grupp XXVI) .
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4. S/utet m· /JOO-talet

My111 spridda ö•·er större delen a•· anlilggni11gen. En koncelllmtion finns dock återigt'll i
NÖ hörnet. Mynten lllcmfor ••iist· och clstmumnw har påträffats i lt1ger som b/il·it 0111·
rörda 1952.
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Eu mym funnet i an/ 148. ca 2 m siider om kasralgrundt'n. De ll'cl baltiska bmktt'atenw
ans luter till de ö•-re konstruktivnem o •·id emren ptl räs tsidan.

Fonsäuning på niista sida -
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ÅM 639:504

ÅM 639:505

ÅM 639:506

ÅM 639:507

ÅM 639:508

ÅM 639:516

ÅM 639:517

Samtliga mynt i NÖ
hörnet iir hiuadc på
golv 2.
Brakteal. Tillplanad
med verktyg. otydbar.
Krön! A'! 1300- och
1400-tal .
På golv 2.
Sverige. Brakteat ca
1370-80. krönt S
(Malmer KrS Ä).
P.J golv 2.
Sverige. Brakteat 136370). krön! huvud (Malmer KrH Älld).
På golv 2.
Tyskland (Hansan).
Rostock. Wiuen 1379 87 (J esse 368). Inskrift:
MONETA ROSTRAES. Bild: Grip) (CIVITAS MAGNOPOL.
Bild: Kors inom punkt·
ra m. Fig 3.
På golv 2.
Sverige. Samnw som 2
och 3) Magnus Eriksson . penning fr:'tn
1320 - 40 (Lagerqvist
XXVI).
På golv 2.
Sverige. Magnus Eriksson. penning från ca
1320 - 40.
På golv 2.
Sverige. Magnus Eriksson. penning från
1320 - 40.
På golv 2.

Murmellanrummet i östmuren
ÅM 639 :509 Sverige. Brakteat 1}63 70 (Malmer KrH Alid.
samma som mynt 6).
Funnen på golv 2 i mil·
ten av mellanrumnlcl.
Utanför SÖ hörnet
ÅM 639 :511 Sverige. Bmktcat 1363 70, krölll hu vud. (Malmer KrH Ällc).
Övre ku lturlagret direkt utanfOr ~ockeln.
Västmursrummet
ÅM 639:512 Brakteat med E innanfor slät ring (Lagcrq,·ist XVIII B:l). Oluind
myntan i Götaland ca
1275 - 85. Fig 4.
Okänd myntherre och
mynton. Typen har ti-

4.

2.

5

Fow: ft>rfiwaren.

digure tillskrivi ts hertig
Erik (död 1275). Enl
Kenneth Jonsson (Jonsson 1985. s 124) ligger
rnynte n i senare kombinationer än 1275. Date·
ringen har därför sans
till 1275 - 85.
0\".tnpå det undre hiillgolvet intill NV mure n. Tillsammans med
svangods och en ströning.
UtanRir viistmu ren
ÅM 639:513 Livland. Revat, Scherf
(Skärv) fr;\n 1440 - 50talen. Kors omgivet av
4 punkter innanfö r
strålring. (Norddcuts~.: hes Juhrbuch fUr
Mlinzkundc....
Il ,
1980. s 83. fig 25.) Fig
5. Inkilat på NV murens utsida .
ÅM 639:5 14 Sverige. Magnus Eri ksson. Bra kteat med L
inom stråtring (Lagerqvist XXVIII). 1350talel.
I den hiirdliknande anläggningen utanför vä~tmuren.
ÅM 639:515 Bmkteal. Krona inom
strtllrine. Hinad till~ammart~ med nr ÅM
639: 51-l (Lagerqvi-r
XXVIII B). 1350-talcl.
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Cedcrh\\"Jrf. Björn 1910. fynd fr:in någrJ
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Hiirli>n.. Olle 19!19. Jomalaanläggningcn.
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den ~k Ka,wlcn i Jomala. St Olof /989.
Mariehamn.
Hörfors. Olle 1991. Mynten fr.in Jomala.
Myntfynden' betydelse Rir dateringen av
den medeltida ~tormansgårdcn i Jomala.
Attilul~k Odling 1990.
Jun~snn. Kenneth 1984. Myntninge n under Valdemar 1250 - 1275 och Magnus
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1974. Mynten fn'an Finstriina' kyrka.
Ål;and. Attiiiilsk Odling 1974. Mariehamn.
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KV/I;t;t. ;lmikvari.1lw lt•rit•n nr 31. Stockholru.
Thordcrnan. Bengt 1936. 1\'ordi.tk Kalmr
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fd land!.kapsMats Ro~l und.
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girera' till komo GB 28 608 9106 - Mr.
Norman Good ing. B.Sc .. M.A.. 123 Turnpikc Link. Croydon. CRO SNU. England.
Angi' iindamåle1: "Subscripliun OMRS
(Rcf. 1\o. .t99)". Volymerna fcilja ~alcn
der.lrct (1990 = 10lumc 29:-t: >ålcdc' =
nr 209. vintern 1990).

Sista
Spetsbergsmedaljen
Den nyligen (22110 1990) i Kalmar
a,·lidnc ~jölwptencn och fOrre resenoflicercn i llouan h ·ar Carlsson
var kan~ke den 'i" kvarlevande aktören från några dramatiska so mmarveckor p~ polarisen vid Spetsbergen
för 62 it r sedan. diir han var it tlygspanare.
Dåvara nde löjtnant Carlsson tillhörd e niirnl igen den svenska räddningsexpcdition. som under befäl av
dåvarande kaptenen vid llygvapnet
och i llowm. ~cdermcra översten vid
llygvapnet Egmom Tornberg (t 1951).
sökte J"jdda dc överlev;mde från Nobiles fårolyckade luftskepp "halia". Bl a
räddades den ilalienske markisen
s jälv. medan hans svenske medarbetar~ docem Finn Malmgren fann sin död
på ise n.
Expeditionen' ofliccrarc belönades
med olika grader av italienska Kronorden. De!>!>Ulom bc!>liit Kungl Maj:t
(fors,<~rsdepanememet) i konselj den
10 augu!>li 1928 tilldela Il expeditionsmedlemmar medaljen i guld av åttonde storleken och 16 densamrna av
femte storleken (yllcrliga rc en den 6
september) med inskrift "För berömliga giirningar" och en ~ii rski h priiglad frånsida . alt i Serafime ro rdens
band bäras på bröstet. Löjtnant Carlsson och kapten l omberg tillhörde dc
fårsta. liksomt v~ civila. radiotelegrafisten Robert Ljunglund och verkmästaren ho!> AB Aerotransport Bertil
Sterner. Dc Ö\ riga \ju "guldåttorna"
tilldelade~ C.1rl"on' flira rc. sergcam
Wiktor Nil"on. förol)ckad 1930.
kaph:n Einar Lundborg och fanjunkare Gunnar Sven~~on. båda omkomna
vid ll ygolycknr 1931. samt sedermera ge ncralmajon.:rna Bi rger Schyberg <t 1953) m:h B..:ngt Jacobsson
<t 1960). kommt: ndii rc n Ivar Rose nsvärd (1' 1983) och majoren Einar
Christeli ('t 1984). t~lla nu döda.
Normt~h utdda~ de n 1832 införda
medaljen i del 1841 ra~t~liillda högblåa
bandet med gula kt~ntf.inder. Såvi u
känt har den - huvudsakligen för Ji,·r'.iddning - ~ed an ~i~tnämnda reform.
då även storleken reducerade!.. inalles
utdelat~ 133-1 gånger. vamv i guld -10
av åuonde oc h 666 av femte sto rleken
och i silve r 535 resp 84 : därt ill kornma udda två "wlvor" i guld och sju i
silve r. Genontsnith.:t blir c: a 10/ år.

~~ The Orders and ~ledat, 5\~<: t cl~ uf
America ~:ru ndade, i Kali li>rnic n i950.
Den c:a 50-sidiga tidskriften. T/w Mt'dal
Colft'c·tor (nuvamnde namn och format ,c.
dan 1956: föregångare av olika limn:H : nll'
Ml•dal.s Co/lccrors· Coopt'lllfil't', fyra nr
apri l 1949 - mars 1950. Till' Mt•tlal Cnl·
ft·t·wr, fyrn volymer = 30 hiiflcn. april
1950- november/december 1953. 1711'
Ml'lllll Collt'ctor Ballctin , td 10lymcr =
22 häften. januari/mars 195-t -december
1955). utkommer med tio nummcr/;\r
(1990: volume .t l). År-a1giflcn hr 25 US$
med en inträdcsa,gifl på 5 USS. :111 'imda'
liii ka,,örc n (Trea,urcr of the OMSi\l l\! r.
Brian G. Cannon. 204 Eldcrficld Road,
Nc\\~Jrk . DE 19713. Förenta Stalcrna. An·
civ: "Mcmbership OMSA (Rd'. Nu. 741)".
Ar 1986utkom lmlex of r/re Ml•tlal Colll'l'wr. I'Oiumc l. 1949-1984 (87 \lllnr).

Ere111plar m· Spetsill'l'l/.l'lllt'daljcn (31 111111.

8:e storlrken) , tilldelms kapten Einar
Christl!ll och .~e~wrl' skllnkt till Kttn1.:f
Myntkabineuet. l·l>to N. Lagery:n•n. tl'li1.

dock ej för dc båda sc na~le decennierna. då medaljen n:istan falli t i gliiml.ka. !>)'llC<; det.
U.·if Påh/.,~oll

''Ordenssällskap''
och ordenstidskrifter ( l)
Under dc ~cnastc ;\ren h;1r Mlrlilllcrllcl av
ll1ckorga n på "phalcrbtikcns" eller "i n~ ig
niologicns" (diirom se framlidne Dr. Frant
Galls upps:ns i Gl'm'alogim ('f llemldim.
10. lntcrnmionalcr Kong re" fUr ge ne:~ logi·
,chc und hcr:~ ldi>l·hc Wi"en,chaften.
Wien 1970. Kom:rc:s,berkhtc. Il. Wtcn
1972. > 693) omr:ldc iika1. Hiir niimna' dc
' 'ikt ig;:t>le med anvisningar fOr f0n':tr1 .
l) The Order, and Mdal' Rc,carch SociCI) grundade~ i LonJon 19~2 . En c:a
70-sidig lid,krift (tr) Ckl >edan 1973 = lO·
lume 12:1 = nr 138). On/u~ wul Alt-dlll.f,
utkommer med f>· r~ nummerfil r. ' tundom
ii\c n en spccialpublik;llion. n,.. MiSI'C'IIII11,\' of IIommrs (sedan 1979). Ar,avg iftcn
(forfaller per l juli) är f6 och kan enkla~!

.1) Bund Deutschcr Ordcn>,;nnmlcr c.V.
grundade> 1975 och samm:m>log' fr.ln l
j:muari 1991 med del 1978 grundade
f'n:undcs- und Fiirderkrci' Dcuhchc' Ordcnsmuscum e.V. (FDOM) och Ol'llcn·
,kundliche Vereinigung der chcmaligcn
DDR. Tidskriften. Orden-MiliwriaMago:in (sedan 1982; f<ircg;\ngarc Jour-

•ral. Mirtl'ilungr:nftir Frl'wldc• 1111tl Mitlllictlc•r tll'S BDOS. nr O. Ortlen .!oumal , nr l.
April 1975- 11. März 1976. diircftcr Ortlt•n
& Miliwrillloumal. nr 12. Mni 1976 - 45.

Dezcmber 1981). u1kom mc:r med 'ex nummcr/;\r. vamv lcmahiiflcn i :1pril vch t.lcl'Cmbcr. Adress BDOS e .V. Gc,ch:tfl\,lcllc. Ei,cnbcmstrns~c 10. D-6597 S1c1nau an
der Strn"c. -Po;1fach 1260. Ar-a\!_!lftcn65
DM !!irerns 1ill Pos~hed:~unl<l l'frn.
~696-IS-607
BDOS/ Krei"p.lrka"c
Schliichtcrn. Angiv: "BDOS. Klo. Nr.
.t002 2-tS. JahresbeilrJg (Ref. BDOS Nr.
161)". Nr 39 u1kom i december 19'.)0 (9:c
:irg;ingc n).
~) INFO u! kommed nr l i januari l1Jl!O M\som " Miuci lun~e n vom FDOM" ol.'h var
fr o m 6:c årgå.;gen (nr 37. Fcbruar 11Jl!5)
ge mensami orga n för FDOM och BDOS
(iivcnsom två heraldiska siilbkap) 1<1111 nr
60. Dczcmber 1988. då ulgivningc n cflcr
'chi'm mellan Ulgil<~rna och rcdalaioncn
upphörde. Så~om eflerfiiljarc Ulkum bm·r-

1/llliona/cs M iliwria-Maga:in mir /NfV

med nr 61 i september 1990 och 'ammc redaktör. Jörg-M. Honnann. på Verlag
Hein7 Nickel. Landauer Stra~'c 100. PIN·
fach 1647. D-6660 Zwcibriickcn. Numrcl
,ir rik1 illustrernt. även med fiirgbildcr lik·
'om tiircgå ngarcn. Scx nununcr/;\r k<hl:lr
60 DM p~ Postschcckkomo Snarbruckcn
24778-667 (BLZ 590 100 66).
L. P -n
-Il

Fransk belöning till svensk sopran
Av Eva Wiselm

''Näst Jenny Linds har en sådan stämma,
så klar, så ren, så fyllig och så själfull.
så jämnt utvecklad och så väl skolad,
aldrig klingat från den svenska operascenen.'·
(Hedberg)

Detta omdöme gällde operasångerskan Lovisa Charlotta Helena Michaeli som fOddcs i Stockholm 1830. Hon
var dotter till korsångaren och kantorn
Henrik Gustaf Michal och växte upp i
ett mycket musikaliskt hem.
Lovisa. eller Louise som hon kallades. upptäcktes tidigt av sångaren !sidor Dannström. och han ordnade en
offentlig konsert med henne. Louise
antogs som cle\' vid Kungliga Teatern
18~9 och debuterade som ledande artist tre år enare.
Hon undervisades bl a av Je nny
Linds lämre lsak Berg men fick även
en gedigen utbildning utomlands hos
Manuel Garcf;1 m n . År 1854. vid 24
års ålder. blev hon ledamot av Musika liska Akademien. Hon belönades
med Litteris et Artibus 1865 och år
1869 blev hon utnämnd till hovsångerska.
En karriär utanför hemlandet tycktes dock locka. l London blev hon engagerad vid Her Majesty's Theatre år
1859. Hon turnerade sedan i Tyskland. Danmark. Holland. Norge och
England och troligen Frankrike. Repertoaren var italiensk och fransk . Efter turnerandel återv'.inde hon till
Stockholm och blev Kungl Teaterns
främsta kvinnliga sångartist. Sitt bästa framträdande. som dramatisk sångerska. gav hon i Bellinis " Norma". Jacob Foroni tillägnade henne sopranpartiet i sin populära musikfars "Advokaten P.,uhelin". "Louise Michaeli
var den enda sopran som kunde fylla
tomrummet på stockholmsoperan efter Jenny Lind" (Franzen).
Hennes privatliv var emellertid inte
så lyckligt. då hennes enda barn. en
dotter. dog 1870 och kort därefter även
hennes man. Hon drabbades själv av
lungtuberkulos och avled i sviter av
42

LlmiJr Michtll'li •om Nomm i Bt·llinis oprro metl .\1111111/tt
Rrprofoto: Frit: Engnmm.

den knappt fem år . enare. endast~~ år
gammal.
Under sitt turnemnde erhöll Louise
Michacli många utmärkelser och
bland dem den i denna artikel avbildadc guldmedaljen. Den skänktes till
henne av kejsare Napoleon III (185270) i samband med en konsen hållen
i kejserliga hovkapellet den 30 juni
1867. Varför fick Louise medaljen?
Hon var troligen redan en känd artist
då hon uppträdde inför det kej~erliga
hO\•et. Möjligen hade man redan in fOr
hennes upptr'.idande fårdigställt medaljen eller också har man i efterhand
skickat den till hen ne som bevis p:i
den uppskattning hon rön te.
Efter Louises död ärvde fOrmod ligen hennes bror - skådespelare och

111111111.

medlem av nera olika rc~ande teatersiiiiskap - Carl Gu~taf Michal
(1826 - 82) hennes tillhörigheter och
däribland medaljen . Man k;m anta att
medaljen sedan kommit ur f:uniljen~
iigo och att namnet Louhc Michacli
redan höll på att falla i glömska.
Kungl Myntkabinettet erhöll medaljen genom inköp 189~ från E. Wollert
för 225 kronor. Medaljen har SHM /
KMK inv.nr 9569.

GYNNA
SNT:s
ANNONSÖRER

Guldmt'daljen

.Hill/

skänktes till Louise Midwi11i m· Napoleon III. fino : RIK Fotrull'lldnin~""·

Guldmedaljen är gmvl!rad av Jean
Jaques Barre (1793 - 1855). medaljgra\'Ör och ..Gmveur general des Medailles.. i Frankrike åren 1842-55 en av sin tids främsta medaljkonstniirc:r. Även det svenska konungahuset
har utnyttjat Barres tjänster. Ett nertal
medaljer från Karl Xlii-Karl XIV Johan och drottni ng Desideria ut!Ordes
av honom. Hans porträttstudier har
kopierats av svenska konst närer. Barres portriitt m· Napoleon III återfinns
även på de dåtida reguljära franska
mynten. På medaljen ser vi porträttet
spegelvänt. Tyvärr saknas bandet.
Åtsidan: Napoleon lll:s lagerkrönta bröstbild. höger sida. Omskrift:
NAPOLEON III EMPEREUR: under bilden: BARRE.
Frånsidan: i fiilte t står skrivet
på fem rader SOLO/ CHANTE
PAR/ MELLE MICHAELI/ 30 JUIN /
1867.
Omskrift: upptill MAISON DE
L'EMPEREUR. nedtill MUSIQUE
DE LA CHAPELLE. Dessa båda inskrifter skiljs genom två lyror. ö,·er
medaljen syns en guldkrona med en
ring Rir upphängning.

Litterawr:
Forrer, L.: Biographical Dicrionary of
Medallists. London 1904.
Franzen. N-0.: Michael i, Lovisa ...
Svenskt Biografisk! Lexikon, Stockholm
1985-87.
Hedberg, F.: Svenska operasångare. 1885.

Österberg, C., Lewenhaupt, 1.. Wahlberg, A.G.: Svenska kvinnor. Föregångare
Nyskapare. Lund 1990.

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

Belöningar
fOr livräddning
Vi lever i ~pecia lsam larnas och -forskarnas tidevarv. Redaktionen har
gjorts uppmiirksam på att det bildats
en IOrening. 7he Lij(• Sal'ing Awards
Researr/r Society (1987) och som redan gett ut !lera nummer av sin Journal. Just nu kan man subskribera på
nr 10 - 12 för .E 8 (.E 6 om man bor i
Storbritannien). Äldre nummer fas
för samma pris (l - 3. 4 - 6. 7- 9).
Enligt sina stadgar skall fOreningen
.. further research into humanitarian
a\v-Jrds given forsaving and pcrpetuating lilc:·
Betalning sker till:
The Hon. Treasurer J. W Wilson.
26 Hall Dene Close. Merrow
Guildford. Surrey GU l 2 UL
England
med check utställd på fOreningens
namn på engelska.

Vikt 60 gram. Diameter 40 mm.
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RECENSIONER
Makt och människor i kungens Sigtuna
(redaktör Sten Tesch). 176 s. iii. ISBN
91 -971233 -l· 5. (1990). Pris 90:- + porto. Sigtuna museer. Stora gatan 55.
193 00 SIGTUNA.
l boken publiceras 28 artiklar om dc pre·
liminär.r resultaten från den arkeologiska
undersökningen i kv. Trädgårdsmästaren 9
och 10. Sigtuna. Det kan kanske gliidja Ile·
ra SNF-medlemmar au Iii vera. au Sven
Svenssons stiftelse för numismatik lämnat
bidrag till dessa utgrävningar.
Bland art iklarna borde alla hina något
personligt intresserande. För oss i SNT
bli r tre stycken inringade.
Em s\'('IISSOII redovisar Mymfrlltl i Sig·
tww. Inledningsv is ber'jnar hon om vikingatidens myntfynd och ut landsresor i
allmänhet. Därefter följer en fOrteckning
på mynten från dc två kvarteren. som ej hit·
tades i hantverksbodarna längs Stora gatan
utan " i stället i bostadshusen. ibland göm·
da i lergolven. eller i gränder och på öde·
tomter diir dc tappats". Av de 27 myrHen är
endast 3 deplifynd. Flertalet av mynten är
tyska.
Lars O. Lagerqt·ist kommer med en Sell·
smioll - mynui/lt·erkllillg i Sigtwto på
1180-ra/er. Under utgrävningen hinadcs
niimligcn cu blystycke med myntstansavtryck fOr eu av Knut Erikssons mynt. Med
deua fynd som utgångspunkt ger Lagerqvisl oss en lin redogörelse fi.ir den tidens
myntningsförhållanden (slagrält och slag·
platser samt mynllyper). Avslutningsvis
mr vi veta var fynd från mynuillverkning
gjorts i vårt land. E flerdel alt denna artikel
skrevs har ännu eu sådant fvnd - fr.in
Olof Skölkonung - påträffats j~tsl i Sigtu·
na. men på en närbcliigcn tomt (S"'T
1990:8. s 172)
Slutligcn ger oss Jan Edl'{mlsson ell si·
gil lografiskl bidrag - Rörande t'/1 mlirkt'iinli;::tföremål eller Sig111nas äldsta stadssigilt'åteljunner? I fynden ingick en me·
daljong med tre tornbyggnader. som för·

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

~~'
~

Öppetlider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tet. 08·11 50 81
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~nleder Edvardsson till utliiggningar om
motivets användning i samtida mynt och sigill samt om dåtida st:llslcdningcn i Sverige.

NUF

Mänsklighet genom millennier. En viin·
bok till Åke Hyenstrand. Sammanställd
med an ledning av Åke Hycnslrands
50-årsdag den 13 juli 1989. Stockholm
1989. 250 s. ISBN 91· 7192 · 763 · 8.
Del är en "välmatad" festskrift - inte
mindre än 32 bidrag ger ny belysning på
det mesta.
Ur vår synpunkt bör två bidrag fram ·
hävas - av Kennerit Jonsson och 7bnm
Zacltrisso11.
Jonsson skriver om Fyra t•ikingotida
mymf.\ mlfirln Västmanimul och stödjer sig
diirvid friimsl på Jacob v(>n Engeströms
manuskript och auktionskata logen över
Johan Scharps myntsamling. eftersom fy n·
den skingrats. Det iir två ströfynd från
Arboga och Västerås samt två skallfynd
från Björskogs och Lund by sockm1r. Jons·
son presenterar iiven en tabellarisk översikt över umalel exemplar i de vikingatida
mymfynden i Viisunanland från olika liin·
der.
Zachrissons bidrag heter .. . tog Knlll.l'
gli/d i England . .. - forekomsr och fiimt·a m ot· t·ikingatida äd<'imewlldepåer i
Vpplwul och Södermanland och har runslcnsinskriflcr somulgå ngspunkl.l Miilar·
dalen finns ca 1.800 runstenar bevarade
fr:tn vikingatiden. Av vån lands s k. "utJandsfararstcna r" finns ca 79 % i Miilardalen. l artikeln framläggs linl kanmale·
rial över utlandslimrrslenarnas placering i
Miilarlandskapen och ädelmetalldepåerna
i Uppland och Södermanland; för Upp·
lands del fordelas även fyndbeståndet inom
dc uppländska lblklandcn i relation till an·
talet bebyggelsecnhetcr. Artikeln är full av
imrcssama iakuagclser. J<tg nöjer mig med
au återge följ;mde: "l depåernas utbredning kan cu kronologisk! förlopp urski ljas:
under äldre vikingalid ansluter depåfyn·
den till Mälarens in re fjärdsystem och
ce ntrala tardstråk. medan de yngre vi -

kingatida depåc.~na alllmer uppvisar en
fOrskjutning åt Ostersjöns kusl. Farleds·
anknytningen iir alhså märkbar under hela
vikingatid; Södermanland uppvisar även i
deua avseende en likartad bikt:·
Jag vill avsluta med all än en gång fästa
läsarnas uppmärksamhet på den rika kun·
skapskälla som vån lands festsk riftsnora
ii r- gå imc i <tntikvariat och bibliotek för·
bi dem. lag ned dem och sllldcra innehålls·
fOrteckningarna! På dc mest ovänlade håll
har jag funnit små pärlor.

NUF

Lars Gahrn: Sveariket i kiillor och historieforskning. Meddelanden från Histo·
riska lnslilulionen vid Göteborgs Univcr·
silet. nr 36. Kållercd 1988. 358 s. ISB N
91 · 7900-550·0. ISSN 0345-914 X.
Ämligcn har den kommit! Vad då'.' Jo. en
av ge~1enc man cflerliingtad. komprimerad
sammanfallning av vån lands äldsta hisiO·
ria fram til l 1200-lalcl. Olika "skolo r" har
under decenn ier lagt fr.tm sin speciella
tolkning av del lorgångna. Men här sam·
manlallas al h vad lillgiingliga "källor" kan
ge!
- Gahrn börjar med all i en mrsta avdcl·
ning om "Svcariket" skriva om käl lorna
och använder dem sedan i olika kapitel om
"svearna:· "gölarna:· "rikets tyngdpunkt"
och "underkungar och jarlar:· Del är en
sann fröjd all liisa hur han väger dc oli ka
utsagorna rnot vara ndra fr.in krönikor. is·
ländska sagor. kungahrev. runstenar. m m.
mrn. Hans "avrällning" av västgötasko·
lans budskap g;ir verk ligen in!
I en andra avdelning om "n~g ra liirda
antaganden. tradit ionsu tveck li ngar och
siigncr i kritisk belysning" går h;rn igenom
källorna mr ''Sankt Si!!frid:· "Olof Sköt·
konung" och "Ärkcb;;;kop Unn i:· n1 n.
Även dessa områden behandlas på samma
llO!!J.!ranna ~äll.

M.in slu tsats blir. all var och en - även
den strikt numismatiskt intresserade måste liisa denna avhandling för all mdel
riilta greppet på vår iildsta historia. N u F
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Spec. sedlar
81:'1lilar bm för setilar före 1930
III
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20 STOCKHOLM
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MEDAL..JNYTT
Medalj för
Katarina kyrka
Katarina kyrka i Stockholm totalförstördes vid en tragisk eldsvåda i maj
1990. En del av det instörtade koppartaket har tagits till vara, och Sporrangs i Norrtälje har nu slagit en medalj av denna koppar för STIFTELSEN RÄDDA KATARI ~A. Upplagan är liten - endast l 000 exemplar
- varfOr medaljen bör bli ett eftertrakter samlarobjekt.
De influtna medlen skall användas
fOr att stödja återuppbyggnaden av
kyrkan. vilket har kostnadsberäknats
till 200 miljoner kronor. Sporrangs
har bidragit på sitt sätt genom att donera kostnaderna fOr framställningen
av gipsmodeller och stampar.
~

Årsidan t·i sar S:w Kallirilla oi'lr pti fråmidrm st•s Sri(ldw·11 Riitlda Kamrinas cm!J/em
mNI ruinerna av den ned/Jrtillila kyrkan. Kopparmeda/je11.< diamell'r lir 40 111111 och
t·ikTell 26 gram.

Gunnar Hallenblad

Pengalek
l medaljsalen på Kungliga myntkabi-

nettet visas en utställning som heter
"Pengalek". Ut.s tällningen som pågår
fram till den 10 mars visar en ny sida
av pengar i fantasi och verklighet.
En regnbåge anger vägen till skangömman som bjuder på färgglada
momrar, pussel och kritbord. Här kan
vuxen såväl som barn känna sig hemma.
l en monter möter vi Monopol. Finans och Joakim von Anka. spel som
de flesta av oss samlats kring någon
gång. För en kväll kan vi alla vara de
snabba klippens män.
Som barn leker man affår med hjälp
av leksakspengar i papper. plast och
plåt. Lek såväl som spel avspegla r den
vuxna verkligheten.
Jag blir munter till sinnet vid åsynen av för mig välkända 5-öringar i
brun och gul papp. Visst minns man
smaken a\' de gula och röda fruktpengarna i segt ''godisgummi''.
Pengar i barnaögon har dock inte
alltid varit en glad lek. Arbetspollene r
och fattigpolletter påminner om hårdare villkor i äldre tid.
En skolsparbössa berättar om sparandets dygd som 50- och 60-talens
skolbarn fick lära sig. Med "Lyckoslanten" stiger Spara och Slösa in
barnens medvetande.

För ide ol'ir arbeTe med ursTI/1/ningt•ll .står Kmari11a Sclroemer. EIYt ll'isth11 och hm IVist!lm
(ej med i bild). De båda damerna har h/Jr stillskap m· riksamikmrie Margarera Biöm swtl
och museidirekrör Lars O Lagerqt·isr. Forn: Ulf Bmre (Rik).

Sist i utställningen linns en monter
med sagor och äventyrsberättelser
som ankny ter till mynt och skatter.
Här sitter Pippi Långstrump med sin
kappsäck full av guldpengar. Vid hennes sida lurar "Bergatrollet'' böjd
över sin klirrande kista.

Avslutningsvis kan jag bara instämma med Farbror Joakim som badande
i sina guldpengar vilt ropar: - "Jag
älskar pengar! Jag älskar att ta i dem.
att lukta på dem ......
Karin Beckman - 1110or
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Svar på
SNF:s julfrågor 1990
Räu rad: 21X X21 liX 22
(Se SNT 1991:1. där frågorna återges)

FÖRENIN GAR

ESKILSTUNA NU MISMATISKA FÖRENING har möten på Nyd Gästis kl 19.00 ~ista
tisdagen i varje månad utom december. Auktinn 1-arje gång.
l. Både pappersbruket och sedeltryckeFAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB s:munanträder forsta helgfria måndagen i varje
riet ligger i Tumba.
månad (utom i jtli och augusti). Apoliogården vid Alnwägen. Fagersta. Tid : kl 19.00.
Upplysningar: tcl 0223 -116 71.
2. l Numismatiska meddelanden XI finns
Johan IJI:s mynt av A. Levin.
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokal Borlänge. bihlioteket Borganiisviigcn.
Falun. Kristincgården. Kristinegalan 9 - 11. Dalen 4. Borlänge.
3. l öre ~ ekorre. 10 öre = bi. 25 öre =
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion andm måndagen
fågel.
i månaden 18.45 i Traktören. Köpmansg. 20. Lista från A. Falk. Hvitfeldtsg. 5. 411 20Gbg.
4 . Det gick 4 ass eller 2 dupondier på en
Medalj- och fotocirklarna l :a resp. 3 :c onsdagen 18.30 i klubblokalen, Schackspelets
sestcrtie.
Hus. Haga kyrkog 3. Antik- och översiktsc. 3 :c resp. 4:e torsdagen 18.30 i Sch. sedelsek5. Riga. Wolgast. Augsburg. Erfurt.
tionen sista tisdagen 18.30 på Engelbrcktsg. 71 (Eng). 6/3 B. Hahne Eriksson: Arvid v.
Karlsteen och Johan v. Sydow: Mina medaljer (Sch): 11/3 S. Senstcby: An samla ryska
Niirnbcrg. Osnabruck. Wiirzburg och
mynt (Tr): 13/3. 0.00, R. Ekre: Medellida myntningar. Medtag mynt! (Sch): 20/3 Foto·
en oviss mynton .
cirkel (Sch);2113 H. Nilsson. KMK: Bithynicns och Pomos myntningar i hellenistisk tid
6. 10 öre nickel 1941 har inget mm.
(Sch); 26/3 Oversiktskursen (Sch); 26/3 L. Karlinder. L. Tingbäck: DDR:s sedelhistoria
7. Det finns 3. 4. 7. 9. 14 och 18 stuiver.
(Eng).
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara -salen kl 18.30 den fOrsta
8. Riksdaler 1721 har två regemer på
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysninga r: 035 -12 96 76.
fr.insidan och en på åtsidan.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
9. Första mymct som har tre kronor avi varje månad utom juni-aug. Uppl ysningar: Even Olofsson 0413-221 51.
bildas i flireningens nål (Magnus
KALMAR MYNTKLUBB har miitcn första helgfria måndagen i varje m:\nad (utom
Eriksson. penning). Albrekts örtug avjuni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal . S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: tel
bildar för första gången kronorna ställ0480- 15929. 73330. Auktioner.
da l\'å över en. d v s lilla riksvapnet.
KARLSKOGA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
10. 2 DSM 1700 med koppar från gruvan i
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner vår och
Svappavaara. präglad i Kengis. På 1701
höst. Upplysningar 50641 eller 365 39.
har även XI omgraverats till XII.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten forsta helgfria onsdagen i V".trje m.'tnad på
Il. På den venetianska zecchinon stod inrestaurang Storstusan. Stonorget l. Kmrincholm. Upplysningar: tel 0150-210 45 el 15100.
skriften "Sit tibi Christedatus qucm tu
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynnräff fOrsta tisdagen i jan.-april. scpt.-dcc.
regisiste Ducatus" eller "Hertigdömet
Lokal: G. A. skolans matsal. S. Järnviigsgatan. Sundsvall. Information om mynt.
du styr. må Dig ägnas o Kristus". Denvärdering. auktion. louerier. Köp och siilj. Tel. 060-55 64 18, Il 35 03.
na "sekin". som tack vare inskriften
LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING. Mynuräffar med aktiviteter oc h auktion
gav namn åt våra och andra dukater,
kl. 19.15 i "Utbildningshuset". Åkergr. J. Lund. Upplysningar: vard 046 - 14 43 69 kvällar
vägde 3 1/2 gram och präglades från
046- 12 25 93.
1280 och in på 1800-talct. Ordet kom
MYNTKLU BBE\J NICOPIA har möten :mdra m:indagen i varje månad på Pensionärsfr.in :trabiskan, sikka = mymrätl.
gården. V Triidgårdsgatan 57, Nyköping. kl 19. Upplysningar: te l 0155-67154.
A. F. FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT
håller sammanträde med auktion i Folkets Hus.
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel.
0451 - 132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möte.n 3:e tisdagen varje månad augusti-april. utom december. Lokal: Nolaskalan sal316. Ornsköldsvik. Uppl. tel 0660- 166 48 eller 0660-402 20.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen yarje
månad utom i ma]- augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven
SVENSKA
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tel 011 - 12 50 12.
Mars
2 Mynthuset. Stockholrn
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola , Rådhusgatan
22-23 AB Stockholrns Auktionsverk. 33, Nässjö. Upplysningar: tel 0383- 158 35 kl 07.00-09.00.
April 13- 14 B. Ahlströrn Mymhandel
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skcllefteå har möten första torsdagen i varje månad i NV AB, Stockholrn.
huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910-186 80.
23 SNF:s vårauk tion. Stockholm SANDVIKEN-GÄV
LE MY NTKLUBB har möten kll9 fOrsta onsdagen i varje månad (ej
(endast för medlemmar).
juli - augusti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar: te l 026-18 18 36.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen
UTLÄNDSKA
i varje månad (utom maj - augusti). Huvudbibliotekct, Hunnebergsgatan 8. Linköping i
Lindblomsrummet l trupp kl 18.30-21.00. Årligen anordnas en antik- och samlarmäsMars
2 Helsingfors. Holmasto.
sa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tel 013- 12 22 62.
7-8 London. Glcndining's.
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad
April 24-26 Frankfurt. Pcus.
utom juni -augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A. MalMaj 14- 15 Ziirich. Bank Le u.
mö. h511er öppet varje tisdag kl 19 -21 under september- maj.
Antika mynt.
16- 18 Miinchcn. Giessener Mlinz- SKÖVDE NUMISMAT!SKA FÖRENING Lokal: Club Balder på Kullurhuset Oden i
Skövdc kl 16.00. Upplysningar: tel 0500 -808 50 (Thord Lund).
lmndlung.
22-24 M(inchen. Hirsch.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fotoklubb, Telcg. 19.
Avesta. Upplysningar: tel 0226-562 78 eller 0225-147 83.
25 Helsingfors. Holmasto.
-

AUKTIONER
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TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har miitc anur;1 n~<i n<.lagc n i m[maucn kl 18.30 i Sp<~r
banken Skå ncs samlingssal. CB Friisgatan 4 A. Trelleborg. På progranmH:t står auktioner.
f<iredrag. lonerier mm. Upplysning;lr: tcl 0410 -2 4131.
T.Ä.UE MYNTKLUBB. Södeniilje. har möte i Wcndcla~ rum. bibl ioteket Luna. kl 19.00
andra tisdagen i varj e månad utom juni. juli. augusti och december. Upplysningar: tel
0755 - 102 03.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har miitcn p~ Upp~ala Universitets myntkabinen. Tid : 19.00. 19/3 ån. möte och fi)rcdrag: 16/4 fOrcdrag. Upplysn ingar:
018-149711.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i
varje månad utom december på Kulturhu set. Storg;uan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning
från kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-15835 kl 07.00-09.00.
VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålands~tcnar. har möten andra måndagen i
varje månad utom juni. juli oc h augusti. Förcdr;tg och dyl f61j~ av aukti on. Sen•ering.
Upplysningar: tel 0345- 112 95. Loka l: Biblioteket. Smålandsstenar Ckällarlokalen).
VÄRENDS NUMJSMATISKA FÖRENING. Sammanträde med auktion kl. 18.20 på
Röda Korse t. Ho,·sgatan Il. Växjö. den 5/ 3.-114. 715. Myntet~ Dag 9 1 prel. 29/9 Smålands museum. Upplysningar: 0470-731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB h<tr möten fOrst:t torsdagen varje månad
oktober- maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kaf.:terian. Vallby frilufl~museum kl 19.00
fårsta onsdagen i månaden. Närvarolouai vid varje milt.:. Upplysningar: tel
021 - 757 87 (e fter kl 18).
ÖREBRO NUM ISMATISK A FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3:
Upplysningar: tcl 0 19 - 13 52 13.

ty kärleken till penningar lärer ofelban göra folket
villigare och flitigare att arbeta ..."
Spinnhusd irektören C:1rl M.tgnus Levin ( 1700-ta lct).
Ur Rudstcdt, G. Ldngbolmen. lund 1972.

KOPER · SÄLJER
VÄRDERAR
AUKTIONERAR

MÄSSOR
SYENSKA
April 27-28 Fri mynt. Helsingborg
UTLÄNDSKA
April20-21 Maastricht. The European
Papermoney Bourse.
Maj

12 Wiirzburg. Sammlergemeinschaft Sieboldshöhe

I NÄSTA NR BL A :
Vid Glendining's auktion
den 12 december fOrra året
såldes en verklig raritet ett minnesmynt över den
skotska drottningen Maria
Stuarts förmälning med
Lord Darnley - till världsrekordpriset .€48.000!

Läs ommymet och dess historia i nästa nr av SNT!

NUMISMATISK LITTERATUR
TILL SALU HOS
SVENSK.A NUMISMATISKA
FÖRENINGEN
Äldre nummer a'OJ Numismatiska Meddelanden:
Nr 13: Hyckert. Kungl medaljer
Nr 16: Appelgren. Gustav Vasas Mynt
Nr 17: Hyckert. Enskilda medaljer.
(i lösa delar)
Nr !8: Diverse artiklar
Nr 24: \X'ahlstedt. Minnespenningar
över enskilda män ...
Nr 25: \Xiahlstedt. Plåtmynt mm.
Nr 30: Diverse artiklar
Nr31: Diw:rse artiklar. (inb)

Antikören

stureplatsen 1
S-41139 Göteborg
@

031-183960

50:30:225:50:75: 30:30:30:-

Övriga äldre nr slutsålda.
Alla häftade om ej annat anges.
Betr.iffande nyare nr - se SNT 1990, nr 8.
Priserna gäller endast för medlemmar.
Porto + exp (5:-) tillkommer.
B.:ställes från Kansliet: 08-667 55 98.
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VALKOMMEN
till våra ombyggda lokaler, som nu även inrymmer
växlingskontoret VALUTASPECIALISTEN under
Richard och Carl-Johan Ahlströms ledning.

AHLSTRÖMS

MYNTHANDEL

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28 - 30
Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08 -lO 10 10, Fax: 08- 1l 30 75

A U K T I O N 43
Lördagen den 13 april 1991
innehåller bättre svenska mynt
Antika guld- och silvermynt
Utländska mynt. Sedlar
Katalogen erhålles enklast genom
insättning av kr. 75 på
postgiro 3003 - l

VISSTE DU ATT ...
. . . förlagan till Drottning Kristinas
riksdalrar 1641-53 är en oljemålning
utförd av Jacob Elbfas år 1637?

Beställ medlemsförteckning från:

SVERIGES
MYNTHANDLAREs
FÖRENING
ÖSTRA STORGATAN 20
S-611 34 NYKÖPING

48

Drottning Kristina, oljemålning av
Jacob Elbfas. Strängnäs läroverk.

