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Falskmyntning för 1000 år sedan? 
Preliminär rapport om ett myntliknande kopparföremål 
funnet i k v S: t Clemens i Lund 

Av Maria Cinthio och Brita Malmer 

Fyndomständigheterna (MC) 

De arkeologiska under..iiknin
gar som mellan åren 1982 och 
1985 pågick i Lunds me:.t cen

trala del. området kring nuvarande 
Kallesund och i kvarteret S:t Cle
mens. gav en miingd nya data om sta
dens uppkomst och ii ldsta historia. 
Detmycket stora fynd- och dokumen
tationsmaterialet iir fortfarande under 
bearbetning men redan med hjiilp av 
dc hilliiisvarande resultaten. kan bl a 
en hel del sägas om ortens stora bety
delse som administrativt och kyrkligt 
centrum vid tiden kring år 1000. Den
drokronologiska dateringar av :\ter
funna och exceptionellt vii lbevar.tde 
träkonstruktioner och -f<iremål har 
kunnat ge en tidsmässigt god bild av 
detta skede. 

Sedan länge har de arkeologiska re
sultaten visat. att Lund uppstod eller 
··grundades·· som ett stadsliknande 
samhälle på en plats utan mångu andra 
fOrutsätt ningar än sill strategiskt cen
trala läge i det danska rikets tiMnt del. 
Också resullaten av dc senaMe sju 
årens gr'..ivningar har konfirmerat det
ta och har dessutohl givi t ytterligare 
möjligheter all nii rmarc kunna fast
ställa tidpunkten för den rörsta etable
ringen på den antagligen kung~iigda 
marken. 

Någon gång under 900-talets ~ista 
decennier lät - enligt historieskriva
ren Adam av Bremen - Sven Tve
skägg bygga en kyrka i Sk:inc. Vi har 
all anledning att tro att det var resterna 
av denna kyrka. som omgiven av en 
stor kyrkogård återfanns i kvarteret 
S:t Clemens. Norr. söder och ihtcr 
om kyrkogården bebyggde~ samtidigt 
de av r'.innor begr'.insudc tomterna 
med lerklinade niitverkshus och en
staka triibyggnader. Att döma av det 
stora antal begravningar. !>Om hann 
ä2a rum fOre mitten uv JOOO-talet var 
i;vånarantalet fOrhållandevb ~ton re
dan ett par decennier efter det att de 
första nybyggarna ~lagit ~ig ned på 
platsen. 

Återfunna verktyg och avfall kring 
den tidiga bebyggelsen vi~ar att det 
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Kana tll"!•r dt• tmdersOkta onmldena kring Kalle~ und i Ltmd. Uimningama a.· de n ·å 
k.vrkoma ltelgiUit' lit Trecniglzeten. den illdre a•· rn111ppj1Jrd •·id 900-wlers s/111 och den 
.wtf:IY' m • sten fnln 1000-wlcts mil/ il r inlagda. Kyrkogårdrus litbredning tir markerad 
nwd .111cdskrajJering. Den samtida bebyggelsen är markerad med r/l/skraffering. 

Sammanxtiillt a•· Maria Cintllio. 

fOrutom priister. köpmän och soldater 
också bl a fanns snickare. kam- och 
skomakare. kopparslagare. smeder 
och finsmeder bland dc fårsta lunda
borna. Alltsedan den stom kyrkogår
dens invigning hade intill dess norm 
gräns fun nits ett ston byggnadskom
plex bestående av bl a nätverkshus in
nehållande verkstäder och bostäder. 
(Tyvärr kunde endast anläggningarna 
i tomtens sydv'..istra del grävas ut. ) Här 
hade b) ggnader vart efter de brunnit 
nc~ eller tjiinat ut. rivits och byggLs 
upp på nytt ca van tjugonde år. Vid 
ombyggnaden av ett brandskadat hus 
griivdes vid JOOO-talets mitt ett hål for 
en kmftig stolpe. Gropen grävdes ge
nom tidigare avlagringar och golv res-

ter och leran och jorden med dessa 
iildre Himningar fylldes åter i hålet då 
stolpen kommit på plats. Innehållet i 
stolphålet utgjordes alltså av golvla
ger från hus som fOregått den senare 
byggnaden. Det var här i stolphålsfyll
ningen som arkeologerna fann ettlitet 
myntliknande kopparfOremål. Dess 
material fOrvå nade inte eftersom fin
smide eller kopparslagen i någon 
fonn verkade ha bedrivits sedan eta
bleringen på platsen och fram till och 
med JOOO-talets mitt. Här hitlades av
fall i fom1 av sönderslagna små deg
lar. tunna koppartrådar. kopparsmäl
tor och -bleck. Sådana fynd brukar 
härrör..t från tillvcrknineen av dräkt
detaljer och smycken. Trots att guld 
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Kopparfor('lmlln och ll'il swmpidemi.vka sig11mamy111. Foto ATt!. Swcklw/m. Ska/a 2: l. 

eller silver aldrig återfinns i dc lorna 
verkstiiderna. brukar vi kalla dc hant
verkare. som på så säll liirnnat spår ef
ter sig fOr guldsmeder. eftersom deras 
produktion i stor utsträckning bestod 
av "finare" ting av mer eller mindre 
ädla metaller. 

Föremålet hamnade i jorden vid 
början av ortens mest intensiva upp
byggnadsskede då lämningarna visar 
au människor f rån olika delar av norra 
Europa samlades här. Pr'.iglingtJrna 
gjorda på koppar'.imnets b{lda ~idor 

visade sig överensstämrna (se nedan) 
med myntbilder från det fOr lundaror
hållanden fjärran Sigtuna. l Lund har 
hillats danska. tyska och engelska 
mynt från stadens äldsta tid men än så 
länge inte ett enda från svearnas rike. 

Beskrivning (BM) 
Det myntliknande föremå let fron kv. 
S: 1 Clemcns väger 1.49 g. Förernåler 
har en läu oval form. Största diamc
tern i.ir 16.1 111111. den minsta 15,8 mm. 
Tjockleken är i cemrum 1.22 111111, i 
kanten 0.88 till 0.47 mm . Fiirgcn är 
kopparröd. Föremålet har analyserats 
med röntgenfluorescens vid Institu
tionen fOr konservering, Riksantikva
rieämbetet och statens historiska mu
seer (rapport RIKa 92-052). Rl!sulla
tet visar au rör..:målet innehåller 0% 
silver. 99.08% koppar samt spår av 
zink. bly. järn. guld. nickel. tenn och 
vismut. 

Föremålet visar på den ena ~idan 
exal-a S<llmna bild som åtsidan på ett 
mynt priiglat i Sigtuna omkring år 
1000. Myntet är en imitation av en 
engelsk mynllyp. Er helred Il : s Long 
Cross-typ. som i England var gi ltig ca 
997- 1003. Myntet tillhör ~igtuna
myntningens stampkedja nr 10 (Mal
mer 1989). Inskrifterna är mening~lö
sa. Myntets åtsida har nr 258 på bil
den av srampkedjan. Denna åtsida iir 

SNT 2 · 93 

kopplad med inte mindre än nio olika 
frånsidor. därav en med nummer 645. 
Kopparföremålers frånsida är otydli
gare än åtsidan men är med största 
sannolikhet identisk med frånsida nr 
645. 

Som jiimfOrclse analyserades ett 
mynt präglat med just dessa stampar. 
alltså nr 258 och 645. Silverhalten i 
detta jämförelsemynt är 98.61 %. Dc 
två analyser som tidigare utförts på 
mynt ur kedja 10 gav silverhalten 95.1 
och 93.7. Dessa båda analyser är ut
förda med neurronaktivering, som ger 
noggrannare resultat än römgen
nuorescens. Generellt ligger silver
hahen på mynt från denna tid om
kring 90%. 

Det finn femron bevarade mynt av 
stampkopplingen258.645. På tolv kan 
stämpelställningen mätas. Av des~a 

har rio en stämpelställning som i littt.:
raturen brukar betecknas som oregel
bunden . Till denna "oregelbundna" 
grupp hör kopparftiremålet. Oregel
bundenheten iir emellertid skenbar 
och beror på att hantverkaren valt en 
annan fixpunkt för stamparna. Med 
ändrad fixpunkt är de tio myntem 
sriimpelstii llning uttryckt i gradtal: O 
(l ex). 90 (3 ex). 180 (3 ex). 270 (3 
ex). Kopparföremålet har enligt sam
ma beräkningssätt stämpelställningen 
90 grader. 

Tolkning (8M) 

Vid framställningen av kopparförc
målet har. direkt eller indirekt. an
vänts samrna stampar som fOr sigtu
namynt med stampkombinationen 
258.645. Men hur har de äkta stam
parna anv'.ints? De bevarade mynten 
av denna kombination är priiglade på 
vanligt sätt, med över- och under
stamp och mellan stamparna en sil
verbit. myntämnet. För lundaförcmå
let finns friimst följande möjligheter. 

A1-g}111ning. Eric Norgren. RIK, har 
gjort en noggrann utredning av gjut
ningsahernativct. Han har mätt av
ståndet mellan "topparna" på dc båda 
bildytorna. dels avståndet mellan vis
sa (uppstående) punkter på myntet , 
dels mellan exakt samma punkter på 
kopparförcmålct. Det visar sig att av
stånden sammanfaller. Därmed kan 
gjutningsalternativet avskrivas. Vid 
gjutning blir nämligen det nya. av
gjutna Riremålct alllid något mindre. 
det krymper. 

Kopparmynming i Sigruna. l Väsr
och Mellaneuropa förekom ime kop
parmyntning under decennierna kring 
år 1000. l Bysan~ däremot fanns sedan 
romersk rid tre olika mynuneraller. 
guld. silver och koppar. Dc bysamin
ska kopparmynten var större och 
tyngre och hade ett helt annat utseen
dc än guld- oc.:h ~ il verrnynten. Det är 
ytte rst osannolikt att sigwnamymnin
gen skulle ha ornfattlll en hiHiils 
okiind. legal kopparmyntning, därtill 
utförd med samrna stampar som sil
vcrmyntningcn. Även deua allernativ 
kan avskrivas. 

Prm•priigling i koppar. Provprägling
<~r i koppar ii r belagda från skilda pe
rioder. Men ju~! i Sigtuna har man ny
ligen. i kvarteret Urmakaren. hiuar 
p;ov:IVslag i bly av en stamp som är 
mycket lik nr 258 - de båda stampar
na kan \'ara utförda av samma person. 
Vikingatida blyav:.lag är belagda på 
nl!rd andra plat er. bl a i Lund och 
York. Möjligheten au kopparföremå
let från S:t Clcmens är eu provmynt 
bör viii inte hell uteslutas. men det sä
kert belagda blyavtrycket av eu nästan 
likadant mynt i Siglllna. liksom den 
långt avlägsna fyndplaL-;en för kop
parfört.:målet. Lund. talar emot prov
priigl ingsaltl!rmllivct. -
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Fal.l'km_\'lllllillg med sill·erpliitaillg. 
l v:lra vikingatida mynt fynd ii r dc all
ra Ilesia mynten skadade på cu clh:r 
annm sätt. Den vanl igaste skadan be
står av probcrmii rken. snrå hack 
("pccks") gjorda med ell spetsigt fl). 
remfiL Nästan alla tyska och engelska 
mynt har cll eller flera sådana hack. 
Det finns mynt med upp till femtio 
hack. Hacken har tolkuts på olika siill. 
Eu huvudsyhe rm\stc ha vari t au pröva 
om myntet var av ,iJver ulltigcnnm. 

Bevarade fZirfabkninl.!ar är mot 
dcnn:t bakgrund fiir\';\nande ;.iill,ynt:r. 
l ell f\'nd från Kamicnicc (Cammin) i 
Pomn1crn. med tpq 1011 - . fan n' tre 
Sach;.cnpfcnnigc. h..:,t:icndc av kop
parkiirnor med ;.i lvcrplii tcring. allt~::, 
~amma rörfabkning,teknik ~om var 
kiind redan under antiken. Tre Ethcl
rc<l-fOrfalskningar är kända. \:tr.tv 
den ena. en Crux/Long Cro~;.-hyb
rid. ii r rörsvunnen sedan Hin ge. men 
utl()rligt beskriven i litteraturen. 0..:1 
var en silvcrplii tcring. Dc bevarade 
tl1rfabkningarna iir h;ida funna i Eng-
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land. Båda tillhör Ethelrcds ~ista typ. 
Last Small Cross. pr'.iglad ca 1009-
1016. Dc består av blykärnor. pliirera
de med tunna silvcrskivor. 

Principen f'Or detlå slags pliilering 
finns beskriven redan hos Thcophi
lus. W. A. Oddy. vid British Museums 
forskninustaboratorium och Marion 
Archibald vid British Museums 
myntkabinett , har publicerat en redo
görelse för hur tekniken kan anviindas 
vid myntfOrfalskning. Man placerar 
eu äkta mynt mellan två bitar silverfo
t i e och ) uerst på vardera sidan en bit 
mjukt bly. Denna lilla "~andwich" 
placem~ på eu hån underlag och tar 
eu ordentligt slag med en hammare. 
P.aketel öppnas försiktigt. det fcir
hoppning~vi~ oskadade äkta myntet 
petas ut och ersätts av blyavtrycken. 
Förfalskningen kommer au c ut ~om 
om den vore stämpelidentisk med det 
iikta myntet. Problemet ii r att åstad
komma en snygg hoplödning tlV s il
vcrfolien. Oddy och Archibald be
skriver i detalj hur delta kan gå till. 

Sigtlllllllll.l'lllllillgells .\lampl.:cdja JO. De 
btlda akmeila stamparna. 258 och 645. 
literflnils i schemats ii l'l't' lu!gm del. 

Dc riiknar också ut förfalskarens 
vinst: cu iikta mynt innehåller nog sil
ver till fyra eller fem pläterade ftir
litlskningar. 

Oddcy och Archibald liin111ar ingen 
motsvarande detaljbeskrivning av till 
vägagångssiittet vid pliilering på kop
parkiirna. Denna urgamla metod för
utsäller prägli11g av kopparkärnan 
med två stampar. äkta eller falska. l 
vt\rt fit ll har två iikta sigtunastampar 
anviints. stamparna 258 och 645 i 
Kedja tO. och stamparna har haft sam
ma inbördes placering. 90 grader. 
~om på tre av de till oss bevamde 
mynten i denna stampkornbination. 

Slampkombinationens femton be
varade mynt är samtliga präglade på 
fyrkantigt myntämnc. en egenhet som 
ii r karaktiiristisk fOr ~igt~namyntning 
en omkring år 1000. Arsida nr 258 
linns iiven på tio runda mynt men med 
andra frånsidor. På dc runda mynten 
varierar diametern från 18,7 mm till 
20.6 mm . medelvärdet iir 19,62. Kop
parfiircmålct fr:tn S:t Clemens med 
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sin diameter på ca 16 mm i.ir alltsit be· 
tydligt mindre. Textens yttre del har 
ju heller inte filll plats. och inte pärl
ringen som omger myntbildcn. Det 
ligger nära till hands atttolka det lilla 
kupiga kopparfOremålet som en kiirna 
i ett större fodral av silver som haft 
normal myntdiameter och haft plats 
rör text och pärlring. 

Men det finns fr.igetecken. Om flir
falskningen skulle föna sig måste ju 
silveråtgången begriinsas till ett mini
mum. Varfor är då kopparkärnan från 
S :t C lemens så liten? Ett annat pro· 
blem gäller analysresultatets bestäm· 
da besked att si lverförekomsten iir 
0 %. Om kopparföremålet varit pläte· 
rat. eller eventuellt fllrsilvrat genom 
någon annan metod. varför finn~ d:i 
inget spår av silver? Analysen iir 
emellertid utfllrd med röntgen fluores
cens, en snabb och enkel anulysme· 
tod. som i noggrannhet inte kan jiim
fOras med t ex neutronaktiverings
analys. 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 

TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(upp~:i1· samlammrt!dt•) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 

Tel 046 · 14 43 69 

Sammanfattning 
Det myntliknande föremålet från kv. 
S:t Clemens tillhör sannolikt en 
littskmyntning i Sigtuna. som iigt rum 
någon g<'mg under 1000-talcts mrsta 
år. Det t yck~ alltså ha funni ts falsk · 
myntare i Sigtuna likaväl som i Eng
land och NordtyskJand. Enligt denna 
tolkning har det förfalskade myntet 
ffiljt med myntströmmarna söderut 
till Sk:\ne. Att sådana myntströmmar 
förekom visar till exempel det stora 
myntfyndet från Igelösa kyrkogård. 
strax norr om Lund. t p q 1003- . med 
minst ett Sigtunamynt. Guldsmeden i 
S:t Clcmcns kan ha v-<~rit den som 
fOrst upptäckte förfalskningen. Han 
har tagit vara på silvret men råkat ta p· 
pa bort den lilla kopparkärnan. 

Rent teoretiskt skulle förfalskning· 
en också kunna vara utförd i Lund . 
Det finns exempel på att samma 
myntstamp anviints både i Lund och 
Sigtuna, men då för prägling av äkta 
silvermynt. Över Nordsjön transpor
terades åtskilliga äkta engelska 
Ethelred- och Knutstampar. friimst 
till Sydskandinavien. J det skandina
viska myntviiscndets barndom tycks 
myntstampar av god kvalitet ha varit 
en eftertraktad handelsvara. 

För givande diskussion t:tck::is Ken
neth Jonsson. 
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==============~·============== 
Olof Skötkonung på minnesmynt 
Det finns skiil att uppmiirksamma Olof 
Skötkonungs betydelse mr svensk kul
turhistoria genom att ge ut ett minnes
mynt. anser riksdagen och instiimmcr 
i en motion (fp}. Man påpekar dock 
att det är Riksbanken som bc~lutar 
om det skall ges ut ett minne~mynt 
eller inte och avslår motionen. (Kul
turutskottets betänkande 1992/93:4. 
snabbprotokoll 31.) 

År 1995 är det ettuscn år sedan Sve
riges förste kristne kung. Olof Sköt· 
konung. tillträdde s itt ämbete. Det 
måste uppmärksammas menar Erling 
Bager (fp) i en motion. Minne~- och 
jubileumsmynt gavs ut enda~t tre gån-
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ger under 1970-talct (med anledning 
av Gustav VI Adolfs 90-årsd;~g, den 
nya regeringsformen och det kungliga 
bröllopet). Under tiden därefter har 
minnes- och jubileumsmynt getts ut 
vid elva tillfållen. i några fall med 
mynt i tv:\ olika valörer (200 kronor 
respektive 1000 kronor). 

Före 1989 måste beslut om utgiv
ning <IV minnes- och jubileumsmynt 
ske genom lagstiftning. Nu beslutar 
Riksbanken d v s riksbanksfullmäkti· 
ge om detta. Dc tre senaste utgåvorna 
har skett med anledning a\· 1989 års 
världsmästerskap i ishockey i Stock· 
holm. år 1990 med anledning av in-

vigningen av det nya museet för regal
skeppet Vasa och 1992 med anledning 
<IV 200-årsminnct av Gustav lll :s död. 

En gåta 
lful t1r tlt'l .\om tir 
tlen 1../ol.t• tillm·tw. 
tltlrt•n till ilw. · 
.w m (11.1/..11.\ m · alla. 
1111'11 (l/skar ill/(t' ll. 

som .vjt/11· icke ,,,,.,,,. 
1111!11 ltltrr am/m lem ? 

Snu: Pf!llllllllfl'll 

Folklig J:åfll frtlll Ilal/mul 

TS 
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Myntfyndet på Växjö torg 
Av Srig Thomström 

•• 

A nnu minn~ Viixjö~ invånare 
den stora upp~tåndclse som 
bataljen om Carl Milks skulp

tur ··oackes dröm'' fårorsakade för 
trettio år sedan. och vars svallvåcor 
fortsatt till våra dagar. Scdan stad~n~ 
makthavare till slut fårkastat den 
skulptur. ~om skulle givit staden en 
plats i kon~thistorien. fc.iljde en livlig 
debatt om torget!> utformning. l\y;1 
fårslag om en skulptur p:\ torgct rod
de~ och dog. P:\ allv-.tr diskuterade!> 
förslaget att gräva upp torget och att 
bygga en bilparkering under ytan. 
Torget skulle diircftcr utformas som 
en sydHindsk piazza med blon11nor 
och fontäner. 

Allt ner röster höjdes nu om hur 
vackert detta stora torg var uwn ut
smyckning och med sin levande torg
handel. Att halva torget med sina 
parkerade bilar stör bilden. tar viii 
ses som ett oflcr fOr tidens krav. l dag 
är de nesta arkitekter och andra kul
turellt intresserade överens om att 
Växjö torg iir en tillgång i sitt nuva
rande skick. Siirskilt anses den sv:tga 
lutningen mot söder ge torget en viss 
charm. 

Denna lutning har ticlig:tre v:trit 
större och mycket arbete har lagts ned 
för att få torget plant. Sålunda höll 
Axel Södergren i Biickaslöv med tv<' 
arbetskamrater den 2 augusti 19 12 på 
med att fmkta grus "från det nord
västra kvarteret" får utfyllning på 
annan plat på torget. Vid lossningen 
upptäckte man en metallklump. som 
vid närmare gran~kning visade ~ig 
besta av sammangyttrade silvermynt. 
Den 21 augusti skriver Södergrcn till 
Konungens Bef:tllningshav:tre i Kro
nobergs liin och hembjuder skatten till 
staten mr inlösen. Under mellantiden 
har man tydligen siinn ut mynten ur 
metallklumpcn. något som man nu
föniden gör med försiktigh~L Säkcr
ligen har han komakt:tt någon numi~
matisla kunnig person. för Södergrcn 
skri\ er i ~in framstiillan: " ... om
kring 700 ~t)ckcn ~ill\·amym. ~om 
nä~tan utan undantag liira \'ara dan~ka 
sterlingar från början av 1-100-talet". 
Au denne pcr~on var lektor S E Mc
lander iir myl·kct troligt. Han h:tth: 
liimnat Viixji) Gymnasi i Myntkabinen 
1907. och ~amlingarna l<ig nedpacka
dc till 1916. men MeJande r var siikcn 
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Fix l. l~'llder.r srerlingar slagna m· Erik m· Pommern i Llmd och Nfrsm•d. 
FiJio: Kungl Mymkabinellet. 

kiind som den fr'.imstc numismatiske 
~pccialiMcn i st:tden. och det blev na
lllrligt au viinda sig till honom. 

Samma dag den 21 augusti avfattar 
landskanslist Ernst Vejde vid Läns
styrelsen en rapport över fyndet. vari 
han skriver : ..... . att den last grus, 
hvari fynde t gjordes, tagi ts ofvanp<i 
tiitt vid bfada sidorna af en gammal 
framgriifd byggnadsgrund af ohuggne 
stenar. som samma dag af mig ritade 
skiss utvisas. s tengrunden låg niira in
till torgcb yt:t och penningarna torde 
hafva legat på högst 1/2 fots djup". 
Följande dag. den 22 augusti. över
~iindcs mynten till Kungl Vitterhets. 
Historie uch Alllikvitets Akademien. 
fram till 1975 "huvudman" för Kul
turminne~vårdcn. där fyndet inlöstes 
oth fick inv nr 14 750. Fig J. 

På Kungl Myntkabineuct i Stock
holm gjordes en föneck ning av fyndet 
och fmografi togs av fyndets danska 
\terlingar. Dc övriga hade redan be
\tiiml\ och utsoncmts. Enligt den ti
den' rutiner fiirv:trddcs ej alla fynd 
~amlade. ~om nu sker. utan Växjö
fyndet inf<irlivadcs med dubbletterna. 
1\lymfyndct<, proveniens kan därför i 
da~ inte fa,t!-tiillas. All något av fyn
dch mynt ~kulle ingå i Kungl Mynt
kabineuetl> originalsamling är ej sii
kerl. då motsvarande mynt siikcrligcn 
funnits i ~wr omfauning. 

f yndet viigdc 513,67 gmm och Axel 
Siklt.:rgren ersatte~ med 75 kronor. 

Myntfyndets sammansättning 
Danmark 
Erik av Pommem 

(1396-1439) Gros, Game? l St 
Dito Sterling, Lund 340 St 
Dito Sterling, Nrestved 226 St 

Åbo 
Erik av Pommern 4-penning 3 st 

Visby Örtug (gotc) 91 st 

Mecklenburg Witt en 16 si 

Otydliga 18 st 

Summa: 695 Sl 

Det danska gros-myntet och Mcck
lenburg-m}'nten är otydliga. 

• . . 

.. 
Fig 2. Erik m· Ponunem. Lluul . . !terling. 

Helt dominerande (81 %) i fyndet är 
Erik av Pommerns sterlingar. Fig 2. 
Dc slo!!s i Lund och Nrestvcd och 
giillde för tre penningar. Från 1405 
till 1420 skedde en omfauande mynt
ning på de bägge orterna. Åtsidan vi
sar en krona och frånsidan ett kors. 
Den skulle motsvam en engelsk penny 
och Hansans dreiling men hade lägre 
vikt och halt , varför den förorsakade 
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tvistigheter mellan Han~an och Erik 
av Pommcrn. 

Kung Erik~ krig mOl de hobtcinska 
henigarna anstr'.ingde landets ekono
mi och mynten försiimmdcs. De sisla 
mynten som kungen slog i Danmark 
var gro~·mynten . som slogs i Lund 
och på ~lollct Gurrc utanfår Hcbing
or. Fig 3. Dc skulle gälla får nio pen
ningar. men hade så dålig hall all de 
väckte stor ovilja. Grosmynten slogs 
under 1430-talcl. E11 sådalll mynt in
går i fyndel. Det är mydligt och illa 
medfaret och utgör ''slutmym" i skat· 
ten. som således bör vara nedlagd ca 
1435- 1445. 

Fig 3. Erik m· Pommem. umd . • ~ms. 

Av kung Erik~ mynt filrckommer 
också tre 4-penningar slagna i Abo. 
Fig 4. Dc ·sa. som tidigare ock~å kal
lades "sterlingar". är mycket siilbyn· 
ta . Dc slogs efter ballisk standard. Eli 
sådant rorckommcr i fynden från Åse
da kyrka men inte i fynden frän Växjö 
domkyrka. Förekomsten av des~a tre 
mynt i fyndet måste anses anmärk
ningsvärd. 

Fig 4. t:rik en· Pommt•m. Åbo. -l ·fll'llllill!l. 

Vanlig<~ i svenska myntfynd iir Vb
bys örtugar (gotar). Fig 5. Dc visar på 
åtsidan ellliljeträd, som var tyskarnas 
symbol. och på frånsidan det gotländ
ska lammet med korsfana. gotliinnin
garnas symbol. Typen präglades f rån 
ca 1330 till millen av 1400-wlet. un
der vilken tid vikt och hall blev alll 
sämre. Gotarna i torgfyndet bör vara 
präglade 1420-1440. Gotland var 
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Fig 6 a-b. ,i'fdsra kartall Öl'(:r llti.tjfi uppraumf (658 m· fmumfltllrc/1 Uam Rlnulr oclr 

da~t'll 1 l f\'lltlplmJl'll. 

danskt från år 1361. ~edan Valde· 
mar Ancrdag besegrat den gotländ!>ka 
bondehiircn vid korsbetningen uwnmr 
Visbys murar. fr'.in vilka stadens tyska 
borgare var åskådare. ulan an ingripa. 

Slutlig..:n linn' det en mindre antal 
nordtyska mynt från Mecklenburg. 
något som vinnar om Hansans stora 
betydelse i den nordiska handeln. -
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Fig 7 11 -h. Oiagmm on' r m_l'lltfmdl'll i ViLrjrl domkyrka tll'h A."'"" kyrktl. 0('11 häga .1ta 
l"''" IJ60 - 90 m · lltlillllf,J.a 111_1'111 i Ast•dafnull'll beror på .1Wr fort'l.om.\1 m · mrcl.lt•lllml')i
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och n ut il/ ifl'lldt•n kan.flirk/ams a•· att kyrka11 i A.•·••daluult• jortlgoll-. medan domkl·rkan 

i Vii1jii 11nda tlya tid t'" j ick stengol•·. · 

Myntfynth:ts sanunan~iilln ing (med 
mynt priiglade under ~amma tid) ger 
eu intryck :w tempor.ir ka~sa och ej cll 
~parkapital. ' ' ilkct kan vara a,· visst 
intrc,\e .. oter.J' bör o<.'k~å att ,. i~~a 

element 'akna' i fvndct~ ~ammansiitt
ning. S;iluntla fin;1, ej nå!!ra a,· Erik 
m· Pommern' wethka pr.iglingar. vil
ka inte iir ovanliga. Likaledes saknas 
mynt av lit g re val ii r. n ii m l igen pen
ningar. som iir myl·ket vanliga i sven
ska mynt fynd. 
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F)•ndplatscn 
Fyndplatsen framgår av den skis~ 
Ernst Vejde gjorde i sin r.tppon 1912. 
Om man lägger den äldsta kan:m över 
Växjö. uppr.ittad av lantmätaren Han 
Ruuth 1658. över dal!c:n~. ~å finner 
man att pla~en för fyr';'det ligger intill 
gatan (vägen) på grusåsen mitt emel
lan Snickarhäcken och Guldsmcds
biicken och klostret. Fig 6a-b. Att 
platsen varit bebyggd iir uppenbart. l 
denna byggnad har någon mrvarat s itt 

"kassaskåp" under ett golv invid hu
sets grund. vilket då siikert v:1r mycket 
v-J nl igt. Mynten har varit fiirvaradl! i 
en läderpung eller träskrin. \(1111 med 
tiden förmult nat. Något har intriiffat. 
som gjon det omöjligt for iigaren att 
utnyttja sin egendom. 

Myntens köpvärde 
Under 1430- 1440-talen var det en 
kraftig inflation. vi lket myntens låga 
halt vittnar om. Att fiirsiimr~t mynten 
liksom att öka skallerna var utviigar 
för kungen att öka penningmiingden i 
avsaknad av dagens sedeltryckerier. 

Vid 1400-talets mitt var fiirhållan
det mellan l viktmark silver = 8.5 
svenska mark penningar. Nominellt 
innehåller fyndet 2 575 penningar . 
och mynträkningen var 192 penningar 
= 24 önugar = 8 öre = l mark. Sålc
dcs mots,;rar värdet av fyndet 13.4 
mark . 

Detta belopp var t ex intiik tcn av 49 
112 dagsverken för en grovarbetare. 
För detta belopp skulle han kunna in
handla en manskåpa för lO mark. Han 
skulle kunna köpa 13 112 tunnor råg 
eller 27 yxor. Enligt en gotl iindsk upp
gift skulle han kunna bcstiilla l 288 
stop öl på krogen. 

Lokal myntcirkulation 
under 1430-talct 
l sydöstra Sverige finns tre av landets 
största hopade fynd av myr)t. niimli
gcn myntfynden vid utgriiV.ningarna 
i Växjö domkyrka med 1.123 mynt. 
Hagbykyrka med 940 och Åscda kyr
ka med ca 900 mynt. l Sveriges kyr
kautgrävningar innehar dc nämnda 
kyrkorna bland de största myntfyn
den. 

Upprättade diagram (h,cr fynden 
ger en i ston sett övercnsstiimmande 
bild av myntförekomsten och hör ge 
en föresiiiilning om myntcirkulatio
nen under olika tidsskeden. 

Fynddiagrammen från Vilxjii m:h 
Åseda visar att myntcirkulationen un
der 1430-1440-talct hade ett betydligt 
större antal svenska mynt i lörh:\llan
de till de utländska. Detta i motsat~ till 
torg fyndet. som ej innehåller ett enda 
svenskt mynt. bonsett fr:ln Åbomyn
tcn. Fig 7a-b. 

l\ l)·ntfyndet i Törncbysliitt, 
Kalmar 
1934 gjordes ett fynd i Törm:by~liitt. 
Kalmar. av en liidcrpung med l 857 
mynt. uppdelade i fyra kategorier. av 
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vilka den sista är intressant attjämföra 
med torgfyndct. Denna innehöll l 454 
av Erik av Pommerns sterlingar, 98 
Visbygotar, 2 baltiska och 267 tyska 
mynt. Dessutom innehöll fyndet 23 
av Erik av Pommerns svenska mynt, 
nämligen tjugo örtugar och tre pen
ningar (brakteater). Likheten med 
torgfyndet är påfallande. även om det 
större fyndet i Kalmar även innehåller 
svenska mynt. men i liten omfattning. 
Fyndet bör också vara nedlagt vid 
samma tid. 

Politiska törhållanden vid tiden 
för fyndens nedläggning 
Myntfynd från medeltiden kan i de 
tlesta fall knytas till platser och tider 
för krig och ofärd. Förutom som tidi
gare nämnts- att fårvara sina tillgån
gar i anslutning till bostaden - valde 
man också att under orostider depo
nera dem på någon säker plats. l oros
tider ökade naturligtvis antalet ej åter
upptagna skatter. Under medeltiden 
kan man fålja detta mönster och ä\'Cn 
under tex 1600-talets skånska krig. 
Möjligen kan förhållandena ha v-,uit 
annorlunda på Gotland. där havet och 
långa handelsfårder tagi t sin tribut av 
aldrig hemvändande farbönder. 

Tiden för nedläggandet av fynden 
i Växjö och Kalmar är inte något 
undantag. Ett bonde- och storman
nauppror var i gång mot unionskun
gen Erik av Pommern. Man gjorde 
uppror mot Eriks nya skatter. som 
skulle bekosta Holsteinkrigen och 
mot Eriks utländska fogdar på svens
ka slott. Som ledare får kampen 
framträdde Engelbrekt Engelbrekts
son fr~ n Bergslagen och han valdes till 
rikets hövitsman i Arboga 1435. 

Även Sveriges sydöstra landsända 
indrogs 1436 i aktiva strider. Kalmar 
slott belägrades i mars. Brömsehus 
intogs och Ronneby dagtingade och 
öppnade sina portar fO r Engclbrekt. 
Från Ronneby tog han med följe vii 
gen över Växjö till Halland. Inga de
taljer över händelserna i Växjö ii r do
kumenterade. men man måste förut
sätta att kung Eriks fogdar. skattin
drivare och anhängare även hiir suttit 
illa till. Fig 8. 

Vi konstaterar således, att vid ungc
får samma tid någon i Viixjö och nå
gon i Kalmar deponerat sina tillgång
ar. vilkas sammansättning varit likar
tade och helt skilt sig från dem, som 
under samma tid avspeglar sig i kyrk
fynden i Hagby, Växjö och Åseda. 
Ingendera har varit i stånd att avhämta 
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sin egendom. VarfOr och vilka dc var 
far vi aldrig \'Cta. 

Fönnom i domkyrkan och des~ när
maste omgivning är myntfyndet på 
torget det enda arkeologbka minnet 
från Växjäs medeltid. Den 8 oktober 
1992 invigdes en minnesplatta p<i plat
sen fö r fy ndet. nedlagd av Lions Club. 
Växjö. 80 år efter att fyndet gjorde~ 
och under stadens 650-årsjubilcum. 
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Vi köper 
10 kronor 1991 

med 180 graders stampställning, 01 / 0 250:
präglad på flagad plants 500:-

10 kronor 1992 
med 90 graders stampställning, 0 1/0 500:-

Myntverkets årsset 
hårdplastförpackning 

1978 125:-
1980 60:-
1981 35:-

1982 35:-
1983 35:-
1986 100:-

Priset endast för oskadda plastförpackningar. 

Angivna priser gäller per styck och till lagertäckning. Även större partier köpes. 

MYNTRAPPORT 
Rekvirera ett kostnadsfritt provexemplar av tidningen MYNTRAPPORT 
En tidning för Dig som är intresserad av mynt, historia och ekonomi. 

Ring 08 - 661 23 80 

Wallin s 
INGEMA R W ALLIN MYNTHANDEL AB 
Butik : Cre1· Turegatan 15. Postadress: Box 7317. 

lOJ 90 Swcklwlm. Tel: 08-66123 80.fax 08-66135 80 
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Okända förfalskningar av Riga-skillingar 
från litauiska fynd 
Av Eugenljus lvanauskas, Vilnius 

V äl kända inom den numisma
tiska litteraturen är de f6rfal 
skade Riga- och Livlandsski l

Jingarna. utgivna i svenska monarkers 
namn men från Suceava i nuvarande 
Rumänien (Moldavien)~ Likväl finns 
det ine.en kännedom om att det skull..: 
finnas ytterligare rorfalskningar av 
dessa. Vi presenterar härmed uppgif
ter om några rörfalskningar av Riga
skillingar, påträffade i fynd från Mus
tenini (distriktet Trakai, 1662/ 1981) 1 

och Tamulina (distriktet lgnalina 
1653/1937)2. 

Vi har särskilt riktal vår uppmi.irk· 
samhet på några sällsynta Rigaskil
lingar med årtalet 1638 (Fig I. 2) ur 
de ovannämnda fynden. stutändarna 
av bokstaven .. C", d v s drottningens 
monogram, är vända upp och ned och 
storleken på siffrorna i årtalet ii r stör
re än de som återfinns på andra skil
lingar från 1638. Denna omständighet 
antyder, att dessa mrnt möj ligen kan 
vara rö rfalskningar. Atsidans stämpel· 
ställning överensstämmer med från 
sidans. Detta är kännetecknande mr 
valsverkstillverkade mynt. Myntens 
konvexitet, stämplarnas dåliga cen
trering, två stämplar på en s ida och 
korsen mellan stämplarna stöder vår 
teori. 

Fyndet från Tamulina är daterat till 
år 1653. Här finns ingen möjlighet att 
sammankoppla de nämnda fOrfalsk 
ningarna med mynten fr.1n Suceava. 
vilka cirkulerade åren 1662 - 1665 ·1• 

om vi nu inte vill anta ett något tidi
gare .. försök .. i Moldavien, vi lket fö. 
refaller osannolikt. 

Myntens stämplar har vanligen en 
upplysning om myntens ursprungsort. 
Framställningen av monogrammen 
ligger långt ifrån originalens. Boksta
ven "C' i Johan Casimirs monogram 
på de litauiska skillingarna slagna 
1652-1653 har ett liknande utseende. 
Vi känner inte till det exakta ti llverk
ningsåret för förfalsk ningarna; därfOr 
kan vi inte heller förklara. om det 
finns något samband mellan dem. 

* Se artikeln av Hans E Sköld i Mymkon
takt/ SNT 1984. l · 2. s -1 - 10. 28 • 33. 

SNT 2 · 93 

l. 

2. 

Fig f. 2 Förfalskningar a•· Rigaskillingar från 7bmulinafyndet. 
Fmo: Pranas BrukSws. Skala 2 : l. 

Det finns ingen möjlighet att fastställa 
tiden mr rorfalskningarna, eftersom 
hittills intet fynd med årtalen 1638 -
1651 innehållande en större mängd 
skillingar har påträffats. Ettlit.et antal 
förfalskningar (2 + 3 st) samt frånva
ron av variamer anger en kortvarig 
verksamhet av oldinda, väl organise
rade förfa lskare. 

Referenser: 
' Trakais historiska museum. 

2 Vytautas den stores krigsmuseum. 

J A Mikolajczyk. Obieg picnil(iny w 
Polsee ~rodkowej w. wiekach od XVI do 
X V III. A cia arclweologica Lodziensia. 
28. L6di 1980. s l 13 · l 14. 

(översatt av Maj Jarl. 
red av Lars O Lagerqvist) 

D 

Svar till frågor på SNF:s 
julfest 1992-12-09 

Fråga Smr 

l 2 
2 l 
3 2 
4 l 
5 2 
6 x 
7 x 
8 l 
9 x 

lO 2 
Il x 
12 2 
13 

Ft!rfauaren har i e u c i digare nummer. SNT l· 92 (med räuelse i SNT 2 · 9:!. s 45) . 
skril·it om forfalskningar m· kopparsclzillingar friln U•·land. 
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Polletter från Köping 
Av lan Wise/111 

S 
taden Köping vid Köpingsån var 
handelsplats långt innan den lic k 
stadsprivilegier år 1474. Under 

1800-talet utvecklades en del nya in
dustrier i Köping samtidigt som järn
vägen tillkom. Något som ofta linns i 
samband med industrier ii r polletter. 
Det har dock varit tunns~tt kring upp
gifter om Köpingspolletter. l Kungl. 
Myntkabinettets samlingar linns ett 
mindre antal. som troligen aldrig tidi
gare publicerats. Som så ofta med pol
leuer ligger svårigheten i att få m dem 
till säkert företag och till rätt anv'.ind
ning. Även tidsangivelser kan vara 
svåra att fastställa. Trots dessa pro
blem kan det ändå vara riktigt att av
bilda polletterna och ber'.itta om det 
som vi idag vet. 

1. Köpings Mekaniska Verkstads Aktie
bolag. Dcua fårctag grundade~ 1856 av ci
vilingenjör Ono Goufricd Hallström 
(1813-1880). Det forsta gjuteriet och ma
skinavdelningcn Mod färdiga i juni 1857. 
Som finansiär kom bankmannen A . O. 
Wallenberg au ganska snan inta en icke 
obetydlig bakgrundsrolL Under dc fO~ta 
åren var Hallström både kon~t ruktör och 
arbetsledare samtidigt som han rc,te runt i 
landet fOr au söka nya uppdrag. Gjuteriet 
levererade bl a al h ruutgods som Södra 
Varvet behövde. 1om prupellr.1r. 

Företaget ombildades 1873. Nu var A.O. 
\Vallenbirg fr;Jmstc akt ieägaren. Hall· 
ström blev verkställande di rektör och dis
ponent. I oktober 1874 tog~ det ny.1 gjuteri· 
et i bruk. Utan överdrift ctl av Sveriges 
största under det fonsalla :1niondctmcd en 
genomsniulig årskapacitet p~ drygt 400 ton 
färdigt gods. U n der hela slutet av 1800· 
talet fortsalle Köpings Mekaniska V.::rk~lild 
all blomstra. Problemen kom fö rst uneler 
niisla århundmdc med vcrkstndslockoutcn 
1903. verkstadskonnikten 1905 med lock
out och blockad samt storstrejken 1909. 
Krigsåren 1914- 18 m ;,Iförde stegrad efter· 
frågan på verktygsnmskinc.:r. men under ef
terkrigsåren blev lcndcnsc.:n den rakt mol· 
salta. Vändpunkten kom do.:n 14 april 1927. 
Då rull:tdc den IOrsta Volvo· bilen av mon
teringsbandet. Bi lens viixc ll ~da kom från 
Köpings Mckanb ka Vcrk~tad och diirmcd 
inleddes en mångårigt ~amarbctc. 

38 

GYNNA SNT:s 

ANNONSÖRER 

Po//('ttbl'skril'lling: 

a. Ensidig miissingspollen, diam. 20 mm. 
hål upptill fiir upphängning på krok. 
Text: KÖPINGS M.W./171. 

h. En~ i dig miissingspollcn. diam. 28 rnm. 
hM upptill f.or upphängning p5 krok. 
Tex t: 130/ KOPI NGS M.\V. 

c. En,idig miissingspolleu. diam. 28 mm. 
hål upptill .. fllr upphängning på kmk. 
Text: D/KOPINGS M.W. 

d. Mfs .. ing,pollcu. di:un. 30 mm. hå l upp· 

l ('. 

If 

till !Or upj>hiingning på krok. ·rext på åt
sidan: KOPINGS M.W. Text på från si
dan: 133. 

c. Miissingspollcn. diam. 33 mm. hål upp
till fOr upphängning på kn)k. Text på åt
~id:m: 110/KMV. Text pi frånsidan: 126 
(koncentri~ka ~pår efter svarven?) 

r. En\idig- rektangulär mässingspolicH 
med rundade hörn. höjd 21 mm. bredd 
32 mm. Text: 113/KÖPINGS M.W. 
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Köpings Mekaniska verksrad på 1860-talet. Utsikt från sik/er. Köpings Bryggeri AB J9{)7. Foto: Eliert Särman. Köping. 
Reprofoto: Gunnel Jansson , RiK-foto. 

2. Köpings Axelfabrik. C ivil ingenjören 
Robert Reinhold Östlund igångsatte på 
eftersommaren 1863 en tillverkning av 
vagnsaxlar till hästdragna fordon. Före
taget. benämnt Köpings Axel fabrik. var 
furlagt till lokaliteter fOrhyrda av K6-
pings Mekaniska Verkstad, som 1871 in
köpte axelfabriken och gjorde den till en 
särskild avdelning. Ingenjör Östlund 
flyttade till S: t Petersburg. Axelproduk
tionen blev mycket uppskattad ur kvali
tetssynpunkt. Tillverkningen upphörde 
år 1940. 

Po/lettbeskri~11ing: 

Mässingspollett, diam. 32 mm, hål upp
till fur upph.ängning på krok. Tex t på 
åtsidan: KOPINGS/AXEL- FABRIK. 
Text på frånsidan: 166. 

2. 
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3. Köpings Bryggeribolag. Handelsmän
nen C. A. Malmqvist. P. A. Hofgren och 
C.W. Lundeli bi ldadeomkring 1855 Kö
pings Bryggeribolag. Två år senare ut
löstes Lundell. Lokaler byggdes i etap
per på den plaL~ som i dag motwaras av 
tomten söder om korsningen Viktoria
gatan- Barnhemsgatan. År 1857 brann 
det knappt fardigbyggda bryggeriet ned 
till grunden. Det forna kronobriinneriets 
fastigheter förvärvades och en ny bryg
gerianläggning stod fardig 1860. Femton 
år senare. 1875, stadfastes bolagsordnin· 
gen fOr Köpings Bryggeri-Aktiebolag. 
Verkställande direktör blev bryggeriets 
disponent sedan t\<å år tillbaka, förre 
sjökaptenen Erik Emanuel Arbman. 
Under de följande åren tillkom flera 
byggnader. Den sista pilsnerbrygden 
gjordes 1947 och 1953 den sista fi.ir· 
svarsbrygdcn. Eskilstuna Bryggeri AB. 
som länge varit konkurrent. köpte Kö· 
pi ngsbryggeriet. Detta kom att läggas 
ned. Sedermera gick Eskilstuna Bryg· 
gcri AB upp i Pripps-Bryggerierna. 

Sökes 
betalar kontant 

eller 
bytes mot andra 

GULDMYNT 
1877 10 kr 

ARNE TÖRNBLOM 
452 30 STRÖMSTAD 
0526-139 76 (139 77) 

3. 

Polletthe.vkri•7ring: 
Ensidig rnässingspollctt. diam. 20 mm. 
Text: In ÖLIJ.K. -

Kungl Myntkabinettet 
08$/ 

Kungl Myntkabinettels museum ä r 
stängt tom 20 mars. 

öppnar åter söndag 2113. 

Ring i övrigttelefon 08· 783 94 00 
mellan kl 9·11 och 13-15 

filr infnrmAiion. 

Museet: 
Tisdag-söndag 12-17 

Måndag stängt 

Bes6kstid: tisdag 13- 16 
ingång (tillfälligt) Storgatan 41 

Besöksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per telefon) : Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08· 783 94 00 
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Polletter j i·ån Köping, forts 

4a 

.J b 

4d 

4t• 

.J f 

.'\ut. Samtliga polh:uer fotografi: rad..: av Gunnel Jan~~on. RIK -foto. 
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4. Köpings Stadsbotell. Den i gamla r.ld
hu~et befintliga stadskällaren nyn<tdes 
1870 till handlanden Schultz.' gå ni orne
delban söder om Stora Gatan och på 
Gamla Västra Långgatans östsida. F-J~
tighctcn kallades sedan Källargården. 
Där startades en hotellrörelse som fOrst 
benämndes Köpings Hotell och därefter 
Stmbhotellct. Det sistnämnda höll en 
tid efter branden 1889 till _i Basargården 
fOr an 1891 l(jrJäggas till Ostra U ngga
wn 6A. diir större delen av andra vånin
gen togs i bruk. Strax före nedläggnin
gen namnändrades rörelsen till Stora 
Hotellet. 
Pollfttbeskriming: 
a. Pollen av koppar. diam. 28 mm. 

text på åtsidan: 5/B. Te" på frlnsi
dan: 5/CC SPORRONG & Co! 
STOCKHOLM . 

b. Pollett av mässing. diam. 20 mm. 
text på åtsidan: 10/ B. Text p:\ fr.lnsi
dan: 10/CC SPORRONG & Col 
STOCKHOLM. 

c. Pollen av mässsing. diam. 23 mm. 
text p:\ åtsidan: 25/B. Text på fr.lnsi
dan: 25/CC SPORRONG & Co/ 
STOCKHOLM. 

d. Pollett av mässing. diam. 26 mm. 
text på åtsidan: 50/B. Text på frånsi
dan: 50/CC SPORRONG & Co/ 
STOCKHOLM. 

c. Pollett a'' mä~sing. diam. 28 mm. 
text på ål~idan: 100/B. Text på frln
sidan: 100/CC SPORRONG & Cof 
STOC:KHOI.M. 

f. Pollen av mässing. diam. 29 mm. 
vågig kant. tex t på fnsidan: 500/ B. 
Text på fr.lnsidan: 500/CC SPOR
RO NG & Co/STOCKHOLM. 

Lillenit ur: 
13jörniingcr. O . . Köping från fomtid till 
11111id. Köping 1974. 
Ö>tcrbcrg. K.J .. Köping och Köpingsbyg
dm genom tidenw. Köping 1945. 0 

PERSONALlA 

Medaljbelöning 
Kungl Vitterhets Historie och Antik
vi tets Akademien har tilldelat fby rå
t•hefen Nils-Uno Fornandcr sin antik
variska medalj som en hedersbevis
ning för hans mångåriga insatser inom 
numismatiken. J denna tidskrift behö
ver signaturen NUF ingen närmare 
presentation. Hans flitiga arbete fOr 
SNF. fOr Sven Svenssons Stiftelse och 
fOr SNT skall sent glömmas och har 
redan utmärkts med föreningens fOr
tjiinstmedalj i guld. Redaktionen gra
tulerar den högt fönjänte till hans nya 
dekoration! O 
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Pro Lantura-tecken 
hittat i Erstavik 1861 
Någon gång hittas medaljer och or
denstecken ute i markerna eller vid ar
keologiska utgr'.ivningar. Ofta rör det 
sig då om medaljer som varit fästade 
på rock eller liknande och som där
med lä!! kan tappas i naturen. 

År 1861 var Carl Sundberg ute och 
grävde i anslutning till si!! torp vid Er
stavik i Erstaviks socken, Söderman
land. Han hittade då en oval ordens
medalj av silver. Sundberg inlämnade 
omedelbart medaljen till inlösen av 
staten och fick därvid 4 riksdaler riks
mym (=4 kronor). 

Vilken medalj hade torparen hinat? 
Det vism sig vara c!! Pro Lantura
tcckcn. Om ordens-sällskapet Pro 
Lamura har Bror Emil Hildebrand 
skrivit fOijande: ' 'Sällskapet stiftades 
år 1786 i Carlskrona af Kapten Me
chanicus Jonas Lidström (sedan adop
terad Ankarsviird). Löjtnant Mecha
nicus Jonas Lidström (sedan Öfverste 
Löjtnant Lidströmer) och Magister 
Tegman. Sällskapets ändamål var. 
"utom oskyldigt nöje. som i vänska
pens sköte njutes". dels an bygga och 
underhålla huset kring källan vid Lyc
keby, dels an understödja nödlidande 
ordensbröder och lemna begraf-

ningshjelp cticr deras död. Dekoratio
nen bars i svart band. Sinnebilderna 
på frånsidan tyckas hafva afseende på 
dc fyra riksstånden Åtsidans förkla
ring torde höra till ordens hemlig
heter. Sällskapet upphörde på 1820-
talet." (Sveriges och s1·ensktl ko
mmgalmsets minnespenningar, del Il. 
Stockholm 1875, sid. 218-219. Hd 
124.) 

Åtsidan visar Bahels torn i tolv av
satser. Nederst texten: A .. M: 1758, dvs 

Säkrare ha pengar på banken 

Staten ska garantera an insänarnas 
pengar skyddas. Riksdagen har nu 
godkänt regeringens fOrslag till åtgär
der for au stärka det finansiella syste
met (proposition 1992/93: 135). Men 
redan i september stod det klart an re
geringen hade stöd från socialdemo
kraterna for en politik med denna in
riktning. 

Beslutet innebär au vissa riktlinjer 
för dc statliga insatserna har slagits 
fast. Stöd ska kunna ges till samtliga 
banker med svenskt banktillstånd och 
till sju namngivna kreditinstitut med 
statlig anknytning. t ex Sveriges stads
hypotekskassa och Sveriges allmänna 
hypoteksbank. Stödet ska syfta till att 
skydda insättarnas pengar och till an 
Stabilisera det finansiella systemet. 
Staten ska kunna ställa upp villkor 
som gör det möjligt får staten att åter
vinna utbetalade belopp. Men stödet 
ska inte leda till att bankverksamheten 
förstatligas. 
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Riksdagsbeslutet innebär an en ny 
myndighet. bankstödsniimnden, bil
das. Nämnden ska självständigt fana 
beslut i mindre ärenden. Beslut som 
är av principiell bet)delse ska godkän
nas av regeringen. Riksdagen ska en
bart informeras. 

Budgetkonsekvenserna är omöjliga 
au bedöma och regeringen nöjer sig 
med au tala om att åtagandena kan 
uppgå till "åtskWiga miljarder kro
nor". l vanliga fall bemyndigas rege
ringen bara att fana beslut om mindre 
belopp. 

Ett par dagar efter riksdagens beslut 
om bankstödet kom regeringens första 
bidragsbeslut. Staten skjuter till 24 
miljarder kronor i aktiekapital i det 
nybildade Securum. Staten ger också 
Nordbanken ett f6rmånligt 30-miljar
derslån. Nordbanken har tidigare i år 
fått omfattande statligt stöd. 

TS 

anno mundi. Under 1700-talct antogs 
det au Nimrod och hans anhängare 
började bygga Sabels torn år 1758 ef
ter världens skapelse. Frånsidan visar 
en gåspenna, en värja på en uppslagen 
bok och nedanför en merkuriistav och 
en spade samt texten: A:C: (anno 
Christi) 1786. Hela kompositionen 
inom en grov kedja. 

l Kungl. Myntkabinenet fi ck or
denstecknet inv.nr 2 913. 

Jan Wiselm 

En husar hittar en skatt 
Under ett regementsmöte på Ljungby 
hed år 1870 hiuade en husar omkring 
130 större och mindre gamla si lver
mynt nedgrävda. Fyndet skedde på så 
sätt au husaren under exercisen såg 
något glimma i jordytan och som han 
då inte vågade gräva i jorden. vänta
dc han till efter övningens slut. Han 
återvände till samma plats och fann i 
översta jordskiktet alla mynten som 
vari t fOrvarade i en nu fi>rmultnad lii
derpung. Denna skau anmäldes ald
rig till de antikvariska myndigheterna 
utan rapporterades endast av några 
skånska tidningar. 1 W 

Det är med pengar 
som med gödsel. 
de gör bäst nytta 
när de sprids. 

Sir Francis Bacon 
(J 561- /626) 
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Sverige och den Europeiska Monetära Unionen 
Vid en möte i Maastricht 9-10 december 
1991 beslutade regeringscheferna för län
derna inom den Europeiska Gemenskapen 
(EG) an genomföra en Ekonomisk och 
Monetär Union (EMU). Den ekonomiska 
unionen består bland annat av den inre 
marknaden och en allt större samordning 
av ländernas nationella ekonomiska po
litik. 

Ratificeringen av Maastricht-överens
kommelscn har komplicerats, bl a av resul 
tatet i den danska folkomröstningen. En 
forsening av ikrafltriidandet av avtalet sy
nes oundviklig och det råder osäkerhet be
träffande själva innehållet i unionspla
nerna. 

l september 1992 ledde oron på valuta
marknaderna i Europa till att den italienska 
liran och det brittiska pundet tvingades 
lämna EG :s växelkursmekanism (ERM). 
Några medlemsländer införde vissa valuta
regleringar. l rapporten har denna händel
seutveckling delvis påverkat framställnin
gen. Det är emellertid ännu för tidigt att 
bedöma hur problemen inom växelkurs
samarbetet påverkar EG:s utveckling mot 
en ekonomisk och monetär union. Den ak
tuella rapporten handlar dock främst om 
den monetära unionen. Den ska genomm
ras i tre steg: 

l. Det torsta steget. som redan har på
börjats, innebär att kapitalrörelserna inom 
EG släpps fria. ~kdlemsländerna börjar 
samordna sin ekonomiska politik fOr att 
hamna så niira varandra som möjligt när 
det gäller inflation och räntor. 

2. Det andra steget inleds den l januari 
1994. Då bildas det Europeiska monetiir.t 
insti tutet (EMI). ett embryo till en gemen
sam centralbank. Samtidigt stärks samar
betet mellan de nationella centralbanker
na. Centralbankerna ska också göras obe
roende av regeringar och myndigheter. 

Den av en nål genom
borrade penningen 
Attleka med mynt har alltid roat barn. 
Vid sekelskiftet utkom ett flertal böc
ker som vi lle visa vägen till "nyttiga 
och nöjsamma tidsfördrif'. Dessa 
böcker hade alla lockande namn som 
t ex ' 'Den kunnige lekkamraten". 
"Ungdomens bok" och "Hvad skola 
vi leka". I en sådan förekom en notis 
om genomborrande av ett mynt. Det 
är svårt att tänka sig att myndigheterna 
uppskattade denna lek som resultera
de i att svenska mylll förstördes. 

Att genomborra en penning med en 
nål, i synnerhet då nålen är mycket fin, 
synes vara en olösbar uppgift. Men 
den är likväl mycket enkel. Ma n sticker 
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Kraven pii disciplinemd ekonomisk politik 
ökar. Det blir mrbjudet för medlemslän
derna att finansiera hudgetunderskott "via 
sedelpressarna". det vill säga trycka nya 
sedlar tör att betala sina skulder och skapa 
inflation. 

3. Det tredje steget innebär att växelkur
serna mellan valutorna inom EG låses fiir 
gott . Ecun (European Currency U nit) . som 
är en "korg" bestående av de tolv EG
ländernas valutor, bliren självstiindig valu
ta vid sidan av medlemsländernas valutor. 
En gemensam centralbank, Europeiska 
centmlbanken (ECB), bildas. Den får alla 
befogenheter för att driva penningpolitik: 
rätt att bestämma vem som ska få ge ut sed
lar. att köpa och sälja valutOr, låna och låna 
ut räntebiirande tillgångar och handla med 
ädla metaller. Ti llsammans med de natio
nella centralbankerna bildar ECB det 
"europeiska ccntralbankssystemet", som 
självstiindigt ska ansvara fOr penningpoliti
ken. Det primära målet för penningpoliti
ken ska vara stabila priser (låg inflation). 

Innan man kan fixera växelkurserna i 
l()rhållandc till varandra måste länderna i 
den tilltänkta unionen ha un11efar samma 
inflation och räntor. Skulle exempelvis ita
lienska lire sjunka i värde snabbare än tys
ka mark blir ju en fixerad kurs dem emel
lan allt mer felaktig -det uppstår spännin
gar mellan valutorna. Därfor får länderna 
inte vara med i den tredje och slutliga låsen 
utan vidare. Dc måste forst klara ett antal 
krav på låg inflation, låga räntor, stabil 
växelkursutveckling och goda statsfinan
ser. Mot slutet av steg l'"<i ska EG-kom
missionen och EMI bedöma hur liinderna 
Idarar kmven. Finner sedan EG-ländernas 
finansministrar att en majoritet av EG
Iänderna är redo för EMU, så inleds det 

nålen genom en kork, så att spetsen 
blott helt litet sticker fram. Den del af 
nålens grofända, som sticker upp öf
ver korken, klipper man af med e n 
tång. Penningen lägges på två små 
träkloss ar a f mjukt trä, så placerade, 
att ett litel mellanrum uppstår. Seda n 
korken derefter lagts på penningen, 

tredje steget redan l januari 1997. Annars 
väntar m;m till l januari 1999- och då tas 
steg tre oavsett hur många länder som kan 
delta. De som inte får vara med från början 
f.ir "undantagsstatus" och tas med i klub
ben när de kvalificerat sig. 

Utvecklingen mot EMU minskar sväng
rummet för den nationella ekonomiska po
litiken. Redan det monetära system som 
funnits inom EG sedan 1979 innebär att 
växelkurserna bara får röra sig inom vissa 
intervall, vilket tvingar EG-ländcrna att 
sat:m mycket på inflationsbekämpning. På 
vägen mot EMU ska varje EG-land följa 
ett "konvergensprogram" - ett flerårigt 
program mr att anpassa ekonomin till den 
europeiska monetära unionens krav. 

När tredje steget är taget och EMU är 
forverkligat iir räntorna identiska i hela 
unionen. och inflationen övervakas av den 
gemensamma centralbanken. Olika sank
tioner ska avhålla länderna från att fora en 
oansvarig ekonomisk politik, till exempel 
låta budgetunderskottet växa i förvissnin
gen att övriga länder i unionen ändå ser till 
att räntorna hålls nere. 

Sverige bör delta i den valutaunion som 
EG tänker skapa. Det ökar chanserna till 
låg inflat ion, låga r:intor och ökade inves
teringar i landet. Om vi ställer oss utanför 
växer osäkerheten kring den svenska valu
tan, och vi måste locka med lägre löner än 
länderna inom EG mr att fä hit investerin
gar. Det skriver en arbetsgrupp inom fi
nansdepartementet, ledd av departements
råden K.A. Hall och Gunnar Wcttcrberg, i 
en rapport (Ekonomisk och monetär union. 
Der ekonomisk-po/irisl«l samarbetet inom 
EG efter Maastricht ochfl;[jdemaför Sve
rige. Finansdepartememet Ds 1992: 116), 
som finansministern beskriver som den 
viktigaste tjänstemannaprodukten efter re
geringsskiftet. 

slår man med e n hammare ett kraftigt 
slag på korken. Härvid kan nålen, då 
den hindras af korken, icke vika åt si
dan och skall derför genomborra pen
ninge n, emedan stå let, hva raf. nåle n 
förfärdigats, ä r hårda re än metallbron
sen i penningen. Denne bör helst ut
göra e n ettöring . O 
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Rapporten analyserar först vad en valu
taunion innebär i stort for ~G-liinderna. 
Fördelarna beskrivs på fOijandc sätt : 

l. Kostnaderna fOr växling mellan ol ika 
valutor forsvinner (en besparing på 13- 19 
miljarder ecu- motsvarande 112- 164 mil 
jarder svenska kronor- per år. enligt EG
kommissionens beräkning). När fOretagen 
slipper riskerna för att förlora på växel
kursforändringar vägar de investera rncr. 
En annan dynamisk effekt är att alla priser 
blir lättare attjämföra då de sätL~ i en valu
ta. vilket i sin tur ökar konkurrensen ()(;h 
dänned produktiviteten. 

2. Dc ränteskillnader mellan länderna 
som finns i dag beror främst på att pen
ningplacerarna far betalt för risken fOr de
valvering. När devalveringar blir omöj liga 
bortfaller ··riskpremien .. ()(;h räntorna blir 
lägre. Låga räntor gynnar investeringar 
()(;h medfOr b.udgetbcsparingar för skuld
satta länder. An nu en fördel är att närecun 
blir en lika stor valuta som dollar (J<'h yen 
kan europeiska foretag göra affarer med 
omvärlden i sin egen valuta. Det blir billi
gare och enklare. Ett aktuellt argument fOr 
valutaunionen är att de små valutornas sår
barhet för spekulationsattacker minskar. 

Problemet med valutaunionen är att kor
rigeringar av växelkurserna blir omöjliga 
för all framtid. Länderna kan inte devalve
ra för att möta yttre chocker som oljepris
höjningar och bonfall av viktiga export
marknader eller försämringar av konkur
renskraften av andra skär Alla sådana 
problem måste klaras av genom struktur
omvandling (svaga företag slås ut). genom 
sänkta löner eller geografiska omflyttnin
gar av arbetskraft och kapital. Att möjlig
heten till nationell devalvering försvinner 
skulle inte göra något om alla EG-Iän
derna hade samma ekonomiska struktur. 
Då skulle ju olika chocker drabba alla lika 
och behovet att råtta till konkurrenskraften 
bortfalla. Men i dag är Sydeuropa mer 

Ett hem i Sverige 
l en tidningsartikel år 191 l framkas
tade redaktören F Lindblad. Karls 
krona, ett förslag att till fOrmån fOr 
Nationalföreningens mot emigration 
egnahemfond utsläppa ett egnahems
märke. Förslaget godkändes och man 
utfå rdade ett upprop till a llmänhe
ten, speciellt ungdomen i skolor mm. 
Märket. som tillverkades i papp. skul
le kosta 25 ö re. Dess utseende fick 
formen av en ntid~ommarkrans med 
texten: HEM l SVERIGE 1911. 

Stora ansträngningar gjordes for att 
få märket spritt. l Stockholm skulle 
märket säljas under m idsammarvec
kan 1911 vid alla större spårvägshåll
platser samt vid ångbåtarnas tilliiggs-
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känsligt för störningar. till exempel li\g
priskonkurrcn5 fr:\n Asien. 

R<tpportfOrfnttarna diskuterar sedan vad 
medlemskap i valutaunionen skulle betyda 
!lir Sverige. Fikdelarna iir i stora stycken 
desamma mr oss som mr övriga lii ntler. 
Niiringslivct tar minskade kostnader lur 
valut:1trans01ktioner. Någlin garanti fiir 1:\g 
intlation finn' aldrig. men vi får hjiilp att 
hålla inflationen nere. inte minst genom en 
gemensam centr:tlb:mk som betonar just 
prisstabilitet. Med en gemensam valuta 
blir viixelkurserna' trovärdighet fullstiin 
dig. och d<i sjunker riintorna genom att 
..premien .. för deva lveringsrbken bortf:tl · 
ler. Den fOrdel som bet~mas stark:tst i r~p
porten är dock att intresset för att investe
ra i Sverige ökar niir valutariskerrm elimi
neras. 

Den grundläggande ri sken med att delta 
i unionen är <~Il vi aldrig kan dc,~tlvcr:t 
mer. Nödtttg~ngcn är stängd. En kri, som 
drabb:tr hela unionen kan lindras med 
exempelvis en gemensam deva lvering 
gentemot onwärldens v:tlutor. men en kri~ 
som drabbar Sverige hårdare än övriga 
länder tar vi klar~ på anmtt sätt: genom 
sänkta löner. rationaliseringar och om
Oyttningar. Det liigger stort ansv:tr på ar
beLsmarknadcns parter. 

Enligt rapponen är risken fOr kriser ~om 
slår h~rdast motjust Sverige liten. men in
te fOrsumbar. Den svenska industristruktu
ren och handeln är ganska lik exempelvis 
Ty~klands. Det tala r mot att Sverige en
samt skulle f?t problem. till exempel ge
nom att en viktig exportmarknad f:tller 
bort. En del svenska särdrag finns dock. Vi 
är mer beroende av skogsindustri C>ch and
ra sårbar.~ basniiringar iin EG-Iänderna i 
genomsnitt . 

Rapp<>rtförlintarna hävdar:\ :mdm sidan 
att den svenska arbetsmarknaden är rela
tivt Oc1dbel. FmmfOr allt iir arbetskmftcn 
mer villig att flytta än i andra västliinder. 
Därmed har Sverige större fOrmåga iin 

må ngn andr;t ull möt:t ekonomiska chocker 
genom ltiriindringur på arbetsmarknaden. 

Vad hiindcr d:'l om EG bildar sin valuta
union och Sverige viiljcr an stå ulanför? l 
rapporten framstår nackdelarna med att stå 
utanför som e tt kanske viktigare skiiiiOr att 
delta i unionen iinmcdlemskapets likdelar. 

Även som it.:ke-mcdlcm får Sverige lägre 
kostnader flir valutatransaktioner genom 
att en rad EG-valutor ersätts av en. Men 
mr konkurn:nsländcrna inom unionen 
minskar kostnaderna ii n nu mer. så svenska 
fiirctag missgynnas relativt sen. 

Framl()r allt kornmer investeringar i 
Sverige att te sig osäkr:t. Genom att ställa 
'il! utanrö r unionen visar svenskarna an de 
vill behåll:• möjligheten att devalvera. och 
därmed ökar misstron rnot kronan. För att 
försvar.! den fasta växelku rsen (och det var 
en sjiilvklar utgångspunkt när rapporten 
skrevs) ~kulle Sverige tvingas ha höga riin
tor. vilket minskar investeringarmt ytter
lit!arc. 
-Troligen vill EG inte ta emot nya med

lemsliindcr som inte ställer upp på va luta
unionen. Det betyder an Sveriges delta
gande i den europeiska integr:uionen i ston 
skulle framstå som osäker. S:\dant gör in
vesterarna osäkra (och skulle givetvis ha 
>tor politi:.k bct)'delse för Sverige). Natur
ligtvis kan Sverige fiir:1 en politik med låg 
mflation och stabil valuta utan au vara med 
i ,.,Jiutaunionen. skriver expertgruppen. 
~1en det skulle kräva ännu stramare pen
ningpolitik. snålare statlig budget och läg
re löner ii n vad eu deltagande i valutaunio
nen gör. 

Bildandet av en va lutaunion i Europa 
kommer an påverka Sverige oavsett hur 
man stiilkr sig till frågan. Deltagandet i 
valutaunionen skulle innebära delvis nya 
förutsiiuningar for Sveriges ekonomiska 
IXllitik, men iivcn om man valde au stå 
utanfi.ir skulle det ra konsekvenser i detta 
avseende. 

TS 

platser. Svenska pressbyrån åtog sig 
distributionen på tågen genom kon
duktörer och kiosker. Skansens sty
resman dr Bernhard Salin t ill iit för
siiljning av märkena vid vaktstugor 
och andra stä llen på Skansen. Ett 
stort antal affli rcr i Stockholm deltog 
också i lbrsiiljn ingen. På samma sätt 
gick det till iiven i övriga Sverige. 
med gott resultat. 

/W 

Egnalrnmmiirket .wm spreds i huu/et at· 
cmigmtiollsfiirellingens egnohemsjo11d. 
Miirkt•t l"i.mr e11 midsommarkrans med 
fon•ningi' IIS III.H' Il: Hem i Sverige. 
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KONGRESSN.YTT 

Symposium i Polen 
12-13 november 1992 
Till den medellida staden Torun blev 
jag inbjuden att delta i ett numisma
tiskt symposium under några dagar i 
november fOrra året. För inbjudan 
stod Polens Mi~dzymuzealne Kolegi
wn Numizmarycme (fritt översatt 
"mellanmuseala numismatiska kolle
gium"), Polska Numismatiska Sam
fundet samt Muzeum Okr~gowe IV To
rwziu, distriktsmuseet i Toruri (unge
far som våra länsmuseer) . som också 
stod för värdskapet. Symposiets titel 
var "\1ynt och myntkontakter inom 
östersjöområdet under 1200-1700-
talen". 

Staden - som är en gammal Hansa
stad (Thorn) - ligger i Västpreussen 
vid floden Wisla och utgjorde ur
sprungligen två stadskärnor; ' 'Gamla 
stan" anlagd år 1231 av Tyska orden 
samt "Nya stan" från år 1264. Dessa 
båda förenades 1454, men benäm
ningarna används än idag och båda 
delarna har fortfarande var sitt torg. 
Mitt i Gamla stan står den ståtliga go
tiska rådhusbyggnaden. uppförd un
der 1200-1300-talen men ombyggd 
1602-03. Rådhuset innehåller nume
ra distriktsmuseets samlingar och ut
ställningslokaler. Runt stadens cent
rum löper delar av den gamla ringmu
ren. av vilken ett och annat torn ännu 
står kvar. Staden var belägrad av 
svenskarna i mitten av 1600-talet un
der Karl X Gustav och där präglades 
kortvarigt mynt med den svenske 
kungensv bild. Även Karl Xll var där 
och härjade år 1703. l dag är staden ut
byggd långt utanfOr murarna med hög
hus och lån!!.hus med modern monoto
ni. Själva ~adskärnan med köpcent
rum. är mycket liten med en hu
vudgata kallad S::.eroka ("breda ga
tan"). Staden är framrorallt känd som 
Kopernikus födelsestad och hans hem 
utgör idag museum. Till stadens gam
la tradi tioner hör tillverkning av små 
mjuka pepparkakor. pierniki (mycket 
goda hjärtformade med choklad 
utanpå). 

Nåväl, åter till symposiet efter den
na historiska tillbakablick. Den med
fiiljande sonen hade tagit sig till släk
tingar på egen hand mumlandes pols
ka glosor och med en miljon på fickan 
(:/my alltså). Själv skre\·s jag in på 
det lilla hotellet med den tina restau-
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Symposil'l, som egemligen skulle ha ägt mm i Rarusz men ptl gmnd m· n•pamricmer där. 
höll r il/ i mu.reers mr re hall. Här ses från ••änsrer Monica Golabiewski /.illmby, Jor;:cn 
Sreen Jensen. Köpenhamn, Adam Musialowski, Ton.m, Srmzislaw Sztclwdnlski. 
Hurszawa, och Jerzy Piniliski, Lådi.. Foro: Muzeum Okr<'gowe w Tonwiu. 

rangen inte långt från ringmuren . 
Plötsligt mindes jag hur jag, med min 
familj , stod utanfor samma restaurang 
en dag fcir tre år sedan. Då var där en 
oändlig kö av väntande med lunch 
som mål. Yikomaldrigin.ldagärdet 
en lin och dyr restaurang utan kö. 

Dagen därpå klockan 10.00 hälsade 
museets direktör oss välkomna· och 
symposiet öppnades med en kort in
ledning av kongresskommissarien 
mgr (magister) Adam Musialowski 
från museets numismatiska kabinett, 
som det kallas där (Gabiner Nrmiic.
mmycvzy). Under förmiddagen talade 
prof. dr Stanislaw Suchodolski, War
sza\va. om Östpommerns mynt under 
1200-talet samt undertecknad om 
myntfynden från Fjäle ödegård på 
Gotland. Ovriga föredragshållare var 
prof. dr Stefan Cackowski och dr 
Krzysztof Mikulski. mgr Tadeusz 
Szczurek och mgr Andrzej Sikorski. 
De två senare berättade om myntfynd 
från en medeltida kyrkogård i D~b
czyno. niira Bialogard i västra Polen. 
(Undertecknad greps därvid av stark 
nostalgi och fina minnen manades 
fram av en sommar för tjugo år sedan 
då jag som nybakad fil. kand. och ett 
betygs hårdplugg av polska språket 
bakom mig deltog i en arkeologisk un
dt'rsökning i nämnda by under fram
lidne prof dr Jan Zak. Poznar\.) Dis
kussionerna var livl iga. långa och 
mycket polska. Förmiddagen drog ut 
på tiden och det blev äntligen lunch. 
eller första middag som det hette. vil
ken avåts gemensamt vid av rcstauran-

gens, särskilt för symposiet. framdu
kade långbord. 

Eftermiddagen bliv lika intensiv. 
Mgr Marta M~clewska. chef får det 
numismatiska kabinettet i Zamek Kr6-
/ewski IV Warszmvie (Kungl Slottet) ta· 
lade om ett skattfynd av Tyska orden
schillingar. Mgr Jerzy Pinitiski, chef 
för numismatiska avdelningen i muse
et i L6di . talade om tjeckiska gro
sehenfynd i Pommern och Preussen. 
Mgr Borys Paszkiewiez samt mgr 
Adam Musialowski. vår värd i Toruzi. 
höll fOredrag om myntkontakterna 
mellan Polen och Baltikum under 
1300-talet respektive om myntcirku
lationen i Preussen 1454- 1526. Slutli
gen. utanför det ursprungliga pro
grammet talade (på tyska) dr Ivar Lei
mus från Tallinn om ·Revals iildre 
mynthistoria. A Ila andra föredrag den 
dagen. utom mitt eget förstås. hölls på 
polska utan bi lder. Ingen höll tiden. 
Till och med den flitige och polsk
språkige Jorgen från Kobcnhavn sågs 
stundom med hängande huvud. Dc 
trevl iga pauserna med kaffe och um
gänge under personligare former blev 
nog riiddningen för både den trötte 
och den tappre. Den första föredrags· 
dagen slutade klockan 19.30. 

Den andra dagen inleddes med en 
kort rundvandring i Gamla stan under 
ledning av en polsk guide. Vi besökte 
bl a Kopcrnikus-husct. den medeltida 
S:t Johanneskyrkan, uppförd i gotisk 
stil. samt Rmus::. (rådhuset). Även 
ringmurens lutande torn besågs. Sym
posiet fortsatte emellertid ganska 
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snart och föredrag hölls av Jurgen 
Steen Jensen (p;\ polska!) om preus
siska myntmästare i Danmark 1577-
1585. Dr Vytautas Aleksiejunas. Vil
nius, talade om dubbeldenarerna frun 
1578-1579. Dr Arent Pol frun Leiden 
berättade på tyska om monetiira fOr
bindelser mellan Nederländerna, den 
baltiska delen av Polen och Osmanska 
riket och visade diabilder. Underteck
nad hade dagen innan i ren förvirring 
torsnillat museets enda diamagasin 
med språngmarsch till hotellet son1 
följd ror återbördande av detsamma. 
Det gällde ju au inte missa en bildvis
ning. Mgr Bogumita Haczewsk:l frln 
Krak6w avslutade dagens föredrag. 
Hon var den enda av dc polska före
dragshållarna som am'ändc diabilder. 
Det kom så småningom fram au insti
tutionerna helt enkelt inte har pengar 
för fotografering. 

Allt dryftades med sedvanlig polsk 
intensitet. Alltid hade någon bara en 
liten fråga till. Professor Suchodolski 
summerade slutligen symposiet med 
en analys av dc båda dagarnas alla fO
redmg. där han delade in dem i anf<ir
andeteknik. innehållsmässig kv-.1litct 
och dc a\' särskilt numismatiskt in· 
tresse. 

Efteråt samlades dc n e ta av oss för 
en gemensam lunch vid långbord och 
vi hade det riktigt trivsamt. God mat. 
gon öl. endast en och annan i den 
"äldre" generationen drJck det tradi
tionella teet i glas på polskt vis till 
maten. Samtalen nödadc kors och 
tvärs över bordet på fmmförallt pob
ka förstås. men även engelska. tyska. 
svenska och danska hördes. Au som 
utlänning ge sig på att tala det polska 
språket bemöts alltid positivt och man 
lyssnar tålmodigt. 

Förutom fcircdragshållarna lltnns 
fOrstås också åhörare från olika muse
er i Polen. Kända fOr åtminstone 
Kungl Myntkabinenet ii r bl a dr Mari· 
usz Mielczarek, L6di, som besökte 
vår institution för au studera antika 
mynt under en par veckor i september 
1992. Han dök upp på symposiets 
andra dag. Tomasz Bylicki. National
museet i Warszawa (Muzeum Narodo
u·e), var också där. Malgor?.ata Dub
rowska från Warsza\va deltog i sympo· 
siet. År 1980 var hon. genom Svenska 
Institutets f6rsorg. i Stockholm under 
fyra månader fiir att inventera polska 
medaljer i Kungl Myntkabinettets 
samlingar. Hon förestår numerJ det 
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Marta M('deu-ska framflir l'll (Il' 1110111nmw i KtmJII Slmtl'l~ llllllli.lmllliska kabim•lf. 

Foto: M. Golobicwski Ltmnb,1: 

numismatiska kabinettet i Warsz:m~ts 
Historiska Stadsmuseum. 

På fredagkvällen var hela delegatio
nen inbjuden till vernissage på Ratusz 
där man invigde en utställning med 
1600-talsmålningar. Eftcrut lyssnade 
vi tillsammans med hundmtals andra 
åhömre på en kon~ert med Toruris 
kamrmtrorkester. om framf6rdc 
Beethoven och Mendelsoho i en till 
br'.idden fylld borgarsaL En mycket 
bejublad konsert med Toruris bästa di
rigent och violinsolist. 

Den sista dagen hade Polska Nu
misrnatislut Samfundet sammantriidc. 
Vi andra kunde ströva fritt omkring i 
staden. vilket vi också gjorde trots ky
la och regn. Museets övriga utstiill
ningar besökt..:s. sedan var det dag~ 
fOr avsked. 

Men det blev också en dag i War
szawa. Tillsammans med min son. 
sont anslutit sig inför hemf1irdcn. och 
Malgorwta Dubrowska. var jag in
bjuden till Kungl Slottet av Marta 
Mqclewska. Vi fick en mycket per
sonlig visning på engelska av Slottet 
och dess numismatiska kabinett. för 
vilket hon iir chef. Slottct är nu hdt 
:itcruppbyggt efter tyskarnas spriing
ning under andra vär!dskrigct. Minsta 
bit som man har hittat i ruinerna har 
tagits till vara och on:sorgsfullt åtcrin· 
satts på sin r.1tta plab. Av med skorna 
och på med filttoffiorna. Som en 

miikt:t ~tolt ~lott~fru ledde sedan Mar
ta Mqclcwska oss genom slottets mag
nifika salar. alltmedan sonen hölls på 
halster med pinliga fOrhör i historia. 
Besöket a,•slutadcs med en presenta
tion av den relativt nyinredda numis
matiska utställningen ~om också inne
fattar ett orden~rum (Pokåj Ordero
")'). Till detta rum hade man genom 
Jorgcn Stecn Jcn~cns fön.org fatt 
överta montmr frln Köpenhamns får
m utstiillningslokalcr och dc~sutom 
låtit tillverka ncra i samma stil. 

Malgorzata Dubrowska visade 
Warszawas Historiska Stadsrnuseum 
får oss. iiven hon pil engelska. Museet 
ligger i Gamla Stan - ocksil helt res
taurerat efter kriget - vid stora tor
get. som om sommaren kryllar av tu--
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rister. Nu var där ödsligt. regnigt och 
rått. Utställningarna presenterar sta
dens medeltid samt de sju seklerna 
fram till dess tragiska förstörelse un
der andra världskriget och slutligen 
stadens återuppbyggnad. Museet har 
numera friare händer att omarbeta de 
permanenta utställningarna samt göra 
nya tillfälliga utan alltför mycket styr
ning med politiska pekpinnar. Sam
lingarna fOrvärvades efter kriget och 
består till stora delar av depositioner 
från andra museer samt donationer 
från privatpersoner. Där finns också 
ett mindre mynt- och medaljkabinett. 
vars samlingar idag innehåller ca 
7.000 registrerade föremål inklusive 
sedlar. polletter och ordnar. 

Resan var genomgående mycket gi
vande. Nya komakter har knutits, 
gamla har förnyats. Hela symposiet 
präglades av en fin stämning. delta
garna var mycket aktiva, diskussio
nerna långa och inläggen många. In
tresset för numismatiska frågor delas 

FRAN LÄSEKRETSEN 

Georg Stephens - en slutreplik 
Till Morten Eske Monensens :1r1ikd Geor
ge Srephens: en il Tig moll/samler i nr 9/10 
1992 av denna tidskrift har jag egentligen 
blott an tacka for intressanta och förvånan 
de upplysningar. Av praktiska skäl har det 
inte varit mig möjligt an bedriva forsknin
gar av något slag i Danmark. utan jag har 
fått hålla mig till vad som framkommit i 
och kring Huseby och från Stcphcns semi
da släktforskare Fingal von Sydow och 
dennes släkt ingar. 

Konkret f.ister jag mig sii rskilt vid två av 

Nordisk Numismatisk Årsskrift 1991 
har utkommit. Den har redigerats av 
Kenneth Jonsson och Brita Malmer. 
Utgivningsår är 1992. Denna volym, 
1991, utgör en festskrift till Kolbjern 
Skaares på hans 60-årsdag den 6 april 
1991. Årgången omfattar 255 sidor 
och innehåller f61jandc: 
Ax t?! Seeberg: Kolbjorn Skaare: Numisma
tics in a cold climate. 
Perer Roben A·anke: Einigc Beispielc fUr 
die Auswcnung von Miinzschatzfunden. 
Jolm Kenr: The Emprcss Ariadnc: what 's 
in a nanle? 
tlmu• Kmllll/1111: The dcnarii frolll the 
~-1oor of ll lerup. 
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Numismatiska kabineller i Krtngl S/ouer i llfrrSZt/1\'0. U1S1111lningen 1·isar på el/ åskådlig
gömnde sä11 polskllm,m r firln ti/dre medellid och fmmclr. Ruo: M. Golabiewski Lannby 

i Polen även av arkeologer och histori
ker. Uppenbarligen hade man medve
tet bjudit in de representanter från ol i
ka västländer - Danmark. Sverige. 
Nederländerna - som behärskar eller 
åtminstone har kommunikationsbara 
kunskaper i polska språket. Diirmed 

Monensens upplysningar. Den ena är :111 

Sccphens lät siilja sin numismati ska biblio
tek några månader fiirc sin död - ano
nymt! - medan han ännu hade kvar en 
s:unling av engelska mynt. Förfarandet 
stii rnmer dåligl medden bild man f<ir övrigt 
får av samlaren Sccphcns som den som 
benhårt höll kvar allt dec han hopbmgt. 
kanske alldeles siirsk ilt böcker. Att försiilj
ningen sken av ekonomiskt nödtvång är 
alls icke troligt. 

Den andra överraskande upplysningen 
ii r just förekomscen av den engelska mync
samling. som efter Stephens död i sin hd
het 1898 sMdcs till scorsamlaren L E Bruun 
fordet enlige dåtida pcnningvii rdc betydan
dc bel oppe! av l I()(J kr. Exiscenscn uv den-

7iwkka 7ith·io: The carlicst coin linds of 
Viking-Agc Finland. 

Sl'<'ill Gul/bl'kk: Somc aspeels of coin im
porl co Norway and coin circulation in the 
h11c Viking Age. 

Kennel h Jon~son : A new Norwcgian 
Viking-Agc coin lypc and other Norwcg
ian coins fillind in Swcdcn. 

Keld Grinder-!1r11W'II .' Somc rcncctinn:. 
on the reasons fi>r the dcpositing and re
covery of ho<mls. 

11l'nrik Klack<·nbt•?!: Penningar blå -
franska. norska eller svenska'? Myntc irku
lation i viistra Sverige 1150- 1250. 

/ .. .m:~ O UIJ:<:rq•·isr: S:ta Sunniv01' mynt. 

ökade också möjligheten till kontakt 
iiven med de kolleger som har begrän
sade kunskaper i andra språk. och 
man gjorde det bästa av situationen. 

Föredragen kommer att publiceras i 
en polsk numismatisk tidskrift med 
engelska sammanfattningar. MGL 

na samling har egendomligt nog ej alls be
Vllmts i minne! hos Stephens efterlevande i 
Sverige. vilket vitSordas av Fingal von 
Sydow. 

Georg Sccphens var en originell och in
tresssant kulturpersonl ighet. Dessutom 
var och är (!) han tydligen badc komplicc
md och gåtfull. Man fr.igar sig t.ex : sålde 
han också tidigare samlingar av böcker och 
ev. mynt? Anonymt'! Och varfor lämnade 
han. tydligen mycket snart . den numisma
tiska förening. v.m; bildande han varit med 
:1!1 inbjuda till? 

Dessa rader iir an hctrakta som en slut
replik från min sida i frågan om numisma
tikern Georg Sccphcns. 

Gunnar Sundberg 

JoYJ::t!ll SIC<' II Jen.~en: Norwcgian coins in 
Danish monetary circulation of the 17th 
and early 18th ccntury. 

Nåkon /ng mld.\·e/1: The coins from 'Sam
son' - a 200 year-old shipwrcck. 

Dessutom Kolbj0rn Skaares bibli
ografi samt fyndberiittelser från mynt
kabinetten i Helsingfors, Köpen
hamn. Oslo och Stockholm. Uppsat
serna har engelska eller svenska 
sammanfattningar. 

NNÅ 1991 distribueras av Kungl 
Myntkabinettet, Box 5405. 114 84 
Stockholm. tcl 08-783 94 29. Capriset 
är beräknat till 200 Skr + porto. 
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J.S. Jensen. K. Dcndixen, N.K. Gottlieb 
och F. Lindahl under rncd,·erkan :J\' K. 
Grinder-Huusen och G. Possclt: Dan
marks middcla ldcrli~:e skattefund c. 
1050-1550. Köpenhamn 1992. Två voly
mer. ISBN 87-87483-23-8. 1.200 DKR. 

l dc nordiska Hinderna har en ll'>redömlic 
lagstiftning gjort ;ut dc skatter som hitta; 
inlöses av staten. Fynden finns därfOr fort
farande tillgängliga for forskningen i mot
sats till dc flest:t andra europeiska länder 
där fynden har skingrats. Trots att detta 
källmaterial redan har varit föremål för 
omfattande forskning under en lång tid är 
det så rikt och rymmer en sådan potential 
att eu mycket omfauandc forskningsarbete 
ännu återstår. För au dcua arbete ska kun
na fOrverkligas är en grundllirutsiittning all 
materialet blir publicerat på eu tillfreds
ställande sätt. 

l Sverige finns lor niirvamnde två större 
projekt som avser materialpublikationer av 
mymfynd. Det ena ii r det s k CNS-pro
jektet som omfau:~r dc vikingatida mynt
fynden och där :itta :w uppskallningsvis 
35-40 volymer har publiccratS. Arbetet 
med de idag ca 223.000 mynten tog sin bör
jan redan fOr mer än tre decennier sedan 
och varje mynt redovisas här i detalj enligt 
dc senaste fnrskningsrönen. Det andra 
projektet är lamtskapsinventeringen som 
ger en mer eller mindre översiktlig infor
mation om samtliga myntfynd i resp. land
skap. Den inncbiir normalt inte en nybcar
betning av m:ucrialct utan hygger som re
gel på redan befintliga bestämningar. Med 
början 1982 har hiuills sju volymer publi
cerats av ca tjugo planerade. 

Den nu for Danmarks del publicerade 
katalogen represcntcrJr en tredje variant 
på temat. Här ingår :lila depåfynd (ej lös
fynd) med mynt eller andra foremål i ädel
metall som tillhör perioden ca 1050-1550 
och som påtriiff:u~ fram t o m 1986 (det ti
digaste fyndet påtriifladcs redan omkring 
1610). Det ii r eu ocrhört ambitiöst projekt 
~om tog s in början 1979 och som nu resul · 
te rar i två volymer spiickade med in forma
tion och som även innch:iller a naivser och 
kommentarer. Det är sv:ht att hir kunna 
gi'lra r'.iuvisa tor der omfattande arbetet 
som grundlagts under mer iin euhundra års 
bearbetning av fynden och som nu har sys
tcmatiser.t13 och kompkuemtS av en liten 
grupp numi;matiker och arkeologer vid 
Den kgl. Mont· og Mcdaillcsamling och 
vid medeltid~\'delningen på Nationahnu· 
sect i Köpenhamn. Av naturliga skäl kom· 
mer endast det numismatiska innehållet att 
kommenteras hiir. 

Det iir el! i högsta grad internationellt 
material som presenleras och spr.ikligt har 
man löst det genom att de inledande 
kommentar· och analysavsniuen ingår så
väl på danska som i engelsk översiiiini ng. 
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RECENSIONER 

Den fUrsta volymen omfauar perioden 
ca 1050-ca 1241, d v s ;lutskedet av vikin· 
gatiden och tiden fram till borgarkrigsti
dens början. Den amin volymen om faltar 
tiden ca 1241-ca 1550. d v s borgarkrigsti
den fram till tiden strax efter myntförord
ningen 1541 som markcmr slutet på medel
tiden. Griinsdragningen mellan de två vo· 
lymcrna ii r naturlig liksom ca 1550 medan 
1050 mot i vems av au myntcirkulationen då 
övergår fr:in vikingatidens internationellt 
inriktade till en mer nationell karaktär. 
Den geografiska begränsningen till nuva
mnde Danmark - med utelämnande av 
Sychchlcswig. Skånc. Blekinge och Hal
land - beror på såväl praktiska som eko· 
nomiska hiinsyn. Fynden från Schle~wig är 
neks:\ fi.ir niirvarande lliremål för en dok
torsavhandling av Ralf Wiechmann i Kiel 
och inom elen svenska CNS-serien har två 
Sktmc-volymer publiccmts medan en vo· 
lym över Blekinge iir under utarbetande. 

Dc inledande kapitlen behandlar det ar
kivaliska kiillmaterialer. liknande corpu~
verk i andra liinder. fyndtyper och skauer
nas sammansättning. fyndf<irhållanden. 
det icke-monetära materialet. datering. 
myntcirkulation. myntpolitik och myntens 
funktion. myntningens storlek m m. Tall
sammans med en flertal register omfattar 
de 149 sidor och illu~1reris med kartor. 
diagram. mynt m m och rymmer många in
tressanta iakttagelser. Det framgår t ex att 
en fyndtopp infaller under de två decenni· 
crn:t 1870-1889. d v s precis samma tid 
som k:m noteras för de svenska vikingatida 
fynden. Vida r.: diskuteras bl a frågan om 
systematiska myntindragningar i Danmark 
och här antyds en viss skepsis beträffande 
vissa perioder med utgångspunkt från skat
terna> sammansänning. 

Fyndk:llalogen upptar huvuddelen av vo
lymerna och sammanfauningsvis omfattar 
den fOijande antal mynr resp. fynd vilket 
ger en begrepp om materialets omfauninu 
(ett rnral innehåller enbart smycken). ~ 

nummer. litteraturhänvi~ningar mm. An
talet bevarade mynt anges också på eu före
dömligt sätt för resp. fynd. Dc en~kilda 
mynten redovisas med uppgift om land, 
mynt herre. myntort. typ enligt en löpande 
numrering och dessutom anges antal för 
varje kategori. Redovisningen ;i r med and· 
ra ord tillräckligt detaljerad !Or att till · 
fredsstiilla även högt ställd:t krav. 

Fynden llirrnedlar på ett enastående sii ll 
den monetära utvecklingen i Danmark un· 
der ett halvt årtusende. De äldsta fynden 
omkring år 1050 är ännu helt domincr.tde 
av utländska mynt men ersätts snart av 
fynd med enbart danska mynt och sanni
digt minskar antalet fynd radikalt. Den 
liig>t:t fyndfrekvensen infaller under andra 
häl fr en av 1100-talet då fynden ii r såviil s m~ 
som fä. Framernor mitten på 1200-talet 
börjar sedan åter utländska mynt , fmmfOr 
:~lit engelska och fr.tnska, an förekomma 
och det normala är att fynden under dc fOI 
jande elihundra åren består av antingen en
bart danska mynt eller enbart utländska 
mynt. Skillnaden är lätt an ftin,tå eftersom 
dc utländska mynten var av bra silver mc
dan de danska hade låg eller mycket låg sil
\'erhalt. När den danska myntningen låg 
nere under senare delen av 1300-talet be
; rår fynden enbart av utländska mynt. 
främst tyska och engelska och det är iivcn 
under denna rid som de fOrsta fynden med 
guldmynt uppträder. Under 1400· tlllct vi
sar fyndens sammansältning en stor varia· 
lionsrikedom med en blandning av danska 
och utliindska mynt. Från 1526 finns också 
fynd med enstaka tyska wirar och ett fynd 
med s lutmynt 1552 innehåller enbart 46 
tal mr. 

K:ttalogen avslutas med ett Oert.1l myc
ket nyuiga index över t ex myntherm r. 
myntorter och valörer. 

Fr:in svensk sida är det intre>l>ant an no
rem förekomsten av svenska mynt. Bland 
dc ii ldsta fynden. ca 1050. förekommer 
wenska mynt endast i eu exemplar (Anund 

Fynd Mynt Slörsta fynd 

Ca l 050-ca 124 l 
Ca 124 1-ca 1550 

76 
251 

ca 3 1.527 
ca 300.998 

12.007 
81.422 

Den stö rsta fyndkoncentrationen finns 
under perioden ca 1325-1340. då man i 
Danmark når slutfasen av en lån!! infla· 
tionspcriod då mynten i princip ~står a,· 
ren koppar och följaktligen också pr'.igla~ i 
mycket stort antal efters.Jm deras '-ärdc var 
blygsamt. Dettotalt sett största fyndet (Ki
rial) iir undangömt ca 1365 och består av 
enbart utländska mynt eftersom den in
hemska danska myntningen dä hade upp· 
hört. 

Fynden redovisas på e11 enhetligt sätt. 
med uppgin om ncdlilggningst id. fynd· 
omstiindighcter. fyndon. tidpunkt. beh51-
larc. andra forernål än mynt. invcntarie· 

Jakob). Under medeltiden finns ell unikt 
fynd med mynt enbart från Birger Mag· 
nusson (1290-1318). vilket kanske kan siit· 
ta~ i ~amband med att Birger gick i lands· 
Oykt till Danmark 1318. Dc arkivalbka 
uppgifterna nämner enbart mynt från Bir
ger och dc l\'å mynt från Magnus Erik~~on 
~om nu har denna pro,·enicns kan inte ha 
ingåu i ,kanen. Vid milten a\' 1300-talct 
finns iivcn en större antal fynd med ~'·en· 
ska myntmen de mrsvinner sedan fulbt;in · 
digt niir den inhemska myntningen nrcr 
börjar i större skala omkring 1400. 

K:11:1Iogen ger ett allmänt mycket posi--
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tivt intrvck som inte fortas av att det i ett 
verk av denna omfattning naturligtvis ock
så finns vissa punkter som kan kritiseras. 

Tyvärr saknas genomgående en sam
manstiillning över mynten fördelade på 
länder. För mindre fynd är detta inte så be
svärande eftersom man sjiilv lätt kan göra 
en sammanställning, men för större fynd 
medfOr det en hel del riiknande. Smärre 
skillnader i redovisningen finns också mel
lan små och stora fynd framför allt vad gäl
ler dc vikingatida fynden. Dc mindre fyn
den redovisas. av naturliga skäl, mer i de
talj medan de större fynden ofta saknar 
uppgift om typ. 

Nedläggningstiden anges efter två sys
tem. dels t ex "Nedlagt efter 1047''. d v s 

Grreske monter. Den kgl. Mont· og 
Medaillesamling. Nationalmuseets Vej· 
ledninger. K.ebenhavn 1992. Med text av 
Jan Zahle. ISBN 87-984086-0-7. Beställes 
från Nationalmuseet. DK-1220 Köpen
hamn K. Pris 30 dk. 

Som bekant finns i Köpenhamn en av värl
dens f<irniimsta samlingar av grekiska 
mynt. Den är dessutom ovanligt nog publi
cerad i sin helhet. I samband med den ge· 
nomgripande omorganisationen av Natio· 
nalmusccts utställningslokaler har även 
M0ntsamlingcn fått nya vackra montrar. 
Till den grekiska delen har Jan Zahle för· 
fattat en innehållsrik vägledning, som inte 
bara utgör en förträfflig handledning vid 
studiet av mynten i utställningen utan fak
tiskt också kan leva ett eget liv som intro· 
duktion till den grekiska myntvärldcn. 

Först må kanske ett par ord sägas om bo
kens utformning. Den ornlimar 56 sidor. 
ligger väl i handen genom att den är hög 
och smal, texten omfattar barJ en spalt; 
satsytan är modernt formgiven med ojämn 
högermarginal och utan avstavningar. Tex
ten består av korta meningar och stycken. 
vi lket gör den liittläst och överskådlig. In
nehållet är lätt att ta till sig när man står vid 
montern och läser. Den höga papperskvali
ten gör att fotografierna görs full rättvisa. 

Texten följer noga de åtta montrJrna och 
varje avsnitt börjar med en kort inledning 
och därefter toljer en koncis beskrivning 
av de utstiillda mynten. 

Den forsta montern ger en Ö\'erbl i ck över 
de grekiska mynten och tillsammans med 
montern om den grekiska bildvärlden ger 
den besökaren en god karakteristik av de 
grekiska myntens egenskaper. utseende, 
metall innehålL präglingstcknik, motivval 
och valörsvstem . 

l fyra n~ontmr behandlas olika epoker, 
de äldsta grekiska mynten, mynten under 
perserkrigen. dvs det som brukar kallas 
den klassiska tiden. mvnten under Alexan
der den store. hans fi;reträdarc och efter· 
trädare och slut l igen den hellenbtiska epo
ken (323- 30 fKr). 
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efter t.p.q (slutmynt), dels efter en antagen 
nedläggningstid tcx "Nedlagt ca 1050". 
Här skulle man kanske önskat mer konse
kvens eftersom det är svårt att tOrstå vad 
som motiverar att det ena resp. det andra 
har valts i det enskilda fallet. Intcrnatio· 
ncllt har utvecklingen under dc senaste dc· 
cennierna gått från en antagen nedlägg
ningstid till t p q eftersom det senare är ett 
i princip objektivt årtal i motsats till det 
förra som kan vara mer eller mindre sub
jektivt. För hela borgarkrigsperioden 
(1241-1360) är det emellertid inte möjligt 
att använda t p q eftersom mynten som re· 
gel saknar uppgift om myntherre och dc 
bestämningar till regenter som allmänt till
lämpas är mycket osäkra. 

Fynd nr 28 och 29 anges vam nedlagda 
ca 1065-1074 baserat på Sven Estridsens 
runmynt som ingår och som tillhör slutet 
av hans regering. Fynd nr 8 innehåller 
också motsvarande runmynt, men där an
ges nedläggningstiden till efter 1047. 

Det !11ktum att fyndens nummer i katalo
gen bestämdes på ett tidigt stadium och att 
vissa korrigeringar av fyndens datering 
gjordes i efterhand förklarar att fynden in
te alltid kommer i en strikt kronologisk 
följd. 

De två volymerna utgör ett ovärderligt 
referensverk för alla förskare och övriga 
som är intresserade av Danmarks mynthis
toria och kan varmt rekommenderas. 

Kenneth Jonsson 

·--

Mithridates III (ca 220-185 fKr). 4 drachme1: 
III ur Graeske mouter. 

Den rika köpenhamnssamlingen inbju
der lätt till olika specialstudier och få mu
seer skulle bättre kunna illustrera dc hellc· 
nistiska porträttmyntcn; de mynt som här 
exponems räknas till de främsta karak
tärsstudier som finns på mynt och det må 
förlåtas anmälaren om han särski lt vill 
framhålla bilden av Mithridates III, ett 
kr<tftfullt och ohöljt realistiskt härskar· 
portr'.itt. Jan Zahles eget specialområde. de 
spännande lykiska mynten, lyfts förtjänst
fullt fram. 

Til l sist behandlas karthagiska, keltiska 
och ickeromerska mynt från Italien som 
t ex de etruskiska. 

Man kan notera. att de grekiska mynten 
under det romerska imperiet ("Greek lm· 
perials") icke finns med i denna över· 
sikt/utstkillning, vilket i och för sig är en väl 
fOrsvarlig och motiverad åtgärd eftersom 
de numera publiceras som romerska pro
vinsmynt (Roman Provincial Coins). No· 
teras kan dock att inledningstexten anger. 
att dc grekiska mynten slogs under närma· 
re 900 år från ca 600 f Kr till ca 275 e Kr. 

Mentsamlingen och Jan Zahle har all he
der av sitt arbete och besökarna kan bara 
uppmanas att snarast besöka utställningen 
och köpa handledningen. 

Hamld Nilsson 

Moneta nostra 
Monetarisering i medeltidens Sverige av Henrik Klackenberg 

kan beställas från Arkeologiska institutionen 
Kraftstorg 1, 223 50 Lund 

Telefon 046 - 10 79 40, Telefax 046- LO 42 14 
Pris 180:- ink.Jusive porto 

Boken amnäldes i SNT nr 8 · 92 s 208 • 209 av MGL 

SNT 2 · 93 



Solkungen · Lud•·ig XJV. som hem fromställdes m· den s•·enske mrtla/jk(}frstm1rrn A nid Karlstem omkring 1685-86. 

Den lysam/e solen (kungen) skingror molnen. Foto: ATA, siw/a 1:1. 

Peter Burke: The Fabrication of Louis 
XIV. New Haven & London 1992. Yale 
University Press. 242 s . . rikt illustrerad, 
ISBN 0-300-05153-0. 

Frankrikes konung Ludvig XIV (1643-
1715) kallades ofta Kung Sol. Delta betydde 
dock inte :111 han va r - som farao Ekhna
ton lf?~Sen år tidig~re - stiftare av en ny 
solreligaon. Symboliken \-at i stället eu re
sultat av den kopcrnikanska onwålvnin
gen. som hade gjon solen till viiridens 
c~ntrum. kring vilket allt rörde sig. 1 Lud
vog XIV: s F ro nk rike blev delta stal3idcolo

gi. Kungen var ''ål medveten om sin roll 
och de möjligheter som följde med denna. 
Naturligtvis var Ludvig en människa som 
alla andra. men pengama och uppmärk
samheten som ägnades kungens person 
forvandlade honom till en gudalik varelse. 
Det var en medveten politik som skapade 
denne Apollo eller Herkules. PR-makarna 
skockades ~r~ ng kungen och omgivningen 
fo rfordes valhgt. Om den planmäss iga till
verkmogen av solglansen kring Ludvig 
XIV handlar Peter Burkes bok. Här f3r lä
saren många exempel på fOrhållandet mel
lan makten och dc konstnärer som skulle 
tjäna den. Vi fiir även lära oss mycket om 
synen på kungarollen under slutet av 
1600- talet och början av 1700-talct. 

Kungens bild forekom i en mängd for
mer och sammanhang somt ex på hundra
t.1ls målningar och kopparstick. statyer och 
byster samt på mynten. Mer än 300 olika 
minnesmedaljer präglades över dc vikti
gaste händelserna under Ludvig XIV :s re
gering. som ju varade i 70 år. Han fOrhärli
gades i teaterpjäser. baleuer (ibland med 
kungen sj~l v som en av de upptriidande). 
opcro~, dakt~r, . predikningar. tidningar, 
histonska sk1ldnngar. fyrverkerier. fontä
ner och vävda tapeter. Del som emcllcnid 
mest roar rcc. är medaljerna - ofta gr.we
radc av storheter som t ex Jean Warin. Lud
~ig XIV och hans närmaste rådgivare var 
mlresserade ~v medaljkonsten som ett pro
pagandamed•urn. Det räckte därfOr inte 
enban med att ge ut medaljerna. Det skulle 
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~krivas om dem ocksi! År 1723 utkom 
M edaiii t! s sur l t' s principmLr du dgne emi
er de Louis le G rond (detta arbete hade f<i
regåtts av ett verk med likanad titel år 
1702. men av naturliga skäl ej komplett). 
Ludvig XIV hade själv föranstaltat verket~ 

utgivande. Genom medaljerna hade han 
hugfiist dc viktigaste händelserna i sitt liv: 
i boken finns de avbildade. fOrsedda med 
historiska fOrklaringar. Denna Hiswire 
mi!tallique tjiinade som forebi ld for Gustav 
111. når han 1779 började fOrbereda ettl ik
nande äreminne. en "metallhistoria". över 
sin rege_r!ng - även dznna en utgivning 
med polallska syften. Den svenska idcmas
~iga fortsättningen p~ Ludvigs medaljpro· 
JCkt finn inte omnämnd i Burke~ utmärkta 
bok. men annars är dc flesta aspekter till 
godosedda. 

Tankarna går raskt till den svenska mc
da ljutgivningen under hela den karolinska 
liden (Karl X Gustav till Karl X 11). Vilka 
politiska mål låg bakon1 medaljerna med 
sina sinn rika motiv? Vi har na turligtvis 
Stig Stcnslrörns A nid Kar/stl.'l!/1. lltms /il· 
och ,·erk (NÅÅ 19-l5). men mycket finns 
kv-.Jr att ut forska. 

Många hur skrivit om hur monarker 
framställts av konstnärer m n. men knap
past någon har så utforligt diskuterat det 
måhncdvc tnu uppbyggandet av en över
mänsklig kung. Läsarna rekommcndems 
dock att även studcm Allan Ellenius bok 
Karoli11ska bilclidlrr (Stockholm 1966) 
och Mark Jones 77u• uwdal as fm instru
me/11 of pmpagmula i11 late Sl!l'l'llteemh
and ear/y t'ighuunth t·rntury· Eumpl.' (Nu
mismatic Ch ronide 1982: 142 och 1983: 
143). Om ~na n bortser (rån medaljkonsten 
sd har MaJ Nodcrmunn i sin Frt111 Altnm
stOdt till Delsbo. Bild1ryck och banader 

Gustav III :s mcdnljhistoria 
Kungl. Mynlkahineltcts katalog nr 31 
finns fortfarande till IOrsäljning. Pris 
60 kr. U!stiillningskatalogen 20 kr. Be
ställes liiuast p;\ te l. 08-783 94 29. Sc i 
övrigt SNT 3 · 92 sid 89. 

med Carl XII (utgi,en av Nordbka Museet 
1984) 1agi1 upp samma tema. Av intresse är 
iiven Burkes jämfOrclse r med framställnin
garna :av andra härskare - från kej sar 
Augustus till Amerikas moderna presi
denter. 

Peter Burke menar att Ludvig XIV inte 
var mer anificiell än någon av oss - vi 
~kapar alla oss själva. Ludvig fick bara 
0\'anligt stor a~i stans i sin självkon
stnaktion. 

Peter Burke är verksam somlärare i his-
toria vid universitetet i Cambridge. /IV 

Liten1 ~raUK.L~ ~.l 
22mars 1993 
För gratis lista 
035 -1296 76 
eller skriv till 
HalnrstadsMy ntk/ubb 
Bore/iusgata 11 5 
S-302 38 Halmstad 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

ta, ~;~ 
~ 

Öppellider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 

Regeringsgatan 6 
111 53 Slackholm 
Tel. 08·11 50 81 

49 



AUKTIONER 

SVENSKA 
April 15-16 Stockhnlm. Auktionsverket 

17· 18 Stodholm. 8 Ahlstriim 
Mynthandel 

21 Stodholrn. Svenska Numis
matiska Föreningens auktion 
- Endast Rir medlemmar! 

UTLÄN DSKA 
Mars 3 London. Glcndining's 

3-5 Miinchen. Partin Bank 
10-12 Osnabrikk, Kiinkcr 
13 Bryssel. Elscn 
13 Helsingfors. Holmasto 
17- 18 Sydncy, Spink Noble 
24 London. Glendining's 
3 1 London.Spink 

Apri l 1-2 Ziirit:h, Spink Taisei 
1·3 New York. 

Bowcrs & Morena 
14 - 16 Kiiln. Miinz Zcntrum 
19· 20 Maastricht. van de r Dussen 
21 London, Glcndining's 
27-28 P:.tri s. Crcdit del la Bourse 

t'vlaj 5-7. 10 Frankfurt. Peus Nacht'. 
12 London. Glcndininl.!'s 
12-15 Munchcn. Hi rsch Nachf. 
15 Hebingfor.., Holrnasto 
17 - 19 Frankfurt. Frankfurter 

Miinzhandlung 
24-25 Ziirich. Lcu Numismatics 

Ltd. 
Juni 9 London. Glcndining's 

12 Brihscl. Elscn 
14- 16 New 'rhrk, 

Bowcrs & Morena 
16 London. Spink 
23 London. Glcndining's 

Jul i 7 London. Glcndining's 
14-15 Melbourne. Spink Noble 

MÄSSOR 

SYENSKA 
Mars 27-28 Göteborg. FRIDSAM 

>:unlarmässa 
April 24 -25 Hclsingborg. FRIMYNT 93 

UTSTÄLLNINGAR 

Ny utställning i Göteborg 
Tor,dagcn den 25 februari 1993 invigdes i 
Chalmcrska hu,ct. Göteborg. en utstiill 
nin!! som handlar om S-E-Bankcrt i GiHc
borg. stadens ekonomiska utveckling 
m. m. l ut,tiillningcn ing:'tr ett rikt urva l 
mynt. sedlar. polletter. medaljer. ordnar 
och aktiebrev. Dc~sa fiircrnttl kommer fr.\n 
Göteborgs Histori'ka tn u ~curn (~om iir en 
av arrangiirc rna ). Uhtiil lningcn. Giirl!
borgs hj(trw och ,,t,>ltill't, har utlonnat> '" ' 
lan Wi" .'hn. Kungl. Myntkabinettet. O 
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FÖRENINGAR 
ALINGSÅS NUMISMATISKA FÖRENING har möten fårsta torsdagen i februari- april 
och oktober- december i Sparbankens filmsal kl 19.00. Upplysningar: te l 0302-130 69. 

ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gäst is kl 19.00 sista 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB ~ammanträder fOrsta helgfria måndagen i \arjc 
månad (utom i juli och augusti). ApollogMden vid Alnwägen, Fagersta. Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: te l 0223 - 116 71. 

FALU-BORLA NGE MYNTK LUBB. Möteslokaler Borlänge. Samlaren, biblioteket 
Borganäsvägen. Falun. Kristincg;\rdcn. Kristinegalan 9 -Il. Uppl tcl 0243-258 56. 

GÖTEBORG$ NUMISMATISKA f'ÖRENING. Auktionsmöten med toredrag hålles 
andra måndagen i månaden kl l 8.45 i Tmktiiren (T r), Köpmansgatan 20. studieci rklarna 
möts i klubblokalen (KL). Jungmansgatan 57. 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Foto
cirkeln 3:e onsd. Antik- och Medelt idsektionen 4:e torsd och Utiandscirkeln sista sista 
tisd i månaden. GNF. Box 5289. 402 25 Giiteborg. Kontaktman : Bo :-.lordcll. 031 -
10 65 49 (dagtid). Anbud: Anders Falk, 031 - 13 3141. 

HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i IOGT-lokalen. Murarcg 30. 
Halmstad, kl 18.30 den fJärde måndagen i varje månad utom juli. Upplysningar: 035 -
12 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med ;suktion i Höiirs PlåL~ matsal den andra torsdagen 
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413- 22151. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria ti sdagen i varje månad (utom 
juni - augusti) kl 19.00 i SPF. S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: 0480- 159 29. 
703 43. 

KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i v-~ r je månad 
(utom juni , juli och aug.) kl 19.00 i s -E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner vår och 
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria onsdagen i varje månad i 
SPF-Iokalen. Djulög. 51, Katrincholm. Upplysningar: tel 0150- 210 45 el 151 00. 

MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynttriiff tOrsta tisdagen i jarL-april , sept.-dec. 
Lokal: Åkersviksskolans matsal. N Jiirnviigsgatan , Sundsvall, kl 19 -2 1. Information om 
mynt , värdering, auktion. lotterier. Köp och siilj . Tel. 060-55 64 18, Il 35 03. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING. Myntträffar med akt ivi teter och auktion 
3/ 3 (årsmöte). 7/4. 515 i "Uthildningshuset", Åkergr. l. Lund. Upplysningar: vard 
046-14 43 69 kvällar 046-13 46 47. 

FÖRENINGEN NORDYÄSTMYNT h:illcr sammanträde med auktion i Folkets Hus. 
Klippan. kL 19.00. andm fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel. 
0451-132 88. 

NOLA MYNTKLUBB har möten 3:c ti-"agen varje månad augusti-april, utom decem
ber. Lokal : Notaskolan !.al 316. Örnsköld!>vik. UppL te l 0660-166 48 eller 0660 -402 20. 

NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auk1ion kl 19.00 tredje ti sdagen va rje 
månad utom i maj- augusti i Ek torp' fritidsgå rd . Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är viilkomna. Bestiill lista på te l 011 - 12 50 12. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, R:\dhus
gatan 33, Nässjö sista tisdagen i varje m:lnad utom dec. juni - juli. Upplysningar: tcl 
0383 - 158 35 kl 0700 - 09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skcllcftcå har möten första torsdagen i varje månad i NY
huset. konferensr~mmet. Upplysningar: te J 0910 - 186 80. 

SANDVIKEN-GÄVLE MYNT K LUBB ha r mi\tcn kl 19 fOrsta onsdagen i varje månad (ej 
j uli - augusti) . Lokal: Yalbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026 - 181836. 

SIGI'UNA MYNTKLUBB, KlubhJokalcn iippen helgfri onsd J3.00 - 17.00 sept - maj 
(auk tionsohjckt och bibliotek) . Uppl 08-590 381 90. 

MYNTKLUBBEN SK ILLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj - augusti) i Huvudbibliotckct. Hunnebergsgatan 8, Linköping 
i Lindblomsrummet J t r upp kl J 8.30 - 21.00. Årligen anordnas en antik- och samlar
miissa samt en resa till f'rimynt i Hcbingbnrg. Upplysningar: tel 013 - 122262. 
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SKÅNES NUMISMATISKA r:ÖRENING håller möt\!11 sista torsdagen i varje månad 
utom juni - augusti på IOGT. Kung~g;~t;ln 16A. Klubhlok:1lcn: Kungsgatan 38 A. Mal· 
mö, håller öppet varje ti sdag kl 19-21 under september - maj. Dr Miguel Atanes 

Crosp 9.190 - Säo Paulo 
Croam 844 - Amazonas 
Av. Alvaro Mala no 346 

SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lukat : Servicehuset B"garcn. Hertig Johans· 
gatan 22 A. Skövde. Upplysningar: 1cl 0500 • 808 50 (Thord Lund). 

SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUOO. Mö1cn på f'(llkarc fotoklubb. Tclcg. 19. Avesta. 
Upplysningar: tel 0226·56278. 

-sala 102 
Manaus - Amazonas 

TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar· 
banken Skånes samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner. 
Riredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0-110· 2-U 31. 

TÄUE MY 'TKLUBB. Södertäljc. har möte i \Vendela~ rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i \'arjc månad utom j uni. juli. augusti och december. Upplysningar: tel 
Oi55- 102 03. 

önskar byta 
mynt och sedlar. 

NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten 16/ 3 (årsmöte och fåredrag). 
20/4 (Riredrag). Tid: 19.00. Upplysningar: 018-54 97 Il. 

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING harmöte mcdauk1ion ~ism fredagen i var· 
je månad utom december på Kuhurhuset. Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från 
kl 18.15. Upplysningar: te l 0383 • 158 35 kl 07.00-09.00. 

Sergej Anatoljevitch 
Kukovjakin 

VILLSTADORTENS MYNTKLUBO. Sm:lhmdsstenar. har möten and m måndagen i var· 
je månad utom juni. juli och nugusti . Förcdmg och dyl fdljs av auktion. Servering. Upp· 
lysningar: te l 0345-112 95. Lokal : Biblioteke t, Smålandsstenar (kiillarlokalcn). 

UJ. Krasnoarmejskaja, 
dom 31 , kb 202 

KIROV, 610021 - Ryssland 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING hor sammantriiden i Röda Korsets lokaler 
Hovsg Il. Växjö kl 18.30 den 24/3.27/4, Gemensam resa till FRIMYNT 24/4. Upp· 
lysningar: 0470-77 31 14. kviills1id. 

önskar kontakt med 
myntsamlare. för korrespondens om 

myntsamlingar, myntutbyte m.m. VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fårsta torsdagen "arjc månad ok· 
tober -maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika. Språket är - förutom ryska 

tyska och engelska ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten 17/ 3 och 2114 i M - lokalen. 
Järntorgsgatan 3. Upplysningar: tcl 019 - 13 52 13. 

En vandringssägen 
Vi har väl alla hört fantastiska historier som ber'.iuas myc· 
kel övertygande och som sedan vandrar vidare och n:\ r en 
stor krets människor. När det gäller ruynl får man d:\ och 
då höra den gamla historien om falskmyntaren som var s:\ 
skicklig au han anställdes vid myntverket. Denna historia 
återfinner vi i många länder och med olika variationer. En 
något omvänd historia publicerades i en stockholmstid
ning 1886. Den lyder enligt !Oljande: 

l en bod i Kristiania köpte en herre här om dagen en del 
småsaker. Som betalning lemnade han en skinande blank 
tvåkrona. Då han tyckte. att bodbetjänten såg något gran· 
skande på myntet. anmärkte han torrt: 

- Jag har gjort den själ f. 
- H vad befalls? Har ni gjort den själ!? frågade bodherrn 

förskräckt. 
- Ja, det har jag visst det. 
En polis ti llkallades l all tysthet. 
- Ni är beskylld för att ha gjort en tvåkrona? Förhåller 

det sig så? lydde den barska frågan. 
-Ja, svarade mannen utan att låta sig förbluffa.-Jag 

har gjort många tvåkronor. 
-Men ni vill väl inte påstå, att ni Inte vet, att det är för· 

bjudet att göra pengar här i landet? 
-Jo, jag lefver af att göra pengar. men aldrig har någon 

försökt neka mig det. 
-Ja. då får ni Iot att följa med mig. sade polisen. så 

skall jag visa er dem, som kan neka er det. 
-Det tror jag näppeligen ni kan, svarade mannen ge

mytligt. - Jag är nämligen myntmästare vid Kongsberg. 

o 
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En tupp-historia 
Mynt kan man h illa lite varstans. Dena förstår man av en 
historia som publicerades i Stockholms Tidningen 3 feb
ruari 1904. 

En familj här i sta'n köpte i lördags en stor, grå " bond· 
tupp" från ett ställe i närheten af Nacka. Tuppens ägare be
gärde så och så mycket för djuret. men köparen tyckte, att 
han gärna kunde pruta med sig 50 öre. Men det gick inte. 
Nå, tuppen var grann och priset inte heller så värst obilligt, 
och så kom fågeln att hamna i Stockholmsköket. Men man 
kan tänka sig fami ljens häpnad, då man i djurets kräfva hit· 
tade två tolfski llingar. De voro svagt gulaktiga och mycket 
anfrätta, så att på den ena syntes hvarken krona eller klaf· 
ve. Man telefonerade genast redeligen t ill tuppens förre 
ägare och omtalade fyndet och frågade, om han ville göra 
upp saken så, att parterna behöllo hvar sin tolfskilling, då 
tuppen på detta sätt hade växlingen klar. 

Jungfrun i Stockholmsköket afrådde på det ifrigaste 
herrskapet från att ingå på något slags kompromiss. Detta 
vore ju en uppenbar skickelse, att frun ändå skulle ha tup
pen 50 öre billigare. Om det nu var af frikostighet eller vid· 
skaplig rädsla, alltnog, tuppens köpare fick älven behålla 
kräfvalyndet oalkortadt. 

Del intressantaste i denna sak är emellertid den 
psykologiskt-vetenskapliga frågan: "var denna tupp i litvet 
en vanlig bondtjul. en otäck girigbuk eller en hederlig 
myntsamlare? Och hvem hade dessa tollskillingar en gång 
tillhört?" 

Ja. detla torde nog för alltid förbl i inhöljd! i dunkel. O 
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Samlare i Sverige af 
konstföremdl antiqviteter, 

kuriosa och rariteter 
af olika slag 

Träffas, trifvs och täfla om läckerbitarna pd 

FRIIDSAM SAMLARMARKNAD 

uthi stapelstaden Götheborg. 

Lördag27mars 10-17 SOndag 28mars 10-16. 
ANNO 1993 

FRIIDROITENS HUS VID 
SLOITSKOGSVALLEN 

A"angUr: MÄSSMEDIA, BOX 2130, 

433 02 PARTILLE 
TEL. 031-26 70 90 Fax: 031- 2616 37 

Prospekt beställes fr dn arrangören 

FRIIDSAM SAMLARMARKNAD har ell rent 
nationellt syfte, det allföra samlare i Sverige af 

konstföremdl, antiqviteter, kuriosa och rariteter af 
olika slag i närmare beröring med hvarandra 

samt all dymedelst lifva samlarMgen inom 
svenska landamären och befordra möjligheterna 

till utbyte ochförvärf af samlarföremdl. 


