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Höstprogrammet 1983
Om ej annat anges, hälls mötena kl 18.30 i Historiska museerna, Storgatan
41. Stockholm.
8 Torgny Lindgren: Var trycktes våra äldre.sedlar?
September:
27 Bengt Hoven kåserar om västra kalifatets mynt
svenska fynd
26 Erik Gamby berättar numismatiska minnen frän 30Oktober:
talet
10. Föredrag om Luthermedaljer. Ml'lrtensfest.
November:
26-27. Auktion kll6.10-19.30. Visning k115-16.
logäng från Storgatan 41.
15 sedvanlig julfest.
D ecember:

Numismatiska
Meddelanden XXXIII och
XXXIV
med e n miingd intressanta artiklar
av in· och utländska författare utkommer i slutet av september. A n·
ledningen är SNF:s 110-ärsjubileum. Det första häftet är dedicerat
till vår fö rre ordförande fil. dr Bengt
Thordeman, som fyller 90 är. Han
har också medgivit en översiittning
av sin viktiga, metodologiska undersökning av Loheskattens mynt, som
aldrig varit tillgänglig pä svenska.
Be ngt Thordeman har undanbett sig
uppvaktning pä födelsedagen. Vad
beträffar de två häftena är priset inte bestämt när denna notis gär till
sättning under sommaren, varför vi
skall äterkomma med närmare uppgifte r om såväl detta som det övriga
innehälJet i nästa nummer av
MYNTKONT AKT/SNT.

Den internationella
medaljkongressen
med utställning av modern medalj·
konst från ett trettiotal länder, föreläsningar, utflyk ter m. m. anordnas,
som redan meddelats, i Florens 1014 oktober. Eft eranmälningar kan
mottas i begränsad omfattning.
Ko ntakta härom FIDEM:s delegat i
Sverige skulptör Berndt Helleberg,
Saturnusvägen 7, 184 00 Åkersber·
ga, tel 0764/218 86.

Ernst Nathorst-Böös 65 år
Förste antikvarien Ernst NathorstBöös, medlem i SNF sedan 1933 och
flitig medarbetare i press och fackorgan - däribland MYNTKONTAKT/SNT - fyllde 65 är den 3
juli. Nägot post festum framför vi
våra hjärtliga gratulationer. Ett nyligen utkommet nummer (augusti)
av Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad innehåller hans bibliografi i urval (numismatik och bankhistoria) och flera intressanta artiklar författade av vänner i de nordiska länderna. De som inte är prenumeranter kan beställa det frän kansliet (te! 08/67 55 98 kl 11-13).

Otto M~rkholm avliden
Che fen för Den kgl. M9lnt- og Medaillesamling i Köpenhamn, Dr.
ph il. Otto M9lrkholm, avled efter en
längre tids sjukdom den 16 juli. En
minnesteckning följer i kommande
nummer av tidningen.

Nordisk Numismatisk
Union
sammanträder i september i Falun.
Rapport i ett senare nummer.
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Inventering av myntfynd
Studiet av myntfynd utgö r seda n
länge e n väsentlig del av numismatisk fo rs kning. Fynden illustrerar
myntcirkulationen och fynden är ett
viktigt hjälpmedel för date ring.
Va nlige n gäller studiet av myntfynd
ett visst tidsa vs nitt och/eller ett begrä nsat geografiskt omräde. Korologisk*-topogra fiska studier av alla
s lags myntfynd ino m e tt område av
Sveriges sto rle k ä r ovanliga. Bland
Be ng t T ho rdemans ba nbryta nde insatser fö r svensk numismatisk fors kning ä r ha ns initiativ i fråga o m
mynt fyndsinve nte ring
den
inte
minst viktiga. Under sin tid som
chef fö r Kungl. myntkabinettet genomfö rde han en nyinventering av
alla sve nska myntfynd. Varje fynd
beskrevs ko rtfattat pä maskinskrivna registc rlappar. Registerlapparna
s krevs i tre exemplar och tre register
u p prä ttades: e tt register efte r inve ntarienum mer, e tt efte r tidsperioder,
och e tt topografiskt-a lfabe tiskt regis te r. För gene rationer av museitjä nste mä n och forskare har dessa
registe r utgjort ett oumbärligt basmateria l fö r kännedomen om Sveriges myntfynd.
Thorde mans topografiska register, upprättat pä 1930-talet, har unde r decennie rnas lopp i görligaste
må n hå llits a jour. Det utgö r den
självkla ra sto mme n i den me ra detal jerade fyndinventering som nu
pågår under namnet Sveriges Mymhistoria
Landskapsinvem eringen
(SML). T vå hä fte n har hittills publice rats, B. Malme r och I. Wi!>ehn,
My mfynd från Östergötland (1982)
resp. Mymfynd från Angermanland
(1983). E tt tredje häfte, l. Wischn ,
Myntfynd från Dalarna, håller på att
fårdigställas, och bearbetningen av
fynde n frå n Närke genom Mo nica
Go labiewski är långt komme n. Före taget leds av de n svensk-finska
Kom mitten Sveriges mymltistoria.
som består av re presentante r fö r
Kungl. myntkabinettet, Riksarkive t
och Numisma tiska institutionen.
Stoc kholm, samt Nationalmuseets
myntkabine tt , Helsingfors. Avsikte n ä r att iiven Finlands myntfynd
* Korologi (av grek. eho ros. rymd , rum)
är en i modern kulturgeografi och arkeologi gil ngse term med betydelsen " läran
om utb redningen i ru mmet' '. Hr krmwlogi (av grek. chronos. tid). " läran om
utbredni ngen i tiden".
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s ka ll publice ras på likna nde sUtt.
Kungl. myntkabinette t och Numisma tiska institutionen ansvara r till·
sammans för det praktiska ge no mfö randet av projektets sve nska del.
T ryc kningen bekostas av Sve n
Sve nssons s tiftelse för numismatik.
De n nya serien har få tt e tt positivt
mo ttaga nde, sä rskilt från uto mskand inaviskt hå ll. I länder som England
och Tyskland är ma n uppenba rligen
glatt överraskad av de n rikedom på
myntfynd, frä n ro me rska dena re r
till små mynt från 1800-talet, som
kunnat registreras även i avlägsna
de lar av ett så nordligt land som
Sve rige. En av principerna för utgivninge n är att i viss utstrUckning
gö ra serien tvåspråkig med bl a inne hå lls fö rteckning på både svenska
och e ngelska (fr o m SML 2) samt
med utförlig Summary.
Ä ven inom Ska ndi navie n ha r
mo ttaga nde t varit pos itivt (J0 rgen
Stcen Je nsen. NNU M 1983:4, s. 74;
Ke nne th Jonsson, MYNT KO NT A KT 1982:7, s. 172 och 1983:4- 5,
s. 125). Emellertid har vissa missfö rstånd uppstått betriiffande la ndskaps inventeringens
målsättning.
Ka ns ke har målsättningen inte tillräc kligt klart angivits i dc hittills
publicerade häftena. De t kan dä rfö r
vara på sin plats att redovisa några
av inte ntione rna ba ko m serien.
l . Snabb publicering.
De t numismatiska kä llma te rialet
rymmer e tt rikt stoff för jämfö rande
ko rologisk-topografiska studie r av
ekonomiska förhållanden under UIdre tide r. Detta stod klart fö r Be ng t
Tho rdernan redan på 1930-ta let.
Likviii ha r det numismatiska ma teria let sedan dess endast sälla n anv1ints fö r me ra o mfattande korologiska studie r. De t ä r hög tid att e n
ä nd ring härvidlag komme r till ständ.
Förutsiittningen ä r e n snabb och
opre tentiös o rientering o m ma teriale t. friimst till tjänst för numisma tisk
fo rs kning. men också för de a ngr1insancle vetenskaper som syssla r med
bes nik tade problem såsom förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi,
histo ria, ekonomisk historia och
kultu rgeografi. Målet är e n publiccringsta kt av två häften om åre t. l sä
fa ll ko mme r serien att vara avslutad
k ring mitte n av 1990-talet.

A v Brita Malmer
De n samtidigt pågående publiccringe n av alla mynt frå n vikingatide n funna i Sverige ä r e tt före tag
med rötter i 1700-tale t och sker i
sarnarbete med leda nde in- och utliindska experter (Corpus nwnmort/111 saeculorwn IX-XI qui in Suecia
repeni sum, förk C NS). Nä r det gliller C NS är mä le t a tt presente ra e n
såvitt möjlig t uttö mma nde beskrivning av varje mynt. Förb~itt ri ngar i
de nna riktning pågår ko ntin uerligt.
C NS-serie n ka n jtimföras med
Svenskt Diploma ta rium: det numisma tiska källmate rialet till Sve riges
historia under vikingatide n (samt till
de myntproducerande lände rnas dåtida historia) presente ras med största möjliga akribi, liksom det s kriftliga källmateriale t till senare e poker
a v Sveriges historia presenteras i
Svenskt Diplo mata rium . l båda fallen ta r utgivningen mycket lå ng tid
eftersom kvalite tsk ravet först och
frä mst måste uppfyllas. He lt anno rlunda fö rhå lle r det sig med landskapsinventeringe n. SM L ii r icke en
kiillpublikation som C NS e ller
Svenskt Diplomatarium. SM L avser
endast att ge en kortjimad orientering
om det numismatiska kiillmateria/et
landskap för landskap.
Det finns ingen persona l som
ko ntinue rligt sysslar med landskapsinven teringen , i a nnat fall skulle arbe tet kanske kunna avslutas re dan
unde r 1980-talet. Fö r närvarande
kan bara e n pe rson arbeta me d serie n under några må na de r i taget.
Tidspressen me dfö r sjä lvfa llet risk
för inkonsekvenser, fö rbiseenden
och smärre fe laktighe te r. Alternati·
vet ä r en längre produktionstid,
större personal och högre kostnade r, d v s en serie a v he lt a nnan kara ktä r. Frå n och med S ML 2 ha r
reda kt ione n in fört ett syste m med
e tt " rulla nde" su pplement. Fynd
som av någon a nledni ng förbisetts
liksom he lt nya fynd beskrivs i e tt
särskilt a vsnitt i de n volym som just
iir under a rbete me d hä nvisning till
de n tidigare volym som tillägge t gäller och i löpande numme rfö ljd. På
samma sätt komme r rä tte lser av intresse a tt kontinuerligt införas.

2. Billig publicering
SML är del vis inspire rad av Riksantikva rieämbe te ts myc ke t fra mgångsrika serie Medeltidsstaden. som bör-

Silverskalt från Sofberga söder om Stockhofm, ditförd i ett tass fyffnadsgms från tunnelbanebygget vid Beridarbansgatan
1955 och därefter påtrtiffad av tekande barn. Torde ha varit nedgrtivd ca 1600. Foto Nils Lagergren, ATA.
jade utkomma 1976. Hittills har i
denna serie ca 40 häften publicerats,
vart och ett innehällande beskrivning av e n medeltida svensk stad.
Tekniskt är SML helt enkelt en kopia av Medeltidsstaden. Det mas kinskrivna manuskriptet i A 4-format fotograferas direkt för tryckning. Korrekturläsning bortfaller,
leveranstiden är kort, kostnaderna
låga. Tekniken med "camera-ready
copy", nu även tillämpad för CNSserien, är dock förenad med vissa
svårigheter. Ett exempel. När manuskriptc t till SML 2 Ångermanland
var utskrivet för fotografering och
inte kunde göras om upptäckte vi att
Fynd nr 14, Dal, och Fynd 72, Torsåker, var ett och samma fynd (socknarna gränsar intill varandra). Vi
kunde klistra in uppgiften att Fynd
72 = Fynd 14 på de relevanta ställena, samt ändra kartan. I ngen uppmärksam läsare kan vilseledas, men
deona incide nt, som hänger samman med den billiga framställn ingstekniken, har kommenterats negativt i en av recensionerna. Men hänsyn till vad som ovan anförts, dels
om seriens anspråkslösa ambitions-

historiskt intresserade allmänheten.
Den relativt utförliga information
som meddelas under rubriken
"Fyndomständ igheter" riktar sig
särskilt till denna kategori. Den
ovan näm nda, dyrbara CNS-serien
är en publikation för specialister och
sprids som sådan över hela världen.
Desto väsentligare att landskapsinventeringen medvetet söker fånga
även allmänhetens intresse! Det är
dock den svenska a llmänhetens in3. En vidgad läsekrets
trcsse för det numismatiska käiJmaLandskapsinventeringen vänder sig terialet som i det långa loppet, via
till flera olika publikkategorier. riksdag och andra anslagsbeviljande
Specialisten finner vanligen endast organ, avgör frågan om ökade resuren kort sammanfattning av fyndin- ser till Kungl. myntkabinettet och
nehållet, men kan med hjälp av re- frågan om framtida statsbidrag till
ferenser och inventarienummer leta professuren i numismatik, båda fräsig fram till eventuell publikation el- gor av avgörande betydelse för den
ler till mynten själva. För arkeolo- numismatiska forskningens framtid i
ge r, historiker och företrädare för Sverige.
Fyndens omhändertagande och
övriga grannvetenskaper har fyndets
de taljsammansättning vanligen min- de fornminnesvårdande myndighedre intresse. Det fö r denna läsekrets ternas agera nde i olika fyndärenden
intressanta är fyndets datering, dess från 1600-talet och framät framgär
storlek samt eventuella detaljupp- ofta i detalj av bevarat arkivmaterial
gifter om fyndplatsen. Men det finns (den svenska fornminnesvårdens
också en tredje, mycket viktig pu- o rganisation genom tiderna beskrivs
blikkategori, den kultur- och loka l- i SML l , s. 7 [f). E tt tvä rsnitt av
nivå (orientering, ej källpublikation), dels om de begränsade personella och ekonomiska resurserna,
borde redaktionen tvärtom ha rätt
a tt räkna med en viss toleransmargina l från läsekretsens sida för missöden av detta slag.
Hittills har bokhandelpriset kunnat hållas så lågt som ca 50 kr per
häfte.
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svenska folket under tre århundraden träder fram i dokumenten om
fynden. Bönder, daglönare, soldater och diverse ståndspersoner, alla
får dc sina göranden och låtanden i
samband med tillvaratagande av
myntfynd belysta, för att sedan åter
försvinna i anonymitetens dunkel.
Ibland är det fråga om lärdomshistoriskt intressanta miljöer. Bland de
agerande i myntfyndSammanhang
kan man finna personligheter som
Jakob Adlerbeth , Götiska förbundets stiftare (SML l :49) och psalmdiktaren Frans Mikael Franzen
(SML 2:75). Riksantikvarien Bror
Emil H ildebrand, 1800-talets förgrundsgestalt i svensk numismatisk
forskning, uppträder ofta i fyndhandlingarna, någon gång även
kungafamiljen (SML l :59; Kungl.
myntkabinettets lokaler låg 1839, då
fyndet i fråga päträffadcs, i Stockholms slott).
Att relativt utförligt referera innehälJet i dokumenten kring fynden
innebär en obetydlig extra arbetsinsats, eftersom fynddokumenten under alla förhållanden mäste gås igenom . För den som intresserar sig för
fyndgömmans utseende (i eller utanför hus, under sten, med eller utan
förvaringsanordnj ng etc, frågor av
värde för bedömning av myntcirkulation m m vid nedläggningstillfållet), kan den exakta formuleringen i
dokumenten vara viktig. Notiserna
meddelas därför oftast i form av direkta citat. Den tidsfårg som härigenom förmedlas gör fö rhoppningsvis inte läsningen mindre intressant.

4. Illustrationer
Illustrationerna erbjuder större problem än man kanske skulle kunna
tro. Många äldre fynd är nämligen
skingrade eller också har mynten efter inlösen lagts in i myntkabinettets
systematiska samling utan uppgift
om fyndtillhörighet. Åtskilliga fynd
har aldrig blivit inlösta och är endast
kända dokumentariskt. Av större
depåfynd finns sällan översiktsbildcr. Mynten i ett fynd kan visserligen vara bevarade, men i sä dåligt,
okonserverat skick att de inte lämpar sig för fotografering. Trots dessa
svårigheter har de hittills utkomna
häftena kunnat förses med tre helsidesplanscher vardera. Intressant är
t ex det lilla vikingatida fyndet från
Långön i Tåsjö socken i nordligaste
Å ngermanland (SML 2:78). Fem
mynt har varit monterade som hals-
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band. Fotona av de båda norska
mynten har på planschen placerats
med bröstbilden rättvänd vilket visar att genomborrningarna sitter
godtyckligt. Fotona av dc tre övriga
mynten har placerats med genomborrningen uppåtvänd så att läsaren
får ett intryck av hur mynten en
gång hängt i halsbandet. På samma
sätt, med öglan upp, har de båda
islamiska mynten frän en gravhög i
Öve rlännäs placerats (SML 2:89).
Myntfotografiernas placering är alltså inte beroende pä slarv eller okunnighet (Myntkontakt 1983 s. 125).
Det är i stället fråga om avsiktlig
dokumentation av en etnografiskt
intressant företeelse.

5. SammanJaaning
Landskapsinve nteringen är alltså
planerad som en snabb och billig
serie som skall förmedla kunskap
om jordfynd av numismatiskt källmaterial i Sveriges olika landskap.
Myntbeskrivningarna är i allmänhet
komprimerade. Ensamfunna mynt
samt det yngsta myntet i depåfynd
och det äldsta myntet i hopade fynd
beskrivs dock om möjligt utförligt.
Fyndomständighetern a redovisas i
deta lj, i den mlin dc är kända. Förhoppningen är att serien skall väcka
intresse för det numismatiska materialet både hos grannvetenskaperna
och hos den intresserade allmänheten.
Främst är dock landskapsinventeringen, liksom dess föregångare,
Thordemans topografiska register,
avsedd som en bas för kommande
numismatisk forskning. l en vidsträckt land som Sverige är myntcirkulationen under äldre tider inte
densamma i landets södra, mellersta
och norra delar, inte heller i dess
östra och västra. Varför finns det
flera mynt i omlopp i Götaland än i
Svealand under medeltiden? Varför
är Johans av Östergötland kortvariga myntning så väl representerad
just i Ångermanland? Och hur är
fördelningen av romerska bronsmynt, en ny fyndkategori, i dc olika
landskapen? Det numismatiska
forskningsmaterialet är mycket mera finkalibrerat än det arkeologiska
och det förekommer i mycket större
kvantiteter än historikernas skriftliga dokument. När alla mynt~nd
blivit registrerade kan de ohka
myntsorternas kvantitativa utbredning i tid och rum studeras, efter
källkritisk prövning av fyndomstän-

digheterna. Mänga hittills okända
sammanhang av betydelse för fö rståelsen av äldre tiders ekonomiska
förhållanden kornmer att upptäckas. Forskning med sådan inriktning och baserad på landskapsinventeringen har redan inletts.

Vad vill du läsa om i
MYNTKONTAKT/
SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFf?
Vi vill gärna låta våra läsare i
skilda delar av landet få kornrna
till tals i MYNTKONTAKT/
SVENSK
NUMISMATISK
TIDSKRIFT. Om du tycker att
ett visst numismatiskt ämne bör
behandlas i form av en artikel i
MYNTKONTAKT/SV ENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFT,
så skicka in ditt förslag till tidskriftens huvudredaktör Lars O
Lagerqvist, Söde~.årby ..gård,
Vansö, 152 00 STRANGNAS.
Vi vill i detta sammanhang påpeka, att artiklarna mäste vara
avfattade pfl svenska, danska eller norska.

Suomafaiset fukijamme voivar,
jos niin lwfuavm, kirjoiuaa ehdoruksensa suomeksi. Me käännämme mie/ellämme ehdotukset
suomesra ruotsiksi.
Mänga av våra läsare har tidigare
skrivit till oss och föreslagit ämnen till behandling. I några fall
har det emellertid varit fråga om
mycket komplicerade ämnen,
som för att bli nöjaktigt behandlade skulle kräva en lång serie av
artiklar. Det är svårt för en tidskrift som MYNTKONTAKT/
SVENSK
NUMISMATISK
TfDSKRIFT att annat än i undantagsfall lämna utrymme för
sådana långa artikelserier. Beträffande andra förslag är problemet att finna författare, som
har tid, kunskaper och lust att
skriva. Märkligt nog tycks detta
gälla just de områden, som. de
flesta vill läsa om. Men låt mte
detta avskräcka dig, utan skriv
gärna till redaktionen och framför dina synpunkter!

EN HEDRAD NESTOR

nytt fra Norsk Numismatisk Forening (Oslo), 1933, s. 115.

Svensk(! Numismatiska Föreningens
110-åriga tillvaro högtidlighölls vid
årsmötet i Statens Historiska
Museer i Stockholm den 7 maj 1983
med bl a ett numismatiskt medaljregn. En (lv dem som tilldelades
E lias Brenner-mepaljen i silver var
filosofie
hedersdoktorn
Erik
Gam by, Uppsala, "för betydande
numismatiskt
författarskap".
Hedersbevisningen sammanträffar
väl i tiden med att Gambys 75-årsdag infaller i år, den 13 september.
G amby, som är född i Stockholm,
blev tidigt numismatiskt intresserad
och var 193 1 initiativtagare till Skånes Numismatiska Förening och senare e n av dem som 1935/36 bildade
Nordisk Numismatisk Union (med
bidraget Det nordiska samarbetet i
Numismatisk Forenings Medlemsblad nr 18/ 1935).
Gamby var anställd vid Kulturhistoriska Museet i Lund 1935- 36 och
vid Kungl Myntkabinettet 1937- 38.
H an var chef för Bokgillet åren
1955- 70 och är sedan 1952 litteraturkritiker för Uppsala Nya Tidning. Han var initiativtagare till Lyriksamfundct och till tidskriften
Poesi. Såsom erkänsla för sina kulturella insatser promoverades Gamby 198 1 till filosofie hedersdoktor
vid Uppsala universitet.
Gamby har under åren 19671979 innehaft ett flertal kommunalpolitiska uppdrag i Uppsala.
G ambys publicistiska verksamhet
har varit omfattande. Han har skrivit e ller redigerat ca 50 böcker samt
skrivit några tusental tidskrifts- och
tidningsartiklar. Under åren 193536 utgav och redigerade han tidskriften Moneta.
Gambys betydelse som numismatisk forskare fär inte glömmas. De
flesta perioder i värt lands mynthis-

1934
M0ntergaarden i Malmö. Numismatisk Forenings Medlemsblad (Köpenhamn) , 1934, s. 73 - 78.
Några anteckningar om Malmösläkten Dringenberg. Malmö fornmin nesförenings årsskrift, 1934, s. 91 106.
Magnus E richsons tvåsidiga norska
mynt. Skattfyndet frän Förslöv i
Skåne. Acta Numismatica (Oslo).
1934, s. 81 - 84.
T. G. Appelgren: Gustav Vasas
mynt beskrivna. Stockholm 1933.
(Recension) (Svensk) Historisk Tidskrift 1934, s. 314- 317.
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Erik Gamby 1983.
toria har han berört men särskilt
viktiga förblir hans studier över vissa vikingatida och medeltida problem . H an var den förste som förde
in forskningen om Sigtuna-mynten
på de rätta vägarna efter många,
mer eller mindre fruktlösa epigrafisk-historisk-filologiska spekulationer under de gångna decennierna.
Hans numismatiska bibliografi (åren
1930- 1939 under namnet Person)
omfattar följande titlar:
1930
Myntmästarna i Malmö 1444- 1512.
Num ismatisk Forenings Medlemsblad (Köpenhamn), s. 75-90.

1935
Ett fynd av Niels Svensens lundamynt Molleta 1:2- 4, 1935, s. 65 70.
Västeräsbrakteater från början av
1200-talet. Monera 1:2- 4, 1935 s.
71-73
Numismatisk bibliografi 193 11932. Mo11eta 1:2-4, 1935, s. 7484.
Mynt- och medaljpräglingsteknik en
intill omkring 1800. Kulturen
(Lund), 1935, s. 75 - 102.
T vå daterbara markvikter från
Lund. Kulwren, 1935, s. 232-234.
Anglo-Saxon Coins in the Find of
Torlarp. The NumLwnatic Chronic/e
1931
(London) , 1935, s. 42-45.
Medaille n auf Dr. Sven Hedin. Der Svenska myntfynd från vikingatiMiinzensammler (Böhmisches Bud- den. Jämte en förteckning över
Skånes myntskatter frän vikingatiweis), Nr. 37. Jänner 1931.
När Malmö präglade sitt mynt i den. Lund 1935,24 s.
Malmö.
Sydsvenska Dagbladet
1936
Snällposten. 1931,21/5.
D er Malmöcr Miinzmeister Hans Bidrag till Olof-SkötkonungmynSever. Berliner Miinzbläuer, 1931, s. tens kronologi. Nordisk numismatisk årsskrift (Köpenhamn), 1936, s.
216-2 17.
135 - 151.
Swedish Moncy of Necessity 1715 1719. The Numismatist (Federals- Vårt äldsta myntväsen. Till sigtunamyntningens historia. Centrum,
burg) 44, 193 1, s. 13-14.
1936, s. 27- 32.
1932
En fransk medaljstämpeL Kulturen,
Gotlands äldsta mynt. (Svensk) His- 1936, s. 138- 140.
Sveriges penningväsen från äldsta
torisk Tidskrift, 1932, s. 219- 224.
Nägra anmärkningar om Nordens till nuvarande tid. 1: Intill omkring
äldsta mynt. Numismatik. lnterna- 1050. 16 s.
tiorzale Monatschrift (Mi.inchcn),
1937
1:4.
Den
äldsta
svenska
guldmyntNumismatisk bibliografi 1930. Moningen.
Nordisk
numismatisk
årsneta (Malmö) 1:1, s. 27-32.
skrift (Köpenhamn), 1937, s. 971933
100.
Västerås som myntor!. Västman- Svensk medaljkonst. Sammlung Sulands fornminnesförenings årsskrift ne Eberhard Crona, Göteborg.
Auktion 27. Oktober 1937. Felix
21 , 1933, s. 34- 48.
Europeiska myntorter. Mymsamler- Schlessinger. Amsterdam 1937 (4 s.)
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Myntskatten frän KungahäUa. Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1937, s. 1-14.
Användningen av punsar och patriser vid stämpeltillverkning. Nordisk
numismatisk unions medlemsblad
1937. s. 255 -256.
Martin Brunners Karl Xl-porträtt.
Nordisk numismatisk tmions medlemsblad J937, s. 165 - 169.
Präglade brädspelsbrickor. Göteborgs Museums årstryck. 1937, s.
142- 147.

1940
Fem kopeksmyntningen i A ves ta
1788. Nordisk numismatisk årsskrift
(Stockholm), 1940, s. 170- 171.
Förfalskning av ryska mynt och sedlar i Stockholm 1788-1792. Nordisk
numismatisk årsskrift 1940, s. 148153.

1941
Numismatiska bidrag till Göteborgs
och Bohusläns historia. Göteborgs
och Bohusliins fornminnesförenings
tidskrift, 1941, s. 1-43.
1938
1945
Norges medeltidsmynt. Nordisk 1111unions medlemsblad Ur de t svenska sedelmyntets histomismatisk
1938, s. 29- 32.
ria. Nordisk numismatisk unions
Gustaf Ekwalls gravörverkstad till m edlemsblad, 1945, s. 37-42.
Göteborgs museum. Nordisk munis1946
matisk unions m edlemsblad, 1938, s.
Sveriges penningväsen. E n historisk
87.
Myntnyu. Tidskrift för mymsamlare. översikt. Stockholm 1946, 64 s.
( Studemföreningen Vertlandis småNr l. 1938.
Auktionspriser ä svenska riksdaler- skrifter, 486).
Gösta Carelis medaljkonst. Nordisk
mynt. Stockholm 1938, 13 s.
numismatisk unions medlemsbltid
1939
1946. s. 1-4.
Sveriges mynt 1855-1873 (RiksNUF
Myntbeskrivning
myntperioden).
med 4 planscher. Stockholm 1939,
31 s.
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Den internasjonale numismatiske kommisjon
Byrået (styret) i Den internasjonale nu- internasjonale myntforskcrkongrcss i
mismatiske kommisjon holdt 25-26 mai London 1986, m0tte for Byråct og gjorsitt årlige m0te, denne gang i British de det kjent med det forberedende arMuseum. London. Samtligc ni medlem- beid så langt. Samtidig planlegges den
trykte översi kten over numismatisk
mer var t il stede:
Presidenten Robert Carson, Storbritan- forskning i perioden 1978-84. Redaktonia. dc to visepresidentene Peter Berg- rene for dc forskjellige avdelingcr har nä
haus. Vest-Tyskland og lstv:\n Gedai, fätt nestcn komplett sine team av biUngarn, sekretreren Kolbj0rn Skaare. dragsytere til de enkelte kapitler. Man
Norge. kassereren Herbert A. Cahn. hllper å kunne publicere en liste over
Svcits og styremedlemmene Michael L. disse. med navn og adresser, i det neste
Bates, USA, Ernesto Bernareggi, ltalia. nummer av Newsletter (oktober 1983).
Jean-Baptiste Giard. Frankrike og Oc- Artikkelforfattere blir bcdt om å sende
sa!rtrykk til vedkommeode kapittelfortavian lliescu, Romania.
Referatet fra fjorårets m0te i Buda- fattere for l\ Jctte dercs arbeide og derpest blc godkjent, det samme ble regn- med publiseringen av hele bindet.
skapet for 1982 og budsjettet for 1983. Professor Paul N aster, Belgia. ga en rapPresidenten avla sin rapport om byräets port om kommisjoncns prosjekt Sylloge
aktivitet siste är. H an 0nsket velkom- Nummorum Graecorum. Ett nytt hefte
men åtte nye medlemmer av kommisjo- av den tyske Tubingen-samlingen er
nen. spesielt f0rste japanske medlem, publise rt. Seks bind som omfattcr 25
Institute of Monetary and Economic hefter over samlingen i K0bcnhavn er
Studies, Bank of Japan, Tokyo. Dermed kommet i nyutgivelse. To hefter for andhar kommisjonen i alt 106 numismatiske re samlinger er i trykken, og et storre
iostitusjoner og organisasjoner som antall nye bind fra Stks forskjellige land
medlemmer. Presidenten minnet om er under fo rbcrdelse. Byrået vedtok et
publiseringen h0sten 1982 av de to bind forslag om at Sylloge heretter skulle
av foredragene ved den internasjonale trykkes i et litt redusert format (293 mm
myntforskerkongressen i Bern 1979. By- x 2 JO mm). Det b le bestern t at det nye
rået står i takknemmelighe tsgjeld til ut- fom1atet. bare med fä n0dvendige unngivercn professor Tony Hackens, Leu- tak. skulle taes i bruk for alle fremtidige
ven, og hans medhjelper Raymond hefter. Om et annet prosjckt under
Weiller. Luxemburg, og til den interna- kommisjonen. Coin Hoards, meddelte
sjonale mynthandlerorganisasjon lAJ'N rcdaktorcn. Dr. Martin Pricc. U>ndon.
som med sitt gener0se bidrag har gjort at bind VII ville bli publisert ved slu tten
av 1983. og at det var mye matenale
publiseringen mu1ig.
Byrået uttryckte sin takk til Herbert ferdig for bind VIl l.
Byrået behandiet meldingcn om at
Cahn, redakt0ren av Kommisjonens
Newsletter som er utkommet med to enkeltc iostitusjoner fremdeles tar rcnummer siste är. Redakt0ren appellene produksjonsavgifter for fotografier selv
igjen til alle medlemmene av Kommi- om disse er til vitcnskapclig og ikke til
sjonen og også til numismatiske organi- kommersiell bruk. Det var enighet o m å
sasjoner utenfor Kommisjonen, om å gj0re nye henvendclse fra Byrllct om
forsyne ham med informasjoner for dette for ä fä fjernet denne hindring for
Newsletter. Neste nummer er planlagt å numismatisk vitenskapelig publisering.
ut komme i oktober 1983, og nyheter og ikke minst av yngre forske re.
Man tok for seg programmet for
notiser til dette må vrere rcdakt0ren i
hende innen 15. september. Fristen for kommeode numismatiske symposier og
stoff til det neste nummer, som kommer konfenmser. Det ble beklaget at Byråels
ut i mars 1984, er l februar. Eksempla- hllp om en egen numismatisk sesjon ved
rer av Newsletter kan ~es gratis ved den internasjonale konferansen for klashenvendelse til redakt0ren. Dr. H.A. sisk arkeologi i Athen i september 1983
Cahn. Riitimeyerstrasse 12. CH-4054, ikke kunne bli realisert, men man häpet
likevet at et visst antall numismatiske
Basel. Sveits.
Kommisjonens ärshefte, Compte foredrag ville bli presenten. Ved et
rendu 29 (1982) ble fremlagt og god- Cours de Nrmrismatique som blir holdt i
kjent. Heftet inneholder navn og ad- Santaoder i Spania 5-9 september 1983
resse på alle medlemmer og rapporter blir ett av foredragene holdt av et medom årets aktiviteter. En historikk for lem av Byrllet. Det ble detaljert promyntkabinettet ved det arkeologiske na- gram for det symposiet som American
sjonalmuseum i Athen og en nekrolog Numismatic Society holder under feiover Kommisjonens a:resmcdlem pro- ringen av sitt 125 års-jubileum 9- JO sepfessor Walter Hävemick er også trykt i tember 1983. der flere av Byrnets meddette heftet. Eksemplarer av Compte lemmer vii delta. De som besternmer sig
rendu kan fäes ved henvendelse til sek- for å delta i symposiet over '71re rue of
retreren Dr. Kolbj0m Skaarc, Universi- scientific teclrniques in the study of coitetets Myntkabinett, Frederiks gt. 2, nage of Europe and the Mediterraneon
World AD 500- /5()()' i London 6- 7 apOslo l.
Dr. John Kent , London, som er sekre- ril 1984, kan fremdeles hanvendc seg til
Irer for organisasjonskommiteen for den symposiesckretreren Marion M. Archi-

bale!. Department ()( Coins and Medals.
British Museum, Lortdon WCIB 3 OG.
Byråct holder eliers fast ved sine planer
om å delta ved den internasjonale
historikerkongress i Stuttgart 25 au·
gust - 1 september 1985.
Byrllet behandiet en henvendelse fra
Den kgl. Mont- og Medaillesamling i
K0benhavn vedr0rcnde tyveri fra sa mlingene der. Det va r nemlig kommet
frem at sa mme mann hadde begått lignende tyveri ved andre offentlige sam linger uten at detta var varslet. Byrået
wdtok l\ inntrengende be Kommisjonens medlemsmuseer oyeblikkelig å informere både Kommisjonen og den internasjonale mynthandlerorganisasjonen om tyveri og mistanke om tyveri.
Det var enighet om l\ akseptere en
innbydelse fra Staatliche Muscc n zu
Berlin til l\ holdc Byråels ncstc m01e
der. Den forl0pigc dato for mfllet ble
fastsa tt til 2- 3 april 1984.
Kolhjom Skaare
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Ulla S. Linder Welin in memoriam
Antikvarien vid Kungl. myntkabinettet, fil. lic. Ulla Selma Linder
Welin, avled i Stockholm den 12
maj efter långvarig sjukdom.
Ulla Welin föddes 1909. Hon var
dotter till förste bibliotekarien vid
Kungl. biblioteket, Ludvig Linder
och hans hustru Selma Rossander.
Efter studentexamen vid Wallinska
skolan studerade hon bl a nordisk
fornkunskap och nationalekonomi
vid Stockholms högskola. Hon kom
snart att intressera sig för de vikingatida myntfynden, ett då ganska
förbisett forskningsområde . Sedan
orientalisten Esaias Tegner d. y. avlidit 1928 fanns ingen som bearbetade myntfyndens väldiga islamiska
del: ca 80 000 dirharner från flera
hundra olika fynd. Ulla Linder skaffade sig de nödvändiga kunskaperna
i arabiska och grep sig an med publicering av myntfynd. Hennes första
tryckta skrift kom redan 1935, Södermanlands skattfynd från vikingatiden I. (Ulla Welins bibliografi för
åren 1935-1968 publicerades i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad tiiJ 60-årsdagen 1969).
1936 hittades Sveriges hittills största fynd av islamiska mynt. Beskrivningen av fyndets närmare 3000 dirhamer anförtroddes åt Ulla Linder.
Arbetet publicerades i Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) 1941,
Ein grosser Fund arabischer Miinzen
aus Srora Ve/inge, Gotland. Publikationen av Stora Velinge-fyndet innehåller bl a ett i senare litteratur ofta
åberopat diagram över myntmassans kronologiska fördelning. Detta
var en då ännu ovanlig presentationsform som visar Ulla Welins tidiga orientering mot nu gängse statistisk metodik. Med Stora Velingepublikationen tog Ulla Welin - sedan 1939 gift med sedermera docenten och chefen för Svenska institutet
i Rom, Erik Welin - steget ut i den
internationella numismatiken. Efter
kriget kom hon i nära kontakt med
ledande forskare inom området såsom J. Walker, British Museum, G.
C. Miles, American Numismatic Society och A. A. Bykov, Eremitaget.
Under 1950- och 1960-talen följde
en rik produktion av större och
mindre artiklar om skilda problem,
t ex Wasit, the Mint- Town (1955),
ett betydande referensverk för kännedomen om umayyadernas viktigaste myntort, eller den omfattande
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studien över hamdanidernas myntning, Sayf ad-dmvlah's Reign in
Syria and Diyarbekr in the Light of
the Numismatic Evidence (1966), ett
tidigare obearbetat ämnesområde.
Ulla Welins främsta forskningsinsats gällde bearbetningen av samtliga islamiska mynt funna i svensk
jord, inom ramen för efterkrigstidens stora internationella forskningsprojekt, Mynt från vikingatiden funna i Sverige (jfr den tillhörande publikationsserien CNS l.
1- 2, 1975 - 77). I Kungl. Myntkabinettets lokaler på Sandhamnsgatan finns ett 20-tal nötta samlingspärmar, bräddfulla med myntbestämningar och andra anteckningar,
vittnande om 40 års träget, till stor
del opublicerat arbete för projektets
räkning. Pärmarna innehåller ett
viktigt referensmaterial för de yngre
forskare som nu övertagit projektets
islamiska del. Inte minst väsentligt
för projektet är Ulla Welins framsynt tidiga registrering av myntens
cirkulationsspår:
fragmentering,
ristningar, hack. En del av detta
material publicerades i arbetet Graffiti on Oriemal Coins in Swedish Viking Age Hoards (1956).
Ulla Welins namn är främst förknippat med den islamiska numismatiken men hon var förebildligt
angelägen om en mångsidig orientering. En av hennes tidigaste skrifter
handlar om falukoppar i utländska
mynt (NNÅ 1937). Senare återkom
hon till svensk koppar och kopparmyntning. Hennes vägledning genom myntsamlingen i Bergslagets
museum är populärvetenskap i ordets bästa bemärkelse (1951 ; i ny
omarbetad upplaga 1962). Ett av
Ulla Welins mest omfattande arbeten är den otryckta katalogen över
Sven Svenssons samling, ett digert
verk, innehållande kortfattade beskrivningar av inte mindre än 30 146
föremål , bl a svenska mynt (nr 15963), svenska besittningsmynt
(5964-9145) , svenska medaljer
(9146- 12178) och utländska sedlar(
23733- 30146). På titelbladet står:
" Katalogen upprättad 1935-1938
av fil. kand. Ulla S. Linder. " Ulla
Welin var lärdomshistoriskt väl bevandrad - läs t ex hennes roande
skildring av Elias Brenners arabiska
guldpenning och dess öden (NNÅ
1964). Och hon var inte rädd för
debatt. Självfallet mötte hon oppo-

Foto: ATA

sition när hon föreslog en omdatering av vikingatidens början till 700talet med anledning av den tidigaste
islamiska myntimporten (Fornvännen 1974).
Under större delen av 1950-talet
var Ulla Welins verksamhet förlagd
till Historiska museet i Lund. Hon
tjänstgjorde även vid Malmö museum. Hennes stora kunnande togs
tacksamt emot av skånska arkeologer och av den myntintresserade
skånska allmänheten. Likväl hann
hon med både att fortsätta sitt
forskningsarbete med de islamiska
mynten och att engagera sig i föreningsverksamhet, bl a inom Fredrika Bremer-förbundet. Vid flyttningen till Rom 1957 började ännu
en ny period i Ulla Welins liv. Som
värdinna vid svenska institutet upptogs mycket av hennes tid av representation , utövad med stor gästfrihet. Men inte ens under dessa arbetsamma år, efterhand med tilltagande ohälsa, släppte hon helt sitt
forskningsarbete.
Utmärkande för Ulla Welin var
hennes entusiasm, man kan kanske
nästan säga lidelse, för sitt arbete.
Hon besvärades av astma sedan
ungdomen, hon hade en stor familj
att ta hand om, hon flyttade mellan
Stockholm, Lund och Rom och hon
hade större delen av sitt liv mycket
osäkra
anställningsförhållanden.
Likväl förrnådde hon uppehålla en
imponerande produktivitet. Hennes
in i det sista levande intresse för vetenskapliga problem måste ha hjälpt
henne genom sjukdom och andra
svårigheter. Ulla Welins uthållighet
och vetenskapliga engagemang
framstår som ett föredöme för yngre
generationer.

1975 blev Ulla S . Linder Welin
H o norary Fellow i The Royal Numismatic Society. London . en sällsynt utmärkelse. Hon var korresponderande ledamot av Svenska
N umismatiska Föreningen sedan
1945. Vid ä rsrnöte t 1976 tillde lades
hon före ningens Gustaf V I Adolfsmedalj i guld för framstående numismatisk forskning.

Brita Malmer

Forts. s. 142
Ekmrorial- Guinea
Till samlarnas fromma utges ell stort
guldmynt med anledning av påven Jo·
hannes Paulus Il :s besök. Påvens huvud
avbildas en face på åtsidan.
Tekniska data: l Ekwele 1982, guld
999.9!1000. 62,29 g. diameter 50 mm.
Iran
har utgivit ell nytt. reguljärt mynt i koppamickel med ett nominellt värde av 20
R ial 1980 (att &'\Ilas i cirkulation 82/83)
och med en diameter av 30.8 mm. Dessutom har man ny ligen utgivit ell lORials
propagandamynt med årtalet 1982. även
detta i kopparnickeL På myntets frånsida finns att läsa både på arabiska och
engelska OH MOSLEMS, UNITE!
UN ITE!

Litet sedelpoesi [2]
NUr vi gl'lr igenom sa mlingar av ä ldre svenska sedlar pl'l vitt papper med
o tryck t baksida, sl'l finner vi mycket
ofta at t nl'lgon av sedelns innehavare
har funnit det lämpligt a tt på denna
otryc kt a baksida göra anteckningar.
De an teckningar vi finner är av
högst skiftande slag. Oftast är det
fråga om aff.'\rsanteckninga r . men
in te s~illan finner vi att en sedelinnehavare har tecknat ner ett litet poem
pl'l sedelns baksida.
l regel uttrycker dessa sedelverser
ägarens förhoppni ng - eller till och
med förviss ning - att sedeln snart
skall komma tillbaka. till exempel:
Sä gack nu ut, du lilla lapp.
i verlden t ill att vandra;
du kommer sna rt till mig igen
med tio tusen a ndra.
En sl\dan vers finns pä e n 8 sk.

b:o sedel från 1834 i O slo uni vers itets myntkabinett.
På en 8 sk. b:o sedel från 1837 i B.
Ahlströms mynthandel i Stockholm
har e n oövad hand skrivit följande
vers efte r samrna modell (se iii.):
hör du li1e sedel gack
utt i värden att vandra
m~i kom sna rtt igiän
med e ttusen andra.
D en som har tecknat ner detta
kväde kan inte ha vari t nämnvärt
van vid litterära sysselsättningar. Vi
frågar oss varför han eller hon har
känt ett behov att skriva ner poemet. Kan ve rsen ha varit ett slags
besvUrjelse i syfte att tvinga sedeln
a tt komma tillbaka. helst i sällskap
med m å ne.a andra sedlar?
~
Torgnv Lindgren

Irak
utger ett jubileumssilvermyn t med nominalen l dinar i silver (900/1000) med
diametern 31.3 mm, detta för att hedra
flygvapnet och landets president Saddam Hussein. Det tiokantiga myntet bä r
presidentens vänsterv~inda bröstbild och
under detta en lagerkrans och ovan ell
modernt militärt plan och ett gammalt
tvådäckat propellerplan. detta förrnodIigen ocksä som en pärninnelse om kriget
med grannlandet Iran.
USA
har nu börjat prägla mynt till sommarolympiaden 1984 som hålls i Los Angeles. Det första dollarmyntet präglades
under största pressbevakning av myntverkets direktör Mrs. Donna Pope. vilket skedde 10 februari kl 11.35.
Myntet sändes till president Ronald
Reagan för att införlivas med den privata myntkollektionen. $ 29 fi<:k presidenten betala för detta första olympiamynt!
På åtsidan finner vi en vänstervänd halvbild av en örn och i fältet E PLURIBUS
UNUM och omskriften UNITED
STATES OF AMER ICA ONE DOLLAR. Frånsidan pryds av två diskuskastare, ärtalet 1983, valspråket samt omskriften LOS ANGELES XX III
OLYMPIAD LIBERTY.
Mynten präglas i proof; tekniska data
som för vanliga silve rdollars.
Bild på omslag
R. D.

Poem på en 8 sk. h:o sedel från /837. Foroliiri Tamsalu. A TA.
(Sedeln årerges hii r 11dgor förminskad.)
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Myntverket föreslår ändringar av myntlagen
Den magnifika portalparagrafen till drogs in, gavs ett nytt femkronclagen om rikets mynt den 30 maj mynt ut, ö nskat i första hand av au1873 stadgade: "Guld skall ensamt tomathandeln. Myntet fick ingen
vara värdemätare i riket, och såle- stö rre användning, så länge riksdes utgö ra grunden för dess myntvä- banken gav ut femkronesedlar. sesen". Riksbankens sedelinlösnings- dan ri ksbanken nu börjat avveckla
skyldighe t grundlagsfästes. 1897 in- femkronesede ln (se MYNTKONskärptes, a tt om riksbanken "under TAKT/S NT 1982:6, s. 140), begaghvad sken det vara må" vägrade att nas femkronemyntet mera och det
omedelbart lösa in en uppvisad se- är inte aktuellt att dra in det.
del, så skulle det bli rättsligt förfaDäremot ka n femöresmyntets
rande, av mycket allvarligt slag.
existens ifrågasättas. FemöresmynMen 1873 års myntlag visade sig te ts framställningskostnad är alltför
vara en koloss pä lerfötter. Riks- hög i förhållande till myntets namnbanken blev 1914 tvungen att vägra värde. E n präglingsfårdig rondell
inlösen av s ina sedlar. Det var en kostar ca 8,5 öre in kl moms; med e n
klart brott mot gällande författ- präglingskostnad vid myntverke t av
ningar, men det skedde med rege- ca 2 öre blir totalkostnaden ca 10,5
ringens goda minne och riksdagen ö re/st. Vidare föreligger risk för att
sanktionerade det. Riksbanken fe möresmyntets metallvärde kan
kunde sede rmera endast sporadiskt komma att överstiga namnvä rdet
ä teruppta sedelinlösningen. Efter Förbud mot nersm1iltning av mynt
hand föll den ena efter den andra av avskaffades 1980 på förslag av myntföreskrifterna i 1873 års myntlag. verket, som då framhöll, a tt kostDen 17 decembe r 1970 fick vi en ny nadsutvecklingen för de i mynten inmyntlag - med fem paragrafer mot gående metallerna måste följas nogsjutton i 1873 års myntlag. Genom grant, sä a tt förbud mot nersmältden nya myntlagen, som trädde i ning av mynt inte skulle behöva
kraft den l januari 1972, upphävdes åte rinfö ras.
1873 års myntlag.
Femöresmyntet bestär av 95 %
Den äldre myntlagen inne hö ll de- ko ppar och 5 % zink. Att i s tälle t
taljerade bestämmelser om sam- använda vanlig handelsmässing eller
mansättninge n av alla mynt, oavsett ko pparpläterat järn innebär ingen
metall , under det att den yngre lä ngsiktlig lösning av metallvärdesmyntlagen ger regeringen rätt att problemet. Att använda rent järn
förordna om sammansättningen av eller aluminium till mynt anser
mynt av oädel me tall.
myn tverket olämpligt.
Regeringens därefter utfårdade
Om femöresmyntet a vskaffas,
kungörelser om metallinnehåll och måste belopp som skall betalas avstorlek beträffande rikets mynt har rundas till hela tiotal ören. Denna
tid efter a nnan ändrats.
a vrundning kan tyckas komplicerad
Myntlagen föreskriver numera i§ fö r allmänheten. Fem ö re skall av3: " Mynt skall finnas i följande rundas till noll, fem ton och tjugonamnvärde n, nämligen fem kronor, fe m ö re till tjugo ö re, tre ttiofem och
en krona , femtio öre, tjugofem öre, fyrtiofem öre till fyrtio öre o s v.
tio öre och fe m öre. Dessutom får För kassapersonal torde avrundminnes- och jubileumsmynt med ningsreglerna inte medföra proandra namnvärden finnas".
blem.
I skri velse till regeringen den
Avrundning till hela tiotal ören
29.4. har myntverket föreslagit änd- medför. a tt tjugofemöresmyntet
ring av denna paragraf; vi refererar ställer till problem, anser myntverskri velsen här nedan.
ket. " l dag måste man se de t som
Myntlagen har be hållit myntenheten o lyckligt a tt man 1873 inte var konkrona, inde lad i 100 öre, men det är sekvent i decimaltänkandet och ini praktiken omöjligt att med mynt fö rde myn tenheten tjugo öre i stälbetala " i e ttöressteg", eftersom det let för tjugofem ö re". Myntverket
minsta präglade mynte t ä r fem öre. l anse r det emellertid inte befogat a tt
detaljhandeln sker prissättning "i nu införa myntvalören tjugo ö re.
ettöressteg", men beloppen skall av- (Här vill re f. göra ett litet inpass.
rundas till hela fe mtal ö ren enligt ·•Decimaltänkandet" - för att nu
begagna detta uttryck - kom 18SS.
särski ld lag.
Dä e ttöres- och tvåöresmynten då vi fick myntenheten riksdaler
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riksmynt indelad i 100 ö re. De t skulle både 1855 och 1873 ha varit e tt
stort fel att slopa tjugofemöringen,
som var väl förankrad i svenska folke ts betalningsvanor. De n motsvarade nämligen exakt det gamla silvermyntet l/16 riksda le r specie,
men också den mycke t omtyckta sedeln 8 skillingar banko eller, i gängse omräkning till riksgälds, 12 skillingar riksgälds: därav tjugofemö ringens smeknamn "tolvskilling",
som väl de äldre bland oss ännu någon gång nyttjar.)
De t bör i detta samman hang också undersökas, om någon valör bör
tillkomma i myntserie n. Myntverket
anse r det i högsta grad aktuellt att
diskutera, nä r ett tiokronernynt
skall infö ras och hur det bör utformas. Mynt med motsvarande eller
högre köpkraft användes sedan
lä nge i flera europeiska länder.
I riksbanke ns nya sedelserie komme r femtiokronessedeln att bli
lägsta valör. Därigenom kommer
tiokronemyntet att 1å stor a nvändning. Dess utformning måste övervägas noga. Vikten bör hållas nere
för att minska transportkostnaderna
och för a tt göra myntet bekvämt att
hantera för e nskilda. De t måste lätt
kunna skiljas frän övriga mynt samt
lä tt identifieras i automathandelns
myntmekanismer: e tt tiokronemynt
beräknas nämlige n få stor användning i a utomathandclen.
Sveriges myntserie skulle i framtiden bestå av valörerna JO öre, SO
ö re, l krona, 5 kronor och 10 kronor samt sedelserien av valö re rna SO
kronor, 100 kronor, SOO kronor och
1.000 kronor jämte 10.000 kronor.
Femöres- och tjugofernöresmynten torde ku nna dras in redan vid
utgången av 1983. Någon särskild
utredning torde inte erfordras. Ett
normalt remissförfarande ä r dock
nödvändigt.
Erfo rderliga beslut om tiokro nemyntet to rde också kunna tas e nbart
efte r remissförfa rande. Plane ringen
måste ligga före hä ndelseutvecklingen, annars kan mynte t vara föräldrat redan när det kommer ut.
Myntverke t är bere tt att i samarbete med riksbanken, övriga banke r
och berörda parter inom näringslivet utreda lämplig utformning av ett
tiokronemynt. Myntverket vill dock
först inhämta regeringens principiella inställning till ett tiokronemynt

för att utredningen, som kommer
att ta betydande resurser inom och
utom myntverket i anspråk, inte
skall göras i onödan. Om regeringen
anser. att ovannämnda frågor bör
utredas genom en av regeringen tillsatt kommitte, hemställer myntverket. att regeringen snarast utser en
sådan.
Sammanfattningsvis föreslås sålunda i myntverkets skrivelse dels
att femöres- och tjugofemöresmynten dras in , möjligen redan vid utgängen av 1983. dels att regeringen
prövar frågan om införande av ett
tiokronemynt.
Myntverkets skrivelse har överlämnats på remiss till Svenska
T. L.
Numismatiska Föreningen.

From The L. E. Bruun Collection {deposed in The F rederiksborg Museum):
LEB 15210
Silver
Chris tian l , 1426- 81. Rornerrejsen 1474
l.
Galster l
U. V. Melioli. Cast from the 18 th cent.

Stor medaljstöld
i Danmark
Den 30 maj ägde ett inbrott rum på
Frederiksborgs slott, Hiller0d. varvid en monter slogs sönder och flertalet däri befintliga medaljer stals.
Inbrottet ägde rum pä eftermiddagen. Larm gick och personal skyndade till. men tjuven hann undan
med 54 guld- och silve rmedaljer.
varav flertalet hörde till L. E.
Bruuns berömda, pä hundra år deponerade samling; resten var Frederiksborgs museums egendom. Vi
publicerar nedan en förteckning pä
engelska över de stulna föremålen.
På begäran kan bilder erhållas. Vid
misstanke om att stöldgodset dykt
upp kontaktas lämpligen närmaste
poliskontor. Ring gärna Kungl
Stockholm
i
Myntkabinettet
(08/63 07 70) eller till Det Nationalhistoriske Museum på Frcderiksborg. DK-3400 HILLER0D, tcl 02/
26 04 39.
Förteckning sammansmild av
Steffen Heiberg, curator:

HÅKAN WESTERLUND
Mynthandel

KÖPER • SÄUER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDAUER
Spec:. sedlar
Betalar braför sedlar
före 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel. 08111 08 07

2.

Hans 1455- 1513.
without year

Silver

LEB 3845
(variant of)
Schou p. 14
no.9

J.

Christian Il. 1481 - 1559.

Copy

LEB3935
Galster
Unionstid 24

4.

Frederik l. 1471 - 1533
without year Ribe. Mark.

Silver

LEB4096
Galster
Unionstid 257

5.

Tyge Brahe. 1546 - 1601
1595.

New
east

LEB 16807
Galster 53

8.

Johan Rantzau. 1492- 1565
without year

Gilt

LEB 16937
Galster 51

9.

C hristian IV. 1577- 1648
Nicolaus Schwabc wi thout year

Gold

LEB 15257
Galster

10.

Ouecn Anna Cathrine, 1575- 1612
Jacob van Doon w. y. Bef. March 29. 1612

Gold

LEB 15255

12.

Christian Y. 1646 - 99. Coronation 1671
Jeremias Herculcs

Silver

LEB 15331
Galster95

15.

C hristian Yl. 1699- 1746. Coronation 1731 Silver
l. C. Hedlinger

LEB 15594
Galster371

16.

Out:en Sophia Magdclenc. 1700- JTIO
Coro nation 1731. G. W. Wahl

Silver

LEB 15597
Galster337

17.

Frederik Y, 1723- 66. Coronation 1747
M. G. Arbicn and P. C. Winslöw

Silver

LEB 15664
Galster432

19.

Christian VII. 1749- 1808.
Coronation 1767
D. J . Adzer

Silver

LEB16009
Galster464

20.

Ouc~:n Caroline Mathilde. 1751 - 1775
Coro nation 1767. Wolff.

Silver

LEB 16010
Galster 510

21.

f.'rederik Yl, 1768- 1839 and Ouccn Marie Silver
Sophic Frederikke. 1767- 1852.
Coronation 1815. C. A. M0lle r and H . E.
Freund.

LEB 16128
Berg50e 75

22.

C hristia n VIll , 1786- 1848 and Queen
Caroline Amalic, 1796- 1881 . Coronation
1840. C. Christensen and H. Conradsen.

Silver

LEB 16220
Berg50e 170

23.

Pcd l.! r G riffenfe ldt, 1635- 1699
J . Hcrcu les 1674

Silver

LEB 16849
Galster 103

25.

Ludvig Holbcrg. 1684 - 1745
M. G. Arbien 1754

Silver

LEB 16877
Galster453

26.

Jacob Langebek. 1710- 75
D. J . Adzcr 1775

Silver

LEB16900
Galster489

27.

A. G. Moltkc. 1710- 92
D. J. Adzcr 1765

Silver

LEB 16924
Galster461

21!.

J. F. Classen, 1725 - 92
S. A. Jacobsen 1792

Silver

LEB 16821
Berg50e 1034

3 1.

Adam OehlenschHiger. 1779- 1850
Il. Conradsen 1850

Silver

LEB 17001
Berg50e 1108

32.

H. C . 0rsted. 1777- 1851
P. Petersen 185 1

Silver

LEB 17004
Berg50e 1110

37.

Peter Sabroe. 1867 - 1913
A. !·lansen 1913.

Bronze

LEB 16951

and404
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(historical)
2.

Conqucst ofCalmar Aug. 3rd. 1611

Gill

LEB 15252
Galster-U

3.

Peace in Brömsebro 1645

Gold

LEB 15265
Galster 76

5.

Peace in Cape nhagen 1660

shcctmc tal

LEB 1528 1
Galster
106- 0H

6.

Nie ls J uel's vietory in Köge Bugt
l s t Jul y. 1677. C hristoph Sc hneider

Silver

LEB 15344
Ga lster 124

7.

The peace a t Frcdcriksborg 3rd J u ly
l
Peter Berg

Silver

LEB 15533
Galster 315

8.

Death o f Charles XII Dec. 11th 1718
Pe ter Berg

Silver

LEB 15527
Galster 312

9.

Peace in Lund 1679
Ch ristoph Schneider

Silver

LEB 15352
Galster 133

10.

The Swedish general Stcnbock
surrendcrsT~nningto Frederik IV 1714

Silver

LEB 15512
Galster 306

ll .

The new naval harbour 1692
Bartold Mayer

Silve r

LEB 153!!4
Galster 146

12.

The docks conseeratio n 26th May. 1739
G . W. Wahl

Silver

LEB 15623
Gal.ster386

13.

The conseeration of Christiansborg
28th November. 1740.

Silver

LEB 15626
Galster 387

14.

The royal house of Oldenburg
300 years jubilee 17<:9. M. G . Arbicn

Silver

LEB 15668
Galstcr435

15.

Frederik V. cquestrian statue 1768
J . H . Wolff

Silver

LEB 16002
Galster 508

16.

The la w about citizenship 29th Jan.
1776. D. J . Adzer

Silver

LEB 16037
Ga lstcr481

18.

The Academy of Fine Arts'large
go ldrncda l. M . G. Arbien

G old

LEB 15697
Galste r 446

2 1.

The constitution 5th J une. 1849.
P. Petersen

G old

LEB 16248
Bergsee 200

23.

To the vo lunteers from the sister
nations 1848-50. P. Petersen

Silver

LEB 16252
BergSPe 201

24.

The Scandinavia n exhibition for
industry . agriculturc and a rts.
Copenhagen 1888. S. Lindahl

Silver

LEB 16438
BcrgS0e 52 1

no.

F rom Frederiksborg Museum 's own collection u f meda ls:
(portraitmeda ls)
38.

C. W. Ec kersberg, 1783-1853
H . Conradsen 1883.

Gold

M347

39.

A. S. 0rsted, 1778-1860
P. Petersen 185 l.

Gold

M395

40.

J onas Coli in, 1776-1861
H. Conradsen 1859.

Gol d

M223
BcrgS0c 1036

41.

C. F. Tietgen, 1829-1901
S. Lindahl 1894

Gold

M 24

42.

J . B. S. Estmp, 1825- 19 13
H. Conradse n 1894.

Gold

M 346

43.

Nie ls Bohr, 1&85-1962
H . Salo mon 1955.

Bronzc

M 404

Bergs~e
Berg~c

Forts. från s. 148
Ma/(ll•sia
1957. erhöll landet full självstä ndighet,
vilke t man på 25-arsdagen 1982 firade
med att utge jubileumsmynt i silver och
koppamickeL På åtsidan finner man
prerniUrministern Abdul Raham Putra
Al-haj och i bakgrunden e n mä nskära
oc h solen. på frå nsidan finns landets vapen. jubilcums~rtalen " 1957- 1982"
sa mt va lö re n.
Tekniska data: 25 Ringgit 1982. silver
925/1000.42.0 mm. 35.0 g
l Ringgit 1982 kopparnicke l 33.35 mm.

epul
Med anledning av JO-årsdagen av Mo unt
E\rerests bestigning. världens högsta
bergstopp (88-ta m ö h) , utges tre olika
jubileumsmynt i guld. silver och kopparnickel. All a mynten är iden tiska till utsee nde t bortse tt från nominalen; mynten
pryds av bergstoppen samt under denna
skrifte n ASCENT OF MT.EVER EST
1953- !!3. Mynten är priigladc i Singa·
porcs myntverk.
Tekniska data: RsiOOO. guld 500/1000.
vikt 10 g. diameter 28.5 mm. upplaga
350.
Rs iOO. sih·er 925/1000. vikt 31.1 g. diamcter 38.7 mm. upplaga l 500.
Rs iO. C uNi. vikt 25 g. diameter 40 mm.
upplaga 2 000.
R. D.

Forts. s. 139

Tjänstebyte vid Kungl
Myntkabinettet
Den l juli i ä r har Ulla Westermark

pä begäran beviljats entledigande
frlin tjänsten som museidircktö r och
chef för Kungl Myntkabinettet. Hon
stannar som avdelningsdire ktö r vid
institutionen.
He nnes eftertriida re som museidirektör är Lars O. Lagcrqvist, mångårig medarbetare (1951 - 62 och sedan 1979) vid myntkabine ttet.
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Köper
Säljer
Värderar

l 109

•

. ;.~ .

(historical)
4.
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H om mage of F re deri k III 1666
Jcremias He rcules

KRONANS

,

~

M351
Galster92

VG,cra Hamnptan 6
Il 17 C.Otcborg

J

OCII

~ I' RIMÄRKEN

i\1'/TtKII ALLARNi\

Gol d

MYN1'

Tel. 031· 13 55 81

17.

The ceasing of ncgro trade 1792
P. Gianelli

Silver

M358
Bergs0e4

19.

The ballie of Copcnhagc n 180 l . "Modet
va:rger". Engraved: Licutn: Christ:
Wo lqiie: Risbrich.
P. Gianelli.

Gol d

M20
Bergsoe 28

20.

The R efomw tion jubilee 1836
C. Christensen

Gold

M98
Bergsoe 117

22.

The res urrection of F rederiksborg 1861
G . L. F. Schma1fcld 186 1

Silver

M363
Bergsoe253

25.

The rcunio n of North Sleswich with

Gold

M365

D enmark. Commission intematio nale.
H arald S1ou-Moller.

Abbredatio11s:
L EB

L.

E. Bruuns Mt~nt- og Mcdaillc Samling.

Kt~bcnhavn

1928.

Galster

Georg G alstcr: Danske og Norske Medailler og Jetons
ca. 1533- ca. 1788.
K0benhavn 1936.

Galster
Unionstid

Georg Galster: Unionstidens Udm0ntninger.
K0benhnvn 1972.

BergS0e

Vilhelm Bcrgs0c: Danske M edailler og J e tons.
K0bcnhavn 1893.

M

The Frederiksborg Muscum's mcdal register.

För viktintresserade
Framlidne fil dr Kjell Runquist,
Helsingborg. avslutade kort före sin
bortgång e tt mycket gediget arbete,
betitlat Medelridens tmsvikrer, som
utkom pli eget förlag 1982 och omfattar 129 + 7 sidor. Dess undertitel
lyder: Europeiska viktsenheter genom århundradena med speciell inriktning mot det 13:e och 14:e århundradets merkantila situation.
Som bekant hUnger alla äldre myntsystem intimt samman med viktsysteme n. Åtskilliga numismatiker är
citerade i arbetet (Thordeman,
Rasmusson), samt diirtill penninghistoriker (Bolin, Forssell).
Boken kan erhållas - sll lllngt den
begränsade upplagan räcker - från
författarens son:
Leif Runquist, St. Trildgllrdsgatan 10,
211 28 MALMÖ
LLr

Rånöverfall i Kungl Myntkabinettet
Som förmodligen de flesta läst i tidningarna ägde en rånkupp rum fredagen den 6 maj kl 13 i Kungl
Myntkabinettet. Vakten slogs ner
och förövaren sparkade sönder glaset till den vänstra montern i utställningen ''Världens mynt", som omfattar antiken. Efter kontroll visade
sig, att har tillgripit den unika Konstantinmedaljongen, som ursprungligen förvärvades med drottning Lovisa Ulrikas stora samling 1762.
Medaljongen - som har Konstantin
den stores porträtt på åtsidan - är
slagen i Trier lir 326. Den är av guld
och väger 4 1/2 solidi eller 20,13 g.
Den är publicerad i Roman Impcrial
Coinage VII (av Patrick Bruun),
London 1966, som nr 469. Se bilden!
Tjuven beskrivs som 20- 25 1\r,
mörk och magerlagd. Om det rörde
sig om en beställningsstöld har han
sannolikt för länge sedan lämnat
medaljongen vidare. Besked som
kan hjälpa till att klara upp stölden
lämnas tiU närmaste polismyndighet
eller till Kungl Myntkabinettet, Box
5405,
114 84 Stockholm,
te!
08/63 07 70.

Kungl Myntkabinettet
St atens museum för
mynt-, medalj- och
penninghist oria
Narvovagen 13- 17. 2 tr
Slockholm
(Buss nr 42. 44 och 69
till Historiska museerna.
tunnolbana till Kartaptan)
Basutställnlngar: Svenska mynt
från alla tider; svenska besinningar
(tillfälligt stängd); medaljkonstens
historia och svensk historia i
medaijform.

Museet:
Tisdag - söndag 11 - 16
Måndag stängt
Besökstid: tisd 13- t6
Postadress: Box 5405,
114 84 Stockholm

Tel: 08-783 94 00
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ko mman de imitat ione r på dels irländsk a ("Hib erno- Norse ") imitationer och dels skand inavis ka imitationer av dc iriUndska eller andra .
Birger Strandefl: Svens ka lä.karcsällskapets r~edaljsamli
n~, Svenska läkare- ("The most s kitful of. the Scandinasällsk apets handl ingar Hyg1ea, Band 90, Hafte
7, Stockholm 1981, lSSN vian engra vcrs of coms of Helm et
0349-1722. Ca pris25 kr+ moms.
type had on the bene~ ~ef<;>re _him at
!east o ne of the Dubh n 1m1tat1ons to
Birge r Strand eli har mycket länge
Det stora CNS- projek tet ("Cor - serve as one
of his mode ts"). Dolley
sysslat med Svens ka läkaresällsk a·
pus
Num.morum .saeculo~m IX;:- tidsbe stämm er imitat ionern
pets meda ljer och det är en mycket
a till
XI qui m Suecm rcpert1 sunt ) 1010- 1015
och anslut e r sig i vad avnyttig förtec kning över sagda medalkomp lette ras s uccessivt av olika spe- ser
prägli ngsort en till Black~u~n's
jer, som han samm anställt. Unde r
cialar beten , oftast basera de på nor- uppfa ttning för
ett syssla nde med medal jkonst nären
Long Cross-Imitadiskt och främst det svenska mater itioner na.
Gösta Carel is gärnin g har man kunalet , som ger oss mer ''kött pä beMichael Dollc y står tillsammans
nat konst atera att hur stora männi nen'' än den egent liga CNS- sericn med Kenne
th Jonsson för anike ln
skans insats er än har varit glöms hon
kan erbjud a den numis matisk e lek- lmiwtive
Anticipation: Yet Anoth er
myck et fort. Att nu ha tillgång. till
mann en. Speci alarbe tena öppna r Dimension
to the Problem of Scanen förtec kning och en, lät vara mte
för honom fantas ieggan de perspe k- dinavian lmiwt
ion of Angfo-SlLWil
fullständig översi kt, över det iimne
tiv. som ger mera liv inte bara ät Coins. i vilken
de närma re diskut esom här behan dlats i medal jform ,
mynte n i v1\ra egna privat a sam- rar dc mynt
som B. E. Hilde brand
nämli gen läkare n, är utomor?entli~t
lingar
nyttig t. Förfa ttaren har ~modal s!g diska utan ii ven ä t v1\r gamla . nor- kallar "Falsk mynt och Fantasimyn~··
histor ia. Ett sädan t specialar- i den andra uppla
a tt koncis t lämna vUsent hga uppgi fgan (1881) av sm
bete är i hög grad föreliggande bok.
Anglosachsiska mynt.
ter om säväl mann en som medal jen
Briw Malm er inlede r med artikeln
Boken avslut as med C. J. Beckers
som sädan med bra refere nser till
/miwt iuns of Byzam ine Milinresia artike l T/re Coina
ges of Hartlwcma
redan existe rande littera tur.
formd in Sweden. Av i Sverige funna and Magnus
tlte Good at Lund . c.
Boke n inlede s med en subjek tiv 500
miliar esia-m ynt är 10 o/o (51) /040- c. 1046.
Det är en mycke t 10beskr ivning av samlingen under rubimitat ioner - i vtlra nordis ka grann - tressa nt och
givan de artike l. Becke r
riken "Vad döljer sig i Svens ka lälände r Ur proce ntsats en mycke t hög- behan dlar myck
et ingåen de de läskaresä llskap ets
medal jsamli ng?": re (nära 100 proce
nt i Norge och bara och icke-l äsbara inskri fterna
uppen barlig en ett föredr ag. hållet 1
,
Finland}. Brita Malm er beskri ver o rdnar upp
Lunda -mynt en i stämläkare sällsk apet 1981. Till den
imitat ionern a mycke t ingåen de och pelko ppling
nämn da övers ikten fogar sig en förskedjo
övcrs k1\dligt samt presen terar även en krono logi för r och presentc~r
åren 1040- 1046 for
teckn ing över motta gare av Svens~a
nägra "mulo r" med imi~ati oner av de av honom
läkare sällsk apets belöningsmedalJer
uppor dnade fyra
anglo saxisk a eller arab1ska m~nt: myntg ruppe
upprä ttad av Monic a Granb eck. Sårna. Becke r nöje~ sig
Imitat ionern a har kunna t delas 10 1 icke blott med
att behan dla titelns
väl denna som Strand elis översikt
verka r någor lunda felfria; i fö rteck- gruppe r och fö~f. presen~erar första~ tidspe riods Lunda-myn~ning utan
om skand inaviSk resp ICke-skandi- sätter in
staden s myntn10g pä dess
ninge n över utländ ska läkare sakna r
navisk härsta mning för dem.
rätta plats inom de dansk a myntsysman emell ertid här och var förnam n
Mark Black bum lyckas i artike ln temen undc!r
tOOO-talet och under på konst närern a eller nägon gäng efAn lmiwrive Works hop Activ during stryke r Lunds
ställni~g som huvud terna mn . Till en ny upplag a borde
;Erhelra!d 1/'s Long-Cross /ssue pä mynto rt för
det_ dätlda Danm ark.
det nog komp lettera s.
ett fångsi ande sätt via stämp clkop p- Han lämna
r slutligen - pä grund val
Vad gäller den Granbecks~a
lingss chema n, mynt~ästarsignatu av det numis matisk
a mater ialet övers ikten sakna r recens enten vaqe
rer vikter , m. m. dela 10 dc behan d- intres santa komp
letteri ngar till den
form av föruts ättnin g för att kunna
lad~ imitat ionern a i grupp er - ir- allmä nna histor iens
uppgi fter om de
bedöm a, huruv ida de där lämna de
ländsk a ("Hibe rno-N orse") och öv- under denna tid
rivalis erande dansoerhö rt detalj rika uppgi fterna är
riga. Blackb~rn komm er om den ka konun garna
s herrav älde i olika
riktig a, men sakna r å andra sidan all
sistnä mnda till den slutsa tsen, att delar
av riket.
anled ning att tro att en felfinnare
" this partic ular group of Lo ng Cross
Bokens a rtiklar är utomo rdentl igt
skulle ha någon som helst framgång. imitat
ions was struck at a works hop väl illustr
erade .
Fö r den, som syssla r med medici~sk which
was situate d samew here east
NUF
kultur histor ia eller samla r med al Jer, of the
North Sea and north of the
är det lilla häftet oumb ärligt.
Danev irke".
Ernst Nathorst-Böös
CNS- projek tets anglosaxiska del Stockholmsbesökare,
som tillhör
har i hög grad berikat_s gena~ de
någon till Svenska Numismatiska
insats er, som den nyhgen avhdn e
C. J. Becke r (utg.) : Studie s in Nor- Micha el Volle y preste rat. Denn a Föreningen eller Nordisk Numismatisk Union ansluten förening,
thern Coina ges of the Eleve nth bok inneh1\ller tvenn e artikla
r av
Centu ry. K0ben havn 1981. Det hans hand. l lmiwt ion and lmiuuion är alltid välkommen till Svenska
Konglige Danske Videnskabe m~s of lmillltion: Some Probler11S Posed Numismatiska Föreningens möten.
Selskab, Historisk-filoso{tSk e Skrif- by the non-English Helmet-Pem
ries Programdetaljer finns inspelade på
ter 9:4. ISBN 87-7304-112-2. 174 s. with the Name of !Ethelra!ll Il delar förenin gens automatiska telefon
·
ILlustrerad.
han upp de i svensk a fynd före- svarare (08/67 55 98).

Observera
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Nordisk Numismatisk Årsskrift 1979- 80
"Bättre sent än aldrig'', kan man
utropa här! Efter alltför lång väntan
fylldes luckan i biblioteksradc n; dc
spända och otåliga förväntningar na
förbyttes som väl var inte i besvikelse utan i tacksamhet över att innehållet hade återg_ått till "gamla goda" stilen pfl NNA.
Boken börjar med e tt imposant
antikt anslag. Köpenhamn- kabinettet är ju världsberömt för sin greksamling {tänk Dig - 43 band i Sylloge Nummorum Graccorum!).
Dess chef Otto M~rkholm ger i "A
History of the Study of Greek
Numismatics " i en första del en fin
skildring av numismatiker nas befattning under dc senaste 200 tire n med
de n grekiska myn tningen. Hans
expose är indirekt ett "te Deum"
över att så mycket vackert kommit
till den kalla Norden och över vad
dess chefer betytt i detta sammanhang.
Ulla Westermark bygger vidare på
det antika temat genom en beskrivning av vad som i dag finns kvar av
t re under 1800-talet gjorda fynd
utanför Sicton (dagens Saida) i gamla Fcnicien av grekiska guldstaterer
från 300-talct före Kristus (ett 40-tal
mynt av ursprungligen mer än

7.000). Tuukka Tafvio låter finalen
bli ett numismatiker nas tack till de
finska förfåder som gömde romerska mynt i Finlands jord, såsom bevis
dels på hur "Finlands materiella kultur under romerska järnåldern var
under starkt östbaltiskt inflytande"
och dels pä kontakter västerifrån
över Sverige.
Harald Wideen ägnar "Myntfynden i Atlantican'' en ingäende. intressant illustrerad studie och Kenneth Jonsson publicerar en är 1977 i
Thuleparken i Eskilstuna funnen vikingatidsskat t pä 414 mynt, varav
inte mindre än 313 mynt kom från
Tyskland och 79 från England mot
blott ett Olof Skötkonung-m ynt.
C. J. Becker skriver om " Nogle
danske imitationer med elementer
fra Knud den Stores engelske type
'Short cross' ". Artikeln är ett fint
exempel pä de otaliga problem med
stä mpelkoppling ar och -imitationer
som särskilt den danska tOOO-talsmyntningen erbjuder.
Kolbjorn Skaare ägnar "Kong
Sverres utmyntning" en ingäendc
studie med förslag till kronologi.
Han kommer även in på de i Norge
under 1100- och 1200-talen rikligt
förekomman de bokstavsbrak teater-

na och hänför dem till olika städer
och handelsplatse r i dåvarande Norge.
Ernst Natltorst- Böös lämna r i sin
artikel "Utländska förlagor till svens ka mynt" ett flertal exempel pä hur
svenska stiimpelgravö rer inspirerats
av tidigare elle r samtida utländska
myntskapelse r.
Torgny Lindgren fortsätter sitt
mångåriga. betydelsefulla arbete
med att kartlägga svensk sedeltillverkning med den som vanligt väl
illustrerade artikeln "Till frihetstidens kamp mot sedelförfalskn ing
och scdclefterapn ing. (2) Peter
Mammas och a ndras förslag till förbättrade sedlar. ''.
Uppsatsdele n av NNÅ slutar med
Anders Christensens "Fortegnelsc
over forordninger, love m.v. vedr~rendc ml')nt- og pengeva:senet i
Danmark og Hertugdl')mm eme fra
1813 till875".
Årsskriften avsl utas med de sedfrän
årsredogörels erna
vanliga
myntkabinett en.
NUF

Nordisk Numismatisk Årsskrift 1981
Årsskriftens undertitel är "Coinage
and Monetary Circulation in the
Baltic A rea c 1350 - c 15(X)". Innehållet är helt ägnat det symposium,
som - med denna ämnesinriktni ng
- avhölls i Köpenhamn i mars 1981
för att fira Den kgl. M0 nt- og Medaillesamlings 200-1\riga tillvaro, och
kan alltså i viss män betraktas som
en fortsättning på det i Visby är 1963
avhållna symposiet för historiska vetenskaper, vid vilket bl a Nils Ludvig Rasmusson framträdde (med
uppsatsen "Munz- und GeJdgeschichte des Ostseeraumes vom
Ende des 10. bis zum Anfang des
14. Jahrhunderts . Ein numismatisch-geograp hisches Oberblick. '').
Bidragen har författats av danska,
norska, svenska, finska, ryska (estniska), polska och tyska numismatiker och täcker därför på ett mycket
bra sätt de olika frågestt\llning arna,
som är förknippade med Östersjöområdets monetära förhållanden
under senare delen av medeltiden.

John Day från Parisuniversit etet
ger inledningsvis i ''The Question of
Monetary Contraction in the late
Medieval Europe" mycket intressanta s iffror om guld- och silvermyntningen under 10-årsperiodc r
fr o m 1301 t o m är 1500 i Frankrike , England, Flandern , Brabant,
H olland, Hainaut-Nam ur, Lubeck.
Florens. Genua, Barcelona, Valencia, Navarra och Sardinien. Dessa
siffror belyser klart variationerna i
de n under perioden sjunkande tillgången pä metallerna guld och silve r. Day berör även - bland andra
intressanta spörsmäl - det under
perioden ökande handelsutbyte t
med Orienten över främst Venedig,
som gav ett underskott i betalningsbalansen, vilket krävde guldexport i
utjämningssy fte.
Tysken Rolf Sprandel1ignar sig ä t
"Zahlungsstr öme im hansisch-nordischen Raum", med huvudvikten
lagd på Skänes (främst genom sillfisket) stora ekonomiska betydelse

för handeln och därmed statsfinanserna under 1300- och 1400-talen i
de tta omrtldc. Han lämnar även intressanta uppgifter om de politiskt
betalningsströ mmarna
bet ingade
mellan dc nordiska och de nordtyska staterna.
Dansken Svend Gissel redogör för
jordräntans (arrendets) varierande
bctalningsfor mer.
Stlväl östtyske n Bernd Kluge som
vtisttysken Gerald Stefke behandlar
myntcirkulati onen i Mecklenburg
och Pommem under rubrikerna
"Die Wittenprägun g in Mecklenburg/Pomme m und ihr Anteil am
GeJdverkchr des Ostseeraumes im
14. und 15. Jahrhundert" resp. "Silbergeld-Prob1 eme im westlichen
Ostseeraum, ca 1380 - ca 1430".
Båda författama påtalar behovet av
en revision av de av W .Jesse ("Die
wendische MUnzverein") och O.
Oertzen ("Die mecklenburgi schen
Mlinzen des Grossherzoglichen
Munzkabinct s") utgivna standard145

verken. Med utgångspunkt från den
av Pe te r Be rghaus år 1973 framförda (och nu allmänt erkända) teorien
om att witten-mynten började präglas först år 1365 lämnar Stefke en
redogörelse för hur witten-präglingen spreds från Uibeck till de
meckle nburgska och pommerska
städerna och efter vilken myntfot
utväxlingen skedde dem emellan.
Kluge redogör mer detaljerat för dc
olika städernas myntningsrättigheter och berör frågan om deras myntning ske tt å la ndsherrens eller egna
vägnar.
Tre polska numismatiker presenterar efte r andra världskriget framkomna forskningsresultat under titlarna "Die Miinzcirkula tion in Hinterpommcrn in der 2. Hälfte des 14.
Jahrhundcrts", " Der Umlauf der
Ordcns-Miinzcn in der BrakteatenZeit'' och " Die Zirkulation der
Miinzen des Deutschen Ordensstaates in der Schillingsperiodc". Tyska
ordens myntning ägnas särskild
uppmärksamhet p g a dess betydelse för även angränsande polska område n (Obs. Dc behandlade områdena är tillika i dag delar av Polen!).
En av forskarna. Stanislaw Suchodolski, har - i vad gäller tyska ordens brakteatprägling - kommit
fram till att myntbilderna ändrades
vart tionde år och att man senare
äterkom till samma motiv. De tta
komplice rar tidsbestämningen av
myntserie rna, varför man för en
säkrare kro nologi mäste satsa pä lödighetsanalyscr.
Hä refte r kommer tre nordiska bidrag, i vilka forskningsresultate n
främst g rundar sig på myntfynd i
kyrkor och kloster:
Kolbjom Skaare: "Coinage and
Monetary Circulation in Norway
from the Middle of the 14th Century
till c. 1500"'
Brita Malmer: "Monetary Circulation in South-Eastern Sweden c.
1350- 1500 in the Light of threc
majorChurch Finds" samt
Jorgen Steen Jensen: "Monetary
Circulatio n in Denmark c. 13501500".
Alla tre bidragen ger en mycket
intressant bild av myntningsförhällandena inom länderna (t ex om
myntnings uppehåll) och mellan dem
(t ex Kalmar-unionens betydelse),
liksom av dc utländska myntens betydelse för myntcirkulationen i Norden. Alla tre länderna har t ex ett
stort antal tjurhuvudsbrakteater i
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sina fynd. Detta föranleder Skaare
att göra det uttalandet, att stö rre
uppmärksamhet bör ägnas denna
mynttyp, som betydde så mycket för
dc skandinaviska ländernas myntcirkulation men som förekommer
"så sällan och är så litet känd i vad
som betraktas som dess hemland,
Mecklenburg".
Brita Malmers bidrag (om fynd i
Alvastra kloster, Växjö domkyrka
och Hagby rundkyrka) åtföljs av
kartor över klostret, varav kan utläsas hur mynten ''tappades'' inom
olika delar av klostret under olika
tidspe riode r. En uppslagsända för
en nä m1a re bedömning av de t skifta nde klosterlivet!
Pckka Sarvas kunde i sitt föredrag
("Ein neuer zweiseitiger Miinztyp
des Königs Erich von Pommern in
Turku (Abo)") presentera e n ny
mynttyp och placera in den i ett internationellt sammanhang - Finlands starka handelsförbindelse r

med Baltikum - som kr.ivde ett
större mynt än som Sverige drt präglade. Sarvas omvärderar även dc
hittills kända Å bo-rnynte n frän
Eriks tid.
Det sista, här publicerade förcdraget är av Michael NcmiroiVitschDamschenko hän Tallinn och i'l r betitlat ' 'Zur Da tierung estländischcr
Schatzfunde aus dem drittcn Vicrtel
des 14. Jahrhunde rts". Fö rfattaren
lägger fram en på histo riskt källmaterial grundad kro nologi fö r 1300-talets myntning dels av livländska o rden i Reva! och dels av biskopen i
Dorpat.
Boken har ett fö r de olika bidragen väl avpassat illustratio nsmaterial. Den avslutas med ett väl avvägt
sammandrag pä danska.
Årgången innehäller även dc sedvanliga ärsredogö rclscrna frän dc
nordiska myntkabinetten.
NUF

Ju~;oslavicn

500 Dinar, silver 925/1000, diame ter_,,.
mm, vikt 23 g.
5000 Dinar, guld 900/ 1000, diameter 24
mm, vikt 8 g.
Alla mynt utges i proof, upplago rna fö r
silvermynten är 110 000 st och fö r guldmynten hälften: mynten ä r präglade i
Belgrad.
Motiven på mynten avspeglar den kommande olympiaden med avbildningar av
alla olympiska grenar.

Med anl edning av de olympiska vinterspele n i Sarajcvo 1984 utger Jugoslavien
fem serier av jubileumsmynt under
19R3- R4. Varje serie bestlir av fyra olika
mym. bortsett från dc två sista som saknar guldmyntet:
100 Dinar, silver 925/1000, diameter 30
mm. vikt 13 g.
250 Dinar. silver 925/1000, diameter 34
mm, vikt 17 g.

Norge
Den 15 april 1983 beslutades av Norges
statsräd att införa ett mynt om 10 kronor
som reguljärt mynt samtidigt som 5 och
25 öre upphö r att vara lagliga betalningsmcdel; dett a träder i kraft l/l 1984. För
att göra myntet lätt au skilja frän övriga
mynt har man gett det en kraftig relief,
samt gjort det något tjockare och lätt
gulfärgat; myntet har en slät rand. Myntgravör 0ivind Hansen har i sam räd med
Den Konglige präglingskommit~ utformat myntet.
Åtsidan bär konung Olav V:s vänstervända porträtt i en incus yta med omskriften OLA V V NORGES KONG E
pä den upphöjda kanten. På frånsidan
finner vi nominalen lO KR i negativ relief i ett incust fält. omgiven av St.Oiavs
Ordens storkorskedja med o rdenstecken ; utanfö r detta ett svagt nedsänkt
fålt , i den nedre delen myntortsmärket
för Kongsberg, myntdirektörens märke
samt årta let.
Tekniska data: 10 kr 1983, CuNi, vikt 9
g, diameter 24 mm, tjocklek 2,8 mm.
Polen
blev det för ta kommunistiska land som
avbildade en regerande pllve pä sin
lands mynt. 1982 utgavs silve rmynt Ag
625/ 1000 i nominalerna 100 och 200 zloty
med diametrarna 30 respektive 40 mm.
Mynten li r präglade i Schweiz av ett privat företag. Pli åtsidan under örnens
vänstra klo finner man tillverkarens
märke. en liten cirkel med CHI, åtsidan
bär utöver detta nominalen och årtalet.
Frånsidan bUr påvens vänstervända byst
och under denna äterfinns hans namn på
polska. JAN PAWEL Il (han var född i
Polen som Karol Wojtyla).
l Polen utges även ett 500 zfoty mynt
1982 för att finansiera bygget av skolsegelfartyget Dar Mfodzieey; märkligt nog
är detta ett ··provmynt". Upplagan uppges till 25 000 ex. varav 4 iOO skall gå på
export.
Frånsidan pryds av segelfartyget får fulla
segel med namnet DAR Ml.ODZIEZY
ovan masttopparna; akter om henne
äterfinns dc polska provmyntens kännetecken PROBA.
Tekniska data: S ilve r 62511000. diamcter 32 mm, vikt 16,5 g.

Ytte rligare ett 5 marksmynt 1983 utges.
På detta avbildas det hus i Eislcbe n där
Luther föddes. Tekniska data identiska
med det tidiga re.
Ytterliga re ett jubileumsmynt utges under detta k nämligen till minne av JOOårsdagen av Richard Wagners död.
Richard Wagner föddes den 22 maj 18 13
i Leipzig och dog den 13 februari 1883 i
Venedig. Åtsidan visar ett motiv ur hans
opera "Tannhtluser".
Tekniska data: lO mark 1983, silver 500/
1000, diameter 31 mm, vikt 17 g, upplaga 55 000.

Tyska demokraliska republiken (DDR)
Med anledning av 500 års dagen av Martin Luthe rs födelse ( 1483- 1546) utges
tre stycken jubileumsmynt:
20mark 1983, avbildande Martin Luther
hällande en bibel. Tekniska data: Silver,
500/ 1000, vikt 20,9 g, diameter 33 mm,
upplaga 45 000 st, därav 5 500 exemplar
i proof.
5 mark 1983 avbildande slottskyrkan i
Wittcnberg. Luther var verksam här
från 15 11 oc h låg ständigt i fejd med
papisterna; detta kulminerade när han
spikade upp sina teser pli kyrkponen
den31 oktober 1517. Tekniskadata:Nysilvcr, diameter 29 mm, vikt 9,6 g, upplaga 250 000 st, därav 5 500 i proof.
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Osterrike
16 mars utgavs en helt ny nominal som
jubileumsmynt, nämligen 20 schilling.
Pä ätsidan avbildas den gamla borgen
BURG HOCHOSTERWITZ, under
denna namnet KÄRNTEN samt änalet
och dess vapensköld. Pä fränsidan avbildas nominalen omskriven av REPUB·
LIK ÖST ERREICH . Detta 20 schiltingsmynt är det första i en planerad utgivning över alla Sundesländer i Öster·
rike, d v s det första i en serie av nio. l
övrigt har det österrikiska myntverket
ett ambitiöst program som planerat att
utge fyra olika 500 schillingmynt under
året, nämligen: 15 april utgavs ett med
anledning av världmästerskapen i häst·
hopptävlingarna i Wien, som på frånsidan bär motivet av en hoppande häst
med ryttare och texten F.E.l./WELT·
CUP/DER
SPRINGREITER/1983
WI EN p!l fyra rader; i juni utkom l()()
JAHR E WIENER RATHAUS; i
septem ber utkommer KATHOLIKEN·
T AG och slutl igen utkommer unde r november IOOJAHRE PARLAMENT.
Tekniska data för dessa 500 schillingmynt är som följer:
Silver, 925/1000, 24,0 g, diameter 37.0
mm.
Mynten finns både i proof och BU-kvaliteter.
R. D.
Forts. från s. 142

Med ovenstående skulle det va:re utvetyd igt tilkendegivet, hva d
arka:ologiens fagfolk mener om det nye skattes0gerinstrument, metaldetektoren, der i den senere tid har vundet ska:bnesvanger udbredelse . Et resultat af rovd riften er omtalt side 8 med beklagelse, s k0nt det er både sprendende og i h0j grad betydningsfuldt. Alt fo r mange vigtige oplysninger er gåc t tabt.
Med redaktionens tillst/J n d saxar vi denna
teckning ur Skalk 1983: l

••

MASSOR
15.10
15.10
30.10
10- 12.10
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Fagerstabygdens Myntklubb. Myntmtissa i
Folkets Hus, Norberg.
Christianiamlissan, Oslo.
Värends Numismatiska Förening,
Smtllands Museum, Växjö
New Yorks tolfte internationella
numismatiska mässa.

Sixten Strömbom
1888- 1983
Professor Sixten Strömbom avled
den 2 april e fter bloll ntlgra dagars
sjukdom: han hade varit verksam in
i det sista om forska re och förunnats uppskallning och uppmlirksamhet Uven pi\ sina höga ålderdom.
Strömbom var inte numismatiker
utan konsthistoriker med en mycket
fint utvecklad känsla för valörer.
Della ledde till all han vid flera tillfållen gav sig i kast med komplicerade forskningsuppgifter. som bl a
sammanhänger med fri\ go r som gällde identifiering av konsiniirer under
vasatidc n. Han angrep dem med
skicklighe t och säviii hans intuition som flitiga arkivforskning ledde
hono m o ftast pi\ räll spår. Det Ur
honom vi har att tacka för lösningen
av må nga gåtor betrUffande t ex det
tidiga 1600-talets gjutna minnespenningar (framlagda i l cono;;mphia
Guswl'i Adolphi).

l lan hade ell mycket öppet ingenium och var en ytterst positiv och
vänsäll natur. Bad man honom om
hjälp fick man den och han bidrog
gärna jälv aktivt till all liisa problemen.
För sina insatser inom främst
forskningen rörande våra tidigaste
medaljer valdes han 1946 till kom:sponderande ledamot av Svenska
Numismatiska Föreningen. Hans
övriea. talrika akademiska utmärkelser skall här inte beröras.
men nlimnas bör all han efte r sin
mängåriga verksamhet vid Nationalmuscum - där han grundade Svenska Porträttarkivet - erhöll professors namn .
När ha n nu är borta. llimnar han
det ljusa minnet av e n vänlig. hjiilpsam och insiktsfull konstkiinnarc.
som det ge nast kommer all kännas
svärare all inte kunna ta till niir de t
behövs - vilket det ofta gjorde.
~~-.

N. -11.

FAGE RSTABYGDENS MYNTKLUBB sammantriider första helgfria
måndagen i varje mänad på AB Västanfors Industriers matsal, S Lin jan.
Fagersta. Upplysningartel 0223/ 116 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 kl 08.3016.CX).

F INSPÅNGs MY TKLUBB sammantråder 6/9 och 1/ 11 på Högby Center.
Upplysningar te l 0122/ 103 89 el161 20.
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köpmansgatan , Göteborg. Kl 19.00 den 12/9. 10/10. 14/1 1. 12/ 12. 1984: 16/ 1.
13/2. 12/3. 9/4. 14/5. Antiksektionen: 21/9. 19/10. 23/1 1. 1984: 25/ 1. 22!2.
2 1/3. 9/5. Lo kal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3. Göteborg. Öppet
hus: 26/9.21/ 11. 1984:2311.20/2. 19/3.
H ALMSTADS MYNTKLUBB sammanträder den 5/9 kl 19.00 i Sparbankshallen, Halmstad. Upplysningar: tel 035/12 96 76. 3/10 tillsammans med
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB med bl a stor myntauktion (i Torup).
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar.
Upplysningar tel 0480/ 135 61, 115 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje ml\nad på resrua rang Storstugan. Stortorget l , Katrineholm. Upplysningar tel 0150/2 10 45 ell51 00.
KR ISTIANSTADSORTE NS NUMISMATISKA FÖRENING har möte
med auktion på He mgärden, Norretullsvägen 9. Kristianstad. den 23/9,
14/ 10. Il /I l. 16/12. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING har möten den 14/9. 12/ 10. 16/
Il. 7/12 kl 19.00 i Utbildningshuset. Studentlilleratur. Å kergränd l. Lund.
Upplysningar: tel 046/ 14 43 69. 12 25 93.
MY TKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad pi\
Pensioniirsgården, V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. Upplysningartel 0155/
134 29.671 54, 128 41. Fastställda dagar: 12/9, 10/ 10. 14/ 11. 12/12.
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND. Hclsingborg, har möten
första helgfria tisdagen varje månad på Borgen, Karl Krooks gata 17.
He lsinghorg. jan- maj. sept- dec. Upplysningartel 042/13 33 .W.
SAMLA RFÖRENINGEN S:T ERJK. MYNTSEKT IONEN sammantriider pi\ Karlbergsvägen 34 A i Stockholm kl 19.30. Höstprogram ej meddelat.
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellefteå har möten fö rsta torsdagen i
varje ml\nad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningartel 0910/1 86 80.
SANDV IKEN-GÄVLE MYNTKLUBB häller möten första onsdagen varje ml\nad under 1983, utom juli och augusti. i Valbo kommunalhus. kl
19.00. Upplysningar te!. 026/ 13 Il 77.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING. SKÖVDE. Tel 0500/
802 44 har samlarträff på Xenia kl. 16 den 11/9. 9/10, 13/11. 11/121\rsmöte
SKÅN ES NUM ISMATISKA FÖRENING sammantriidcr 29/9, 27/10, 24/
Il , decembermöte enl. senare uppgift. IOGT-lokalen. Engelbrcktsgatan 20.
2 t r. kl 19:30. Mynten visas i auktionslokalen frl\n 1!!:30 samt i klubblokalen
de tvl\ föregående tisdagarna kl. 19-2 1. Klubblokalen Kungsgatan 38 A.
Malmö hl\llcröppet varje tisdag kl l9-21 under september- maj.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammantriider första torscl. efter
den 15 i varje ml'111ad kl. 18:30 i Rembostugan. Hcdemora. Ring gärna
Mikae l E riksson, Hedemora. 0225/ 128 65.
TÄU E MYNTKLUBB, Södertälje . håller möten 'ö/9. 13/ 10. 10/11 kl. 19 i
W endelas rum. Luna. Upplysningar tel 0755/ 185 68.
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UPPSALA MYNTKLUBB har möten kl 19.30 pä Skandia, Oroilninggatan
1 A, 20/9 (auktion), 18/ 10 (föredrag), 15/11 (auktion), 6/12 (julsammankomst).
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på
IOG T logen Standard , Tornasgatan 34. Vetlanda, 26/8, 30/9, 28/10. 25/ 11.
Myntets Dag på Vetlanda Stadshotell 13/3. Upplysningartel 0383/158 35 kl
07.00- 09.00.
VILLST ADORTENS MYNTKLUBB. Smälandsstenar, sammantrlidcr i
sparbankslokalen den 12/9. 10/ 10, 14/ 11. 12/ 12. Föredrag o dyl följs av
auktion. Upplysningar tcl. 0345/ 112 95.
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖRENING, Växjö. Sammantriide med
auktion på restaurang Munken kl 19.00 den 5/9, 12/10, 5/11, 7/12. Myntmässa den 30/10 kl 12- 17 på Smålands museum.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har i regel möten sista onsdagen i varje månad utom under sommaren. Lokal: Museets förcliisningssal.
Upplysningar: 019/18 86 ()()eller 13 50 61.

6.1 0
22 - 23. 10
24. 11
26- 27. 11

Stockho1ms Auktionsverk
B. Ahlströms Mynthandel AB.
Operaterrassen, Stockholm
Stockholms Auktionsverk
Svenska Numismatiska Föreningen.
Hörsalen. Historiska Museet, Stockholm
(endast medlemmar i till NNU och SNF
anslutna föreningar)

Utländska auktioner:
9./ 10.9.
Muller. Solingen
13./ 14.9.
Spink & Son Ltd., New York
18./19.9
AES Rudc SA, San Marino
18./19.9.
Christie's, London
22./24.9.
GieBcncr Milnzhandlung, MUnehen
26./30.9.
Dorotheum, Wien
28./30.9
Hirsch Nachf.. Miinchen
30.9./1.10.
Scngcr, Ocrlin
8.10.
Holmasto, Helsingfors
10./1 1.10.
Vccchi, London
11.10.
Christie's, London
11./12. 10
Bank Lcu AG, ZUrich
12. 10.
Spink & Son Ltd., London
15./16.10.
Oslo Mynthandcl, Oslo
21. 10
Homung, Köpenhamn
19.21.10
Peus Nach f.. Frankfurt
HessAG, Luzern
25./26. 10.
Spink & Son Ltd., ZUrich
26./28.10.
Schultcn, Frankfun
1./2. 11.
14./15. 11.
Galeric fUr Numismatik, Oiisscldorf
14./18. 11
Dorothcum, Wcin
16./ 17.11.
Spink & Son Ltd., Sydney
17./18.11.
Sternberg, ZUrich
23./25. 11.
MUnz Zcntrum, Köl n
24./26. 11
Spink & Son Ltd., New York
26./28. 11.
Stacks. New York
28./30. 11.
Hirsch Nach f., Miinchen
8./ 10. 12.
Kurpfålzischc Milnzhandlung, Mannheim
9./10.12.
Senger, Berlin
Christensen. New York
9./10.12.
11.12
Kolbc och Spink & Son, USA. Numismatisk
litteratur.
12.12
The Numismatic Auction Ltd. Grekiska
och romerska mynt.
12./16.12.
Dorotheum, Wien
16./17.12.
MUller, Solingen
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För indian-vänner!
Mars-numret 1983 av den amerikanska tidskriften "The Numismatist"
innehåller en rikt och vackert illustrerad artikel om "Medallic portraits
of the American indian··. Kom och
studera den pä kansliet!
N UF

Auktion i Oslo
l samband med Christianiamässan i
Norge den 15 oktober häller Oslos
Mynthandel AS sin 11 :e auktion.
Bl. a. fö rsäljes en unik samling norska sedlar och en stor samling utländska guldmynt. Katalog utkommer i
augusti. Momsavgiften på mynt och
sedlar bortföll den l juli i Norge.

Arkeologi.

r-- •

l

Se, Jnnne, detta romcrsb mynt iir 2000 Ar
gam mall!
- Åh, nu gycklnr herrn ha,.,. , - ,.i h:< jn inte
hunnit IKngre l!n till l Ri4 Knnu l

Ur Najaden, illustrerade veckoblad.
för torsdagen den 27 augusti 1874.

l mitt svar pä s. 123 i MYNTKONTAKT/SNT 1983:4-5 står det pä
två smilen ''diskontokon tor". l mitt
manuskript hade jag skrivit "diskontkontor''. l korrekturet blev det
"diskontokon tor''. Jag rättade det
till "diskontkont or", men lika förbålt blev det "diskontokon tor'' i tidskriften. Jag finner anledning påpeka detta, eftersom diskont och dis~OI~to är två skilda begrepp. (För
ovngt heter den frågande S. Bolin utan h - , vilket jag ocksä hade rättat i korrekturet.)
Torgny Lindgren, Uppsala
Fniga:
H ette riksbanken tidigare Riksens
Ständers Bank eller Rikets Ständers
Bank?
Giimher Seemann. Da/by

Svar:
Bäda benämningar na har begagnat ~. l Sverige saknades länge föreskrtfter om fasta och bestämda firmanamn. Formen Riksens Ständers
Bank var de n mest begagnade under
1600- och 1700-talen. Det är dock
att märka, att ständerna under det
kar?linska enviildet kallades Kungl.
Ma ps ständer: följaktligen kallades
banken då Kungl. Maj:ts Ständers
Bank .
Ordet bank stavades högst olika:
några fastställda stavningsregler
fanns inte. l dok ument frän 1668
finner vi stavningarna bank, banken ; banck, bancken; bane, bancen.
I mitten av 1700-talet blev stavningen banque den vanligaste: Riksens $tänders Banque. Sä stavades
ännu 1809. l riksdagsbeslutet den lO
maj 1809 anges bland orsakerna till
att ständerna hade uppsagt Gustav
IV Adolf all undersätlig tro och
lydnad. att "egenmägtiga försök af
Hans Maj:t blifvit gjorde emot Riksens Ständers Banque, denna Svenska Folkets gemensamma heliga tillhörighet". l regeringsformen den 6
juni samma är heter det i§ 72: "Riksens Ständers Banque förblifver hädanef~er, som den hittils varit, under Rtksens Ständers egen Garantie
och Värd". Men några fä är senare

försvann den franska stavningen och
namnet skrevs Riksens Ständers
Bank.
Vid sidan om formen bank - i
olika stavningar - begagnades under 1600-talet och i början av 1700talet ofta formen banco, som lever i
många sammansättni ngar: bankouts kott, bankoreglem ente, bankofullmiiktig, bankokommis sarie. Vi finner sålunda denna form i ständernas
instruktioner för olika befattningshavare, t. ex. ''Commissarie rne uthj
Bancon··. l Kungl. Maj:ts brev den
23 december 1668 angående styckehandeln kallas banken Rijkzens
Strtnders Banco; intressant nog är
ordet Banco i detta brev oböjt: "af
Banco", "genom Banco'', "Banco
skall observera".
Banken bes tod av två avdelningar. växelbanken och lånebanken. Det var växelbanken, som utgav sedlar. Pä dem stod under 1700talets första decennier Kongl.
May:tz Ständers Wcxci-Banco och
senare Riksens Ständers WäxeiBanco. Sedlarna ä 14 och 10 kopparskillingar 1803-1804 är utgivna av
Riksens Ständers Banco.
Nu hade den gamla genitivformen
Riksens en ålderdomlig prägel redan
plt 1600-talet och begagnades endast
högtidligt ("Rijkzens Ständer" men
t. ex. ''rijkets nytta"). Efterhand
blev det vanligt att skriva Rikets
Ständer. I varje fall efter 1820 förekommer knappast någon annan
benämning än Rikets Ständers
Bank, som i och med den av Kungl.
Maj:t och ständerna antagna " Lag
för Rikets Ständers Bank" den l
mars 1830 kan betraktas som bankens fastställda namn.
Pli sedlarna kallades banken
emellertid inte vid detta namn. På
sedlarna av den tidigare typen, i enkelt boktryck ptt vitt papper, av vilken de tre lägsta valörerna utgavs t.
o. m. 1849, kallades banken Riksens
Ständers Wäxci-Banco eller Riksens
Ständers Wäxci-Banqu e. På sedlarna av den senare typen, i stereotypi
pl\ färgat papper, som började utges
1835. kallades banken Sveriges Rikes Ständers Bank.
Men - märkligt nog! - redan 150
är tidigare begagnas i ett enstaka fall
samma namn. Den 20 september
168 1 utfärdades en förklaring till det
ett halvår tidigare utgivna myntplakatet. "Sweriges Rijkes Ständers
Banco angående". Det visar, att det
inte går an systematisera alltför
hårdraget.

Ibland har för övrigt begagnats
blanketter, där banken inte kallas
vare sig Riksens eller Rikets Ständers Bank utan ''samptlige Ständernes Banco": vi har sett två kassakvitton utfllrdade det ena 1669 och
det andra 1692, där banken kallas
så. En av banken utfärdad kungörelse om räntan på insatta medel är
undertecknad "Af Ständemes Banco i Stockholm den 12 April Anno
1700''.
Rikets S!Under avskaffades 1866;
de t blev då nödvändigt att ändra
bankens namn. Det har vi berättat
om i MYNTKONT AKT/SNT 1981
nr 8, s. 163 ff. Vid samfålld votering
den 15 april 1867 beslöt riksdagen,
att bankens namn skulle vara Sveriges Riksbank.
Torgny Lindgren, Uppsala
Om du vill göra en fråga om ett
mynt eller något annat foremål i
din egen eller någon annans samling eller om du vill diskutera någon uppgift i den numismatiska
litteraturen. så skriv till FRÅGESPALTEN .
Skicka helst med ett tydligtfoto av föremålet. Avritningar.
blyertskalker ingar och sådant
duger inte.
Men skicka inte in frågor rörande samlan·ärdet på dina föremål. Frågor om värdet besvaras
inte.
Skriv helst på maskin och bara
på en sida av papperet. Underteckna med namn och adress:
anonyma brev puhliceras inte.

Suomalaiset lukijamme 1·oil·at.
jos niin haltUI\'at, kirjoittaa :.:ysymyksensii suomeksi. Me käännämme mielellämme kysymykset suomesta ruotsiksi.

Adressändring!
Använd postens adressändringsblattkett , som du sänder
till:
MYNTKONT AKT
Svenska
Numismatis ka
föreningen
Ostermalmsg atan 81
114 50 STOCKHOL M
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AUKTION28
22- 23 oktober 1983
Operakällaren- Stockholm
Sammanlagt ca l 900 nr

Utländska mynt som cirkulerat i Sverige.
Bland ca 50 kan 2 skandinaviska efterpräglinga r nämnas
Sverige med besittningar.
Ml!tkltid. O lof Skiilkonung. R (2 ex.).
li a n~. Swckholm. l/2 örtug. R.
G u.,tav Va\:t. 2 mark (3 ex.).
1/2 da ler. R (2 ex.).
t::rik XIV. 2 ö re Ckl) 156-l. R.
Johan III. Ii:! daler 157-t RR.
Sig•~mtmd. -1 i)ro: 1598. R.
Her11g Karl. daler 1595. R.
Karl (IX). daler 1603. R. (2 ex.).
Karl IX. IIi mark 1608. R. Guld.
(l mark 1009. R. Guld.
Hertig Jnhan. rik:-.clalt:r 1617. RR.
Gu'lta\ Il t\dolf. :l rik~d alc r u.:\. RRR .
2 mark lf118. RR.
Kri,tina. rik,dalcr (-l ex.).
1/2 rihdalcr (3 ex.).
Ii-l rik~daler (2 ex.).
Riga. 2 dukat 1646. R.
Karl X Gu,tav. rikMialer 165-1.
8 daler SM 1659. RRR.
Karl XI. rik$daler 1676. R.
Wi~ma r. talar 1674. RRR.
Bremen & Vcrdcn. talcr 1673. Il .
later 1692. R.
Karl XII . l'nmmcrn , <..lukat 1706. RRR.
Ulrika Eleonora. -1 mark 1720. R.
/)('Il

Fredrik l. dukat 1721. RR R.
Adolf Fredrik. dukat 1763. Ädel fors. RRR.
Gu,tav III . clukat (6ex.).
5 kope k 177R. lUt
5 kopek 17X7. Praktcx.
Karl XIII. dukat tRIO. Dalarna. R.
Karl XI V Jo han. 4 dukat IR3R. R.
Ka rl XV. 2 rdr rnH lll62. n. Spegel.
50 öre 11!62. R.
Oskar Il. mycket Mort nnt<~l i bra skick bl. a. 2 kr (45 ex.),
l kr (2-1 ex.).
Gustav V. mycket 'lort antal i bra skick.
idare kan nii mnas att ett större an1al pl:llm)nt och
kastmynl ing:lr.
Re\'al. S\'en~ka hc~ittning,mynt bl. a.
Erik XIV. 2 mark 1562. RRR.
l mark 1562. RRR.
l/2 mark 1562. RRR.
J ohan III. 1/-l ma rk u. l\. R.
schilling 1570. RRR. Krönt J.
Karl XI. -1 mark 166-1. RR.
2 mark 1671 . RRR.
Hessen Frctlrik !:s mynt.
Scdlar hl. a. ett flertal privatbankssedlar.
Förordningar
Medaljer ca 150 nr kungliga och personliga.
Ordnar
Antika mynt hl. a. ett flertal guldmynt.
Utländska sil ver- och kopparmynt
Utländska ~uldmynt bl. a. 17 ungerska.

rikt illustrerade kawlogen wkommer i slutet av septemlu•r och altalles enklast geno111insii11ning
01' 25: - på pg J()()]. f .
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