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IDRSCH MYNTHANDEL AB
Stureplan 4

11 4 35 Stockholm

Tel: 08/ 1105 56

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
ären sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandla re. hitintills 19 företag
i tio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet
mot myntförfalskningar- Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuv1r1nde medlemmarn.a i r:
B. Ah Istroms Mynthandel AB
Kungsgatan 28, Box 7662
10394 Sthlm 7, tel 08-1402 20

Mynthuset
Biblioteksgatan S, Box 7049
10386 Stockholm, tel 08·205181. 206052

S pecie Mynthandel HB
Storgatan 19
57400Vetlanda, tel 0383· 1S301

Amnekle•s Mynthandel
Skolgatnn 20, 602 25 Norrköping
tel011 · 102950

Ull Nordlinds Mynthondel AB
Nybr01J&Ian 36, Box 5132
10243 S thlm. tel 08·626261

St,.ndbergs Mynt & Frlml rks hondol AB
Arsenalsgatan 8, Box 7377
10391 Sthlm. tel 08·2081 20

Hirsch Mynthandel
stureplan 4
11435 Stockholm. tel 08-110556

Norrtilje Mynthandel A8
Tullpensgatan 13, Box 4
76100 Nornälje, :el 0176-168 26

HB Thörnströms Mynt & S odlar
Apotekaregatan 8 C
582 27 Linkoping

Karlsirrona Mynthindel
Hantverkargalan 11
3713S Karlslrrona. te10455-81373

Numis Mynt & Frim irbhondel AB
Kaserntorgel 6. Box 2332
40315 Goteborg. tel 031 · 133345

Ticalen Myntha ndal
stureplatsen 3. 41139 Gateborg
tel 031·208111

M1lmo Mynthandel
Kalondegatan 9, 211 35 Malmo
tol 040· 11 6S44

J . Pode~U~n Mynthindel
Skolgatan 24.50231 Borh
t el 033·11 24 96

R. Uppgrens Mynthandel
FIgelsAngsgatan S. Box 3075
25003 Hetsingborg. tel 042· 11 0101 . 136742

Mynt & Medaljer HB
Sveavägen 90. Box 19507
10432 Stockholm, tel 08·34 34 23

Peo Mynt & Frimirkon AB
Oroilninggatan 19, Box 16245
10325 Sthlm.tel 08·211210

Wallin & Bakos AB
Kungsgatan 4 B 2'h 11. Box 26058
10041 Sthlm, tel ()8.1000S7. 100058

Myntet l M1lmö
Stora Nygatan 17, 21137 Malmo
101040· 129930

Se llns Mynthondel AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Stockholm. tel. 08· 11 50 81

H6kan West erlund Mynthondel AB
Vasagatan 42. 111 42 Stockholm
t el 08· 11 0807

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 10432 Stockhol m, tel 08-3434 23
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Höstprogrammet 1985
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 p;'\ Sandhamnsgatan 50 A (riksantikvarieämbetets lokaler). OBS ny ndrcss!
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Oktober
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Per-Göran Karlsson. Norrköping. talar om Norrköpingsmynt.
Ulla Ehren sv~ird berättar om den nya sedclserien.
Auktion i hörsalen. Historiska Museerna. Stockholm (ingång Storgatan 41). Visning 17-18. 10. dlireftcr auktion.
sedvanliga julfesten med tävling och lotteri.

SNF:s kansli
har postadress Östermalmsgatan
81. 2 t r ö g. 114 50 Stockholm. Telcfontid ti dag-fredag 10-13. tcl 08/
67 5598. besökstid 10. 30-12.30.
Semesterstängt från midsommar till
ca l september. samt över julhelgen.

Byte av tryckeri
Alla läser kanske inte redaktionsrutan på denna sida så noga varje
gång. Vi påpekar därför. att tidningen från föregående nr återgått till
Ordfronts Tryckeri i Stockholm. Alla som skriver eller annonserar i tidningen har givetvis nytta av att liigga
detta på minnet.
Red.

Hildebrandföreläsningen
~iger rum på Operakällaren (huvudingången. 2 t r) o nsdagen den 9 oktober kl 16.00. Föreläsare är som redan nämnts professor Peter Berghau . Miinster. Han talar om
smyckebrakteater (med bilder).

Numismatiska
Institutionen
Höstseminarierna 1985 hålls . kl.
18.30 (precis). som vanligt på Sandhamnsgatan 52. Stockholm.
Preliminiirt program:
4 nov Sceattas och den iildsta nordiska myntningen. Kenneth
Jonsson och Brita Malmer.
Il nov l. U ineburgmyntningen
omkring år 1000. Något om
stampar och stampfrekvens. Sven Brahmc.
2. Aktuell litteratur. Nils
Uno Fornandcr.
18 nov Abbasider. samanidcr och
volgabulgarcr. Om stampfrekvens och myntproduktion på några viktigare
myntorter. Kjell Brisholm
och Gert Rispling.
25 nov l ...Världens mynt''. Till 15årsminnet av en unik utställning i Kungl. myntkabinettet. Brita Malmer.
2. Aktuell litteratur. Nils
Uno Fornander.

Å rsmötesmedaljen
kan beställas till utgången av oktober. Den är avbildad på s l 55 längre
fram i förra numret.

Samlarmynten
har nu kommit och kan hämtas på
kansliet.

Arkeologiska
Institutionen
vid Stockholms Universitct. Frescati. sal D 220. kl 18.00 (precis)
4 dec Gert Rispling: Samanidiska
pseudosamanidiska
och
mynt
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'Hans Majestät Konungens medalj''
och dess föregångare 1649-1660
A v Christopher von Warnstedt
Att Carl X Gustaf långt före sin
tronbestigning haft insikter om betydelsen av svenska utmärkelsetecken såsom övertalningsmedel på hög
internationell nivå torde framgå av
att han, tydligen redan så snart han i
januari 1648 tillträtt överbefiilet
över de svenska trupperna i Tyskland, lät utge en förhållandevis stor
(12- 13 storleken i Berchs skala),
oval medalj med sin bild. Den äldsta
versionen bär nämligen endast hans
titel som pfalzgreve, inte som svensk
tronföljare (Hild. l, här avbildad
som fig 1). Hur den utdelades och
till vilka är inte klarlagt betr'.iffande
de tidigaste åren. Hur den troligen
bars framgår av ett här avbildat por- Fig l. Karl Guswvs belöningsmedalj som pfalzgreve, sannolikt av G. Pfriindt ca
trätt (fig 4) från galleriet pä Grips- 1648!49. Silver, delvis präglad, delvis gjuten (se texten) och cicelerad. Hi/d. l . Skala
holm, där en serie målningar visar l :l (liksom alla följande wom fig 4). Kungl. Mymkabinettet. Foto J. Tamsalu, KM K.
delegater från den westfaliska fredskonferensen samma är (1648).
Sedan Carl Gustaf året därpå den 10 mars - valts till svensk tronföljare lät han gjuta en ny medalj
med exakt samma bild, men något
större (13-14 storleken). Den har
både tronföljar- och pfalzgrevetitlarna i omskriften (Hild. 3, här fig
3). Efter tronskiftet 1654 lät han
gjuta resp. prägla flera med kungatiteln (troligen främst Hild. 16, se fig
6c; mera härom nedan och om den
gjutna, fig 5, som saknas hos Hildebrand). Atminstone Hild. 16 utgavs
Fig 2. Ensidig variant av föregående, utuppenbarligen i ganska stor uppförd efter litsidans bildkonlur ("Gnadenlaga.
pfennig"). Hi/d. la. Förgyllt silver.
Riksbankens samling. Foto Bengt A.
Intressant nog har en uppställning
Lundberg, A TA.
för åren 1653- 1655 över medaljernas utdelning råkat bli bevarad. Den
kallas där genomgående "Kongl.
May:ts Medalie aff Guldh". Hade
det inte varit så illa att Carl Gustaf
vid tre tillfållen under perioden personligen uthämtat 7+2+2 medaljer
skulle vi haft en komplett forteckning på mottagam a - något alldeles
unikt för en dåtida guldmedalj. Men
kungen talade inte om för skrivaren,
vem han tänkte ge medaljerna till,
utom sista gängen. Skrivaren kunde
dock tydligen inte stava till de
krängliga utländska namnen och
skrev därför bara "Målaren" resp.
"Mälarens broder".
Den här räkenskapen räcker dock Fig 3. Den sällsynta, ndgot större belöningsmedaljen med arvfurstens hela titel på
till flera intressanta iakttagelser, åtsidan. Hi/d. 3. Efter blyexemplar i Kungl. Myntkabinettet. Gjwen. Foto Nils Lagersom f.ö. stämmer ganska väl med gren, ATA .
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andra forskares rön när det gäller
I 600-talets kungliga nädevedermälesutdelningar. Sälunda är det allt
överskuggande antalet medaljmottagare utlänningar. Men nägon fast
norm för vem som borde ffi medalj
fanns inte. Strax före hennes abdikation fick t ex drottning Christinas
båda utländska kammartjänare
denna medalj, som bara några
månader tidigare hade hängts pä
bl a överhovstallmästaren Herman
von Winter. Denne blev kanske i sin
tur inte helt lycklig vid anblicken av
borgmästaren i Kalmar eller "madam Labores broder" eller ovannämnde "mälarens broder" bärande
exakt samma utmärkelse, allra helst
som den näst sist nämnde brodern
hade fått medaljen i guldkedja i
motsats till de övriga.
Den finaste versionen av denna
medalj fick dock rikskanslern greve
Erik Oxenstierna den 25 augusti
1654. Han fick den nämligen besatt
med 4 diamanter. Men guldkedja
fick han hälla sig med själv.
Den här räkenskapen ger ocksä
ett bra exempel pä hur bärbara
kungliga utmärkelser kunde graderas pä den här tiden. Den holsteinska hovstat, som fö ljt drottning
Hedvig Eleonora till Stockholm,
fick nämligen den 4 december 1654
mottaga följande utmärkelser:
l. ambassadör Claes von Qualen
och hans vice Friedrich von Alzlefeld, konungens "namn" (säkerligen blott namnchiffer) i diaen
"diamantboett"
manter,
(d v s dosa) med konungens porträtt, l guldkedja (värd 2.000
riksdaler) samt ett silverhandfat
med tillhörande silverkanna
(vägande 1.182 lod). Enda skillnaden mellan herrarna var att
Ahlefelds tvättutrustning vägde
31lod mindre än Qualens;
2. hovmarskalken och hovstallmästaren " Hans May:ts medalj i
guld" i en kedja värd 500 riksdaler;
kammarjunkare
samma
3. tre
medalj i kedja värd 300 riksdaler:
4. livläkaren, sekreteraren och
kammartjänaren samma medalj i
guldkedja värd 200 riksdaler.

Räkenskaperna avslöjar vidare
att normala gåvor tiiJ svenskar var
diamantringar, silverflaskor eller
silverpokaler, i samtliga fall av högst
växlande värde. Pikant nog framgår

Fig -1. Delegal frtln Wiimemberg, ulVisande hur minialyrer och belöningsmedaljer
bars under denna 1id. Eu av ponräuen a1• freclsdelegalema 1647- 48, vars anslrängningar resullerade i den weslfaliska freden, som gjorde s/111 pci 30-driga krigel. Grips·
holms s/ou. Fow SPA.

Fig 5. Karl Guswvs belöningsmedalj med ändrad Ii/el som konung av Sverige (REX
SUEC IIE), men samma frtlnsida och samma por1rä11 som Hi/d. l (fig /). Förgyll/
silver, gjwen. Kungl. Mymkabim:llel, inv.11r 13264. Unik? Fo1o Beng1 A. Lundberg,
A TA.

det ockstl att Kungl. Silverkammaren (som hade hand om alla olika
sorters utmärkelser) också högst
obesvärat köpte igen dylika. Det var
tydligen en livlig trafik i detta hänseende. Betecknande är ocksä att
den främste äterförsäljaren var dä-

varande introduktören för främmande sändebud, den förmögne
kammarherren Erik von der Linde.
Vid ett tillfälle är 1654 lade han upp
l O exemplar av här ifrågavarande
medalj till inlösen (!). Tydligen hade
han helt enkelt ffltt dem i gäva av
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Fig 6. Medaljer tillkomna vid eller efter Karl X Gusravs kröning 1654 och med hans krmgarirtd. a. Mtd samma tltsida som en av J.
Rethes kröningsmedaljer och fömJOdligen präglad vid samma tillfälle. Vänsterviiiii porträu. Hi/d. /4. Silver. Kungl. Mynrkabineuer.
Foto Bengt A. Lwulberg. ATA. b. En gjwen version med längre titel och antlra avvikelser; i likher med Hi/d. l , 3 orh /6 är
portråuer I'Ö/11 år höger. Hi/d. 15. Om/ . .till'l' r. Giirebor~:s m~·nrkabinl'lt. Fow Mona Lorew:.on. c. Likslull b med lrögen·iilll
porrriiu. men signerad D ( Seb. Darr/er. Hambur~:J och priiglad. Hi/d. 16. Silt•(•r. Kuwd. Mywkabini'IIN . ForoBen f!/ A. Lundllerg.
ATA.

Fig 7. G uldexemplar av den av Sebastian Dauler sig11erade m edaljen (1/ild . 16),
idemisk m ed fig 6 c ova11. Privat iigo. Foto Inga Kranrz. B. Ah/ströms mymha11de/
A 8, Stockholm.
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MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 20 kr + porto
166

o lika mottagare, säkerligen mest utlänningar. Det förekom dock också
e n hel rad svenska officerare och
hovmän bland dem, som dessa år
sålde tillbaka utmärkelsetecken till
Silverkamma ren.
Men tro inte att det här vanligen
rörde sig o m något slags suspekta
a nledningar till återförsäljningarna.
Hösten 1654 sålde t ex överste David Sinclair (stamfader för de n svenska gre nen av denna berömda ätt)
vid två tillfållen diamantringar (den
e na fö r 800 riksdaler, den andra för
2.000} till Silverkammaren, som han
tidigare ffltt som utmärkelsetecken.
D et torde vara helt klart att pengarna huvudsakligen gick till det värvade kavalleriregemente, som han
just börjat sätta upp åt konungen.
Säkra svenska mottagare av meda ljen - väl i dess " mellanversion"
före 1654, därefter med kungatitel
- under perioden är endast:
före 1653 kammarherre Erik von

der Linde, hovjunkaren s 84 ff. flera av de här aktuella belöBernd von Kull/man nings- och minnespenningarna. Om
(SAÄ:2) och hovmästa- den äldsta (fig l, Hild. l) noterar
ren "mäster" /leken;
han i sin andra not pä s 84- 85 bl a
år 1653 sekreteraren Lars Ome- (min översättning):
"Beträffande denna medalj... är
stierna (SAÄ: 1), överhovHemrann det märkvärdigt att notera, att pä
stallmästaren
von Wimer (SAÄ: l), frånsidan är såväl inskrift som figuborgmästaren i Kalmar rer helt och hället präglade, som pä
andra medaljer, efter vad som syJohan Rosen/und;
år 1654 rikskanslem greve Erik nes, medan pä ätsidan endast omOxenstierna (med 4 dia- skrifte n, däremot den mycket höga
änkedrottning bröstbilden gjuten för sig, konstrikt
manter),
Maria Elconoras hovmar- bearbetad, och fastsatt med stift pli
skalk Franz \'On Horn (i ett närmast omärkligt sätt •· Den
sällsynta medaljen med arvfurstetiguldkedja).
teln (fig 3, Hi Id 3) säger Exter vara
till
Icke osannolikt gick emellenid
på samma sätt; han har
framställd
svenskar också de 7 medaljer i guldtydligen fått i original studera det
perGustaf
Carl
konung
kedja, som
exemplar som är avbildat i Lochners
sonligen uthämtade i SilverkammaMedaillensammlung 1742, s 277,
ren den 25 augusti 1654. Konungen
ftersom han anger dess vikt till
e
hängde nämligen samma dag först
2 Lot (ca 30 g). Han känner
närmare
på rikskanslern greve Erik Oxenrund och en oval medalj
en
också
stierna denna medalj och överlämden förra
tronbestigningen,
efter
nade sedan de sju medaljerna till
med fig 6 a, Hild. 14, den
identisk
Detta
utdelning.
honom för vidare
senare sannolikt med fig 6 c, Hild
hade konungen knappast gjon om
16, eftersom han säger att kungen
de varit avsedda för utlänningar.
bär lagerkrans.
l förteckningen över Karl Gustavs
Källor
medaljer med samma motiv härneHi Id. = Hildebrand, B. E.: Sveriges dan följer jag Hildebrands indelning
och svenska konungahusets minnes- med tillägg av den av honom okänpenningar, praktmynt och belö- da (nr 4) av typ som nr l med
ningsmedaljer, bd l (Sthlm 1874), kungatitel. Uppgifterna om kända
Carl X Gustaf nr l, lA, 3 samt 14exemplar bygger - i den mån de
16.
inte tagits från Hildebrand - dels på
Kamrer Jonas Östlings silver- och Kungl. Myntkabinettets kortregisjuvelräkning för åren 1653- 1655 ter, dels på anteckningar av Ulf
(Silverkammaren, vol. I; RA).
Nordlind, Stockholm, som denne
SAÄ = Elgenstiema, G.: Den in- vänligen ställt till förfogande.
troducerade svenska adelns ättarl. Åtsidan: CAROLUS.GUSTAtavlor, bd l-IX, Sthlm 1925 - 36.
VUS:D:G:PALAT:R HEN:[ = Karl
Gustav, av Guds nåde pfalz (greve)
vid R hen]. Bröstbilden, höger sida,
iförd harnesk; mantelveck kring
Numismatisk kommentar bröstbildens nedre del uppfästa med
A v Lars O. Lagerqvist
smycke på axeln.
Frånsidan: fN Jehovah (med heDe synnerligen värdefulla upptäck-

breiska bokstäver) SORS.MEA fP-

ter som v. Wamstedt ovan redovisar SE FACIET. l = l Gud mitt öde,
och som är ett bidrag till den sven- han själv skall göra det). Till höger
ska belöningsmedaljens protohisto- vid kantens övre del utgår strälar
ria, har inspirerat undertecknad att frän Guds namn med hebreiska
studera de medaljer, som det måste bokstäver, omgivet av moln. Pä ett
eller kan vara fråga om, något när- upprört hav ett enmastat fanyg,
mare. Men lät oss först se vad en som utan segel och roder rö r sig
numismatiker pä 1700-talet har att framåt mot svallvågor som bryter
säga om de äldsta versionerna och sig. Pä masten en trof~mling av
deras tillverkning. Denne, som het- vapen och fanor, i toppen lagerkviste Exter, utgav 1775 i Zweibri.icken tar. Oval, 44 x 35 mm (12 - 13 stor- den svensk-pfalziska ättens stam- leken). Präglad, gjuten och ciceleort - andra delen av sin beskrivning rad Ufr Exters redogörelse ovan).
av pfalziska medaljer och behandlar Hild. l.

Exemplar: KMK, silver med ögla
(fig 1) 25,30 g.; UUM, tenn; GMM
(ur Oldenburgs samling), silver;
Bukowskis auktion nr 94 (KMK
dubblett), tenn; Svenssons samling
9399, silver, ihålig, med hål för ring;
Samling Crona 1937 nr 281, tenn;
K.MM silver, med ögla, 25,57 g.;
privat ägo Stockholm, förgyllt silver
med ögla; Mtinchen, förgyllt silver
med ögla upptill och nedtill.
Den sannolike konstnären till
denna äldsta version av medaljen är
Georg Pfriindt, som hade ätskilliga
uppdrag vid tiden för westfaliska
freden. Om han också stän för förlagan är inte säkert - vid denna tid
signerade även kända gravörer arbeten, vars "viseringar" gjorts av
andra Nedan skall vi se, att varken
Johan Rethe eller Sebastian Dattler
drog sig för att signera sina egna
versioner av denna medalj. Genom
v. Warnstedts upptäckter kan vi nu
säkert säga varför medaljen tillkommit och en gäng för alla avliva den
av Hildebrand återgivna historien
(I, s 337):
"En sägen är, all Carl Gustaf, ömsom uppmuntrad, ömsom gäckad af
Drottning Christinas skiftevis gifna
och återtagna löfte om äktenskap,
låtit förfärdiga denna minnespenning, då han dr 1648 af henne utsändes all som Generalissimus taga befälet öfver Svenska krigsmakten i
Tyskland. Valspråket bibehölls mellertid af honom både som vald
T/tronföljare och som Konung. "
l a Åtsidans bild med ihålig frånsida äterfinns utskuren efter sina
konturer som en "Gnadenpfennig".
Det unika exemplaret i riksbankens
samling är av förgyllt silver och försett med ögla upptill (fig 2). Det är
38 mm högt, inräknat öglan, och väger 10,20 g. Som dylika konturskurna belöningspenningar började
komma ur bruk - som bekant var
de ännu vanliga under Gustav II
Adolf och i början av Kristinas regering - är den sannolikt tillkommen
ungefår samtidigt som nr l. Hild.
l a.
2. Åtsidan: CAROLUS. GUSTAVUS. OG. REGNI. SUECl;E:
HJER. EL: PRIN: COM: PAL:
RHEN: PAY: f= Karl Gustav av
Guds näde det svenska rikets utvalde arvfurste, pfalzgreve vid Rhen i
Bayern; dvs. PA Y är felgraverat för
BA Yariae). Bröstbilden identisk
med nr l ovan.
Frånsidan: Som nr l, men punkt
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efter IPSE i omskriften och smärre
skiljaktigheter pä grund av omgraveringen, bl a når lagerkvistarna
högre upp och klipporna vid havshorisonten är högre. Oval, 47 x 40
mm (13- 14 storleken). Hild. 3. Här
avbildad efter KMK:s ena exemplar
i bly (fig 3), som är gjutet, i likhet
med det andra, som är av te nn. l
samlingen pä Eriksberg finns ett
exemplar i silver, möjligen identiskt
med det av Exter s 85 (Lochners
exemplar?) omnämnda, som skall
vara tillverkat med samma kombination av prägling, gjutning och
cicelering som nr l. I samling Crona
1937 ingick ett tennexemplar som nr
282, även detta gjuteL Fler synes
inte vara kända. Det är denna medalj som kan dateras till tiden efter
tronföljarvalet 1649 och väl ocksä
utdelades i ett okänt a ntal före kröningen 1654. Om flertalet exemplar
var av guld är det föga märkligt att
de blivit nedsmälta.
3. Åtsidan: CAROLUS.GUSTAVUS:DG:REX:SUCIAE men i övrigt som nr l.
Frdnsidan: Som nr l.
Oval, 43x34 mm (l2 storleken),
förgyllt silver, 25,42 g. Fig 5. Denna
medalj, som inte var känd av Hildebrand, synes vara unik. Den tillhör
KMK, har invcntarienummer 13264
samt förvärvades 1907 för 238:32 pä
en auktion hos Hamburger i Frankfurt am Main den 4/l l (genom E.
Merzbache r). Den ingick i Max Ritter von Wilmersdörffer'sche SammIung I V som nr 12845. Jfr även
KungL Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens protokoll
2/11 1907 § 117.
Medalje n är i sin helhet gjuten
och en smula grövre än förebilden
nr L Det förefaller sannolikt att den
framställ ts till tronskiftet som en
brådskande beställning och inom
kort avlöstes av en av de följande
medaljerna. Man har intressant nog
använt sig av den äldsta versionen
och inte den senare (fig 3, nr 2), där
Karl Gustav bär titeln som tronföljare - det framgär klart om man
järnfor fränsidorna. Eftersom gjutningen inte ä r så tydlig, fflr man
förmoda att nr 3 tillverkats efter ett
äldre exemplar " i lager" och försetts
med ny omskrift
4. Åtsidan: CAROLVS.GUSTA VUS.D:G:SVECORVM.REX.
Bröstbild, vänster sida, iförd harnesk, krage och i halsöppningen tvä
tofsar, fåttbindel knuten vid axeln:
168

under armavskärningen l R.
Frtlnsidan: Inskrift som nr l men
uran punkter mellan orden; bildframställningen likartad men i smärre detaljer skiljaktjg och med lagerkvistar delande omskriften mellan
l PSE och F ACIET.
44 mm ( 13 storleken), präglad.
Enligt signaturen graverad av
Johann Rethe. Denne tyske gravör
var verksam i Sverige fram till 1656.
Hild. 14.
Mänga exemplar ä r kända - två i
s ilver i KMK (35,59 och 35,85 g},
varav ett avbildat som fig 6a, ett i
bly i Riksbanken, samt silver i
UUM; GMM (ex Oldenburg); Helsingfors (A ntellska samlingen, ex
Ehrensvärd, Bukowski 184B 1910 nr
51 1); Svenssons samling (såld
Hirsch 1966 nr 924), förgyllt silver;
KMM silver, 31,85 g.; samt ytterligare nägra in- och utländska auktioner. KMK har sålt dubblettexemplar på Bukowskisk auktion 94 (nr
620).
Det är sannolikt, att denna mcdalj graverades och slogs till kröningen som en av flera (den utgör ju
inte kastpcnningen) och skänktes
till gäster. Som framhällits tidiga re
(MYNTKONTAKT 1981 :4/5, s 96
ff.) var allt noga förberett i Uppsala:
på morgonen abdikerade drottning
Kristina och när hon lämnat s taden
vidtog Karl Gustavs kröning kastpenningarna, den stora medaljen samt riksdalern var bevisligen
färdiga, så varför inte Re thes verk?
Den var inte avsedd a tt bäras - inga
exemplar med ögla är mig veterligen
kända - och ä r dessutom rund, inte
oval. De som utdelades för att bäras
säg förmodligen ut som nr 3 (fig 5)
eller. mindre sannolikt och av skäl
som s traxt skall framläggas, som
nr 6.
5. Åtsidan: [Blad} CAROLUS.
GUSTAVUS.DEI.GRATIA.SU ECORUM.GOTHORUM. VANDA LORUM.QUE REX l= Karl Gus·
ta v. av Guds näde svears. göters och
venders konung) pä upphöjd rand
Bröstbild. visande höger sida, i har·
ncsk med mantel uppfåst med
s mycke vid axeln.
Frånsidan: Inskrift som dc föregående, men punkt efter SORS och
I PSE. Framställningen även den
efter nr l med smärre skiljaktigheter.
Oval, 45 x 38 mm ( 13 storleken),
gj ute rt Hild. 15.
Klind i GMM (ur Oldenburgs

samling), silver, 30,0 g (här avbildad
som fig 6b); Linköpings Elementarläroverk i brons med ögla (detta ex
troligen förkommet).
Denna osignerade medalj är svårare att inplacera; den är mycket
sällsynt och har väl inte tillve rkats
någon längre tid. Bronsexemplaret
med ögla är knappast utdelat av
kungen själv - kanske en gjutning
för privat ändamäl eller ett prov före
tillverkningen av exemplar i guld
och silver.

6. ÅLSidan: CAROLUS.GUSTAV:
D:G:SVEC:GOT:VA:REX: Lagerkransad bröstbild i harnesk. höger
sida, med lejonmask över axeln, pä
bröstet det pfalziska lejonet inom
oval omgiven av vapen: pä ryggen
lejonhud sammanknuten över bröstet. Nedtill signaturen D.
Frånsidan: Som nr 5, men på en
av trofeerna på masten (!abarum)
syns ett dubbelt C, kungens namnchiffer.
Oval, 46x 38 mm ( 13 storleken),
präglad. Graverad av Sebastian
Dattler, Hamburg. Hild. 16, Wi~ek
148.
Exemplar är kända i nera samlingar: ett av KMK:s i silve r avbildas
här (fig 6c) och det viiger 36, 16 g,
det a nd ra 31,97 g, Riksbankens i sil ver 33,35 g; Svensson nr 9407 i silver
(kan vara detsamma som såldes pä
H ess 6/10 1910som nr 5 14. men detta är ej bekräftat); Ehrensvärds
samling (Bukowski 184B nr 412),
silver; GMM (ex Oldenburg), silver;
KMK dubblett Bukowski 94 nr 621;
KMM, silver, 32,44 g; privat ägo,
guld, med ögla, 42 g (ftg 7).
Dattler, denne barockens flitigaste medaljgravör. hade vid denna tid
lämnat Danzig för Hamburg (han
hade inte pä länge varit i Dresden,
som Hildebrand uppger). Alltsedan
Gustav II Adolfs tid hade han ofta
fått uppdrag frän Sverige. så äve n
denna gång, nägra l\r före sin död
( 1657). Det fårefaller tänkbart att
beställningen gätt till honom så fort
det stod klart, att Kristina inte tänkte avstå frän sin abdikation, men att
stamparna inte blev fårdiga i tid därför tvingades man till en nödlösning som nr 3 ovan. Detta ä r emellertid endast en gissning.
Nr 4 och 6 är pä intet sätt vanliga,
men har dock förekommit några
gånger på marknaden, i likhet med
nr l. De andra här beskrivna ä r ytterst sällsynta. Av de guldexemplar
som så flitigt utdelades av Karl Gus-

tav synes endast ett ha bevarats till
vå ra dagar. Läsaren å terfinner det
sist under nr 6 ovan samt avbildat
som slutvinjett nedan. De t märkliga
är, att detta exemplar varit okänt
ända till våra dagar. Det blev bekant
för fö rfattama just som de nna uppsats fö relåg fårdig för tryckning och
har tillfogats i sista ögonblicket.

Samlingar och litteratur:
samlingen = H. F. AnteUs
donation till Finland, fö rvaltad av
Mynrkabinettet, Finlands Nationalmuseum. Delvis publicerad, dock ej
medaljerna.
Bukowski = Bukowski, H. [Auktionsförteckningar... J Sthlm 1873 ff.
D essa berömda auktioner, som ännu arrangeras av företaget med
samma namn, omfattade under B:s
levnad ofta mynt och medaljer. Nägot sådant material säljs numera
icke av Bukowskis, som är e tt aktiebolag.
Crona = Sammlung Sune Eberhard
Crona. Göteborg, Schweden. Königliche und im Kriege gegen
Schweden geprägte Medaillen...
Auktion ... 1938... Felix Schlessinger, Amsterdam.
Exter = Exter, Fr.: Versuch einer
Sammlung von pfålzischen Miinzen
und Medaillen. liter Theil, die
Miinzen samtliche r Pfalzgraven von
der Zweybriick- Bircke nfeld- und
Beldcnzischen Linie... , Zweybriicken 1775.
GMM = Göteborgs myntkabinett,
Historiska museet.
H ess = Adolph Hess och Adolph
Hess Nachf., Frankfurt a.M.
Hild. Hildebrand, B. E., se ovan.
H irsch = Hirsch Mynthandel AB,
auktioner. Stockholm 1966 ff.
KMK = Kungl Myntkabinettet
Stockholm.
KMM = Den kgl. Mont- og Medaillesamling, Köpenhamn.
Lochner = Lochne r, l. H.: SammIung Merkwiirdiger Medaillen von
1737- 1744. Vol. 1-8. Niirnberg
1737- 1744.
Miinchen = Staatliche Milnzsammlung, Miinchen.
Oldenburg = Till hvarje för fosterlande ts höga minnen nitälskande
medborga re i Göteborgs stad, Gbg
1878 l= H. Oldenburgs samling
svenska medaljer].
Svenssons samling = Sven Svenssons av Svenska Numismatiska FörAntell~ka
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Två sedlar från örikena Isle of Man
och Guernsey och två levande
rättstraditioner från vikingatiden
A v Martin Ekman
l brittis ka vatten finns några mindre
öar, som utgör fristäende stater,
vars ursprung äterfinns i av vikingarna grundade statsbildningar. Dessa öriken utger sedan gammalt egna
mynt och sedlar. Det gäller Isle of
Man i Irländs ka sjön samt Guernsey
och Jersey i Engelska kanalen. Den
lilla ön Sark, nära Guernsey, har
också mynträtt men utnyttjar den
inte utan använder Guernseys mynt
och sedlar. sedelutgivningen handhas pä Man av dess regering och pä
Guernsey och Jersey av deras parlament. Två sedlar, den ena pä Isle
of Man och den andra pä Guernsey,
visar motiv som har viss anknytning
till två där ännu levande rättstraditioner från vikingatiden.
Som fig. l äterges Isle of Man's
sedel i valören l pund. Sedeln är
tryckt av Bradbury, Wilkinson & Co
i England, den finna som tillverkat
mänga av våra svenska privatbankssedlar. Åtsidan visar drottning Elisabeth, som är "Lord of Man", samt
Mans riksvapen, de tre benen (triske!). På sedelns fränsida finner vi
en plats av stort historiskt intresse
för oss skandinaver: Tynwald. Tynwald är samma namn som värt Tingvalla, isländskans Thingvellir. Det
är den plats på Man, där vikingarna
med början pä 900-talet varje midsommar samlades till ting för att läsa
upp lagarna, döma eventuella förbrytare och hälla marknadsfest Det
märkliga är, att tinget pä Man finns
kvar ån idag - traditionen har hållits levande allt sedan vikingatiden!
Efter att norska vikingar etablerat
sig som herrar pä Man, kom ön 990
att ingä i vikinga-imperiet under
jarlen av Orkney. År l 079 bröts

eningen i Kungl Myntkabinettet
deponerade samling (delvis såld}.
UUM = Uppsala universitets myntkabinett.
Wi~cek = Wi~cek, A: Sebastian
Dadler, rnedalier gdanski XVII
wicku. Gdansk 1962.

förbindelsen med Orkney, och Man
fick e n egen nordisk kung, Godred.
Den siste nordiske kungen pä Man,
Magnus, dog 1265, varefter Man
kom under skotsk och senare engelsk överhöghet, dock utan att förlora s in gamla ställning som separat
stat Den äldsta bevarade redogörelsen för tinget på Man är från 1417
och nedskrevs just för att man skulle
instruera en nytiiiträdande engelsk
kung pä Ma n i den gamla nordiska
cennonien. K ungatiteln byttes senare mot den anspråkslösare "Lord"
( 1504), och 1765 fick ön sin nuvarande personalunion genom att
den brittiske monarken för 70.000
pund övertog den dåvarande lordens rättigheter.
Varje är vid midsommar samlas
alltså Mans parlament, ''Tynwald
Court", ute på Tynwald för att enligt vikingatida ritual meddela folket
de nya lagar, som antagits under det
gängna ä ret. Detta äger rum den 5
juli, eftersom man fortsatt att a nvända den gamla, julianska kalenderns midsommardag. Cennonien
börjar med gudstjänst i St. Johns
Church till höger pä sedeln. Därefter skrider deltagama i procession
mot den te rrassformade tingshögen,
Tynwald Hill, till vänster på sedeln.
Processionen anförs av svärdbäraren, som bär Kung .~agnus' svärd,
med spetsen uppåt Overst pä tingshögen sitter sedan guvernören (som
representant för Lorden av Man,
den brittiska monarken), biskopen
och ledamöterna av första kammaren i Tynwald Court Därunder sitter ledamöterna av andra kammaren. På dc nedersta avsatserna sitter
olika kommunala representanter.
Utanför en 11\g jordvall står allmtlnheten på gräsmattan. Sä läses alla
under senaste äret antagna lagar
upp i korta sammandrag av tvä
domare i Mans högsta domstol. Den
ene läser på Manx, ett numera
nästan utdött keltiskt språk, den
andre pä engelska I och med detta
träder lagarna i kraft. Därefter tågar
processionen tillbaka, och marknad
vidtar på gräsmattan.
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Tynwald Court är den äldsta lagstiftande församling i världen, som
fungerat utan avbrott.
Som fig. 2 äterges Guernseys sedel i valören l pund. Sedeln är
tryckt av Guernsey-firman De la
Rue. Åtsidan visar Guernseys riksvapen samt marknaden i huvudstaden St. Peter Port På sedelns fränsida finner vi en "bailiff', vilket är
Guernseys högsta domarämbete,
och en av byggnaderna i St. Peter
Port Själva huset är inte särskilt intressant, däremot dess användning.
Här inryms Guernseys parlament,
"The States", och dess domstolar,
såväl en lägre Instans som Högsta
domstolen, "Royal Court". Det
märkligaste med denna domstol är
de rättstraditioner, som kvarlever
sedan den normandiska tiden. I

byggnaden på sedeln dömer man i
vissa fall efter lagar, som stiftades i
vikingariket Normandie, till vilket
Guernsey då hörde!
Normandie, som ju betyder nordmännens rike, grundades 911 av vikingahövdingen Rollo, hos oss vanligen känd som Gånge-Rolf. År 933
införlivades Guernsey och de andra
öarna utanför Normandies kust med
vikingarnas rike. Då Roilos ättling
Wilhelm l 066 erövrade England,
kom han och hans efterföljare att
fungera både som hertigar av Normandie och kungar av England.
Men 1204 införljvades Normandie
med Frankrike - så när som på de
små öarna utanför kusten. Sedan
dess har öarna bildat en grupp fristående stater under den engelske
monarkens överhöghet. Ett . Ocrtal

lagar, som tillämpades i Normandie,
nedskrevs 1199 i "Le Grand Coutumier de Normandie". En av dessa,
den om "Clameur de Haro", g~iller
alltjämt i oförändrat skick på s!lväl
Guernsey som Jersey och Sark.
"Ciameur de Haro" kan användas
vid fastighetsrättsliga tvister. Om en
fastighetsägare anser sig orätt behandlad av t.ex. sin granne, faller
han eller hon på knä vid gränsen
dem emellan och utropar, i närvaro
av två vittnen: " Haro! Haro! Haro!
A l'aide, mon prince! On me fait
tort." (Haro! Haro! Haro! HjUl p
min furste! Man gör mig orätt.) Den
handling, som givit upphov till tvisten, tär därefter inte fortsätta förrän
tvisten avgjorts inför domstol. Vad
" Haro" betyder är det ingen som
vet med säkerhet längre, men enligt

OVERNME NT

F666986

Fig. / . Is/e of Man, sedel om f. l-. Priva1 ägo. FOto A TA .
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F666986

Fig. 2. Guernsey. sedel om f. l - . Privat iigo. Foto ATA.

traditionen kommer det frän "Ha
Rolla", alltså ett åkallande av vikingahövdinge n som grundade Normandie. Denna uråldriga lag kom
till användning pä Guernsey st! sent
som för några ä r sedan, då ägaren av
e n lyftkran utan tillstånd utnyttjade
grannfastighe tens luftrum. Kranens
ägare dömdes i domstolsbygg naden
på sedeln inte bara för ~etta, utan
dessutom för att ha ltlllt det hela
fortgli även efter "Ciameur de
H aro".
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"Das Fenster"
J Mvntkontaktt SNT nr 1/ 1985 har
jag tinder rubriken ··Eli bankfönster
i numismatiken s tj~in s t" berättat om
den utstiillningsverk~amhet. som
!tparbankcu i Köln bedrivit i mer än
30 år. Ön ~kar komplettera med upplysningen. att Du kan skriva på
sven~ka till bunken och bcgiira förteckningen över utställningska talogerna. som tillhandahålls gratis under följande adress:
Krcissparkas sc Köln
Gcldgcschich tlichc Sammlung
T yll Kroha - Thomas Lautz
Pos tfach. cumarkt
D-5000 Köln l
Ty. ka Förbundsrepu bliken
Thomas Lautz är sedan 15 år tillbaka medlem av SNF.
NUF
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Ett intressant myntfynd i Nyköping 1876
A v S ven Bergman
l 1983 å rs utgåva a v Söde rmanland:.
Hembygdsfö rbu nds å r ·bok Siirmlandsbygden beråtlar f. la ndsa nti kvarien Ivar Schnell om Ett fynd a v
g uld och s ilver i Nyköpi ng. Artikeln
är så intressant. all den bö r spridas
ä ve n till numisma tis kt intresserade
personer uta nför Söderma nla nd.
Med författa re ns tillstå nd har jag
gjon e tl sammam.h ag av a nikcln.
Skrädda rm~ist aren Jo ha nnes Ullke bodde i Ny kö ping i slute t av
1800-talet på e n tomt i hö rne t mella n
nuva ra nde S lottsgata n och Väst ra
K varngata n (tomten ingår nu i tomte n för s tadshuse t). Uttke var en bet ydande ma n i staden . Ha n blev
s tadsfu llmiiktig. ordföra nde i nykte rhetsföre ningen och vice ordföra nde i falligvårdsnä mnden . Till sist
fick ha n ä ra n all bä rrt titeln dis ponent.
År 1876 i septe mber s kulle Ullke
bygga om e n kiilla re på s in tomt och
hade därför anli ta t nåcra arbetare
för detta ä ndamål. En aft o n s tötte dc
på en mä ngd mynt och rapporterade
sake n omgåe nde. l s tade ns enda tidning, Södermanlands liins tidning.
de n 20 septe mbe r 1876 kan man liisa
följnnde om den märkliga hiindelsc n
(här åte rgive t med mode rn s tavning):
Stortmyntfyml. l måndags afton i skymningen påtriiiTadcs i skriiddaren Uttkc'
gård vid Kvarngatan. vid ombyggnad av
en källare. en fot under källargolvet invid grundmuren en ~törre amling mynt
liggande losa ijorden. men dock staplade
tillhopa. så att det synte~ . att de med flit
blivit diir förvarade. Största delen utgö·
res av mindre silvermynt till ett antal av
l 500 a 2 000 stycken. va rjämte runno~
191 större silvermynt. väga nde allt silvermyntet tillsammans 15 skl'l lpund l cirka 7 112 kg). Dessa mynt ärodels svcn~k:1
f• m•Va~atillen Ilie! yngsta som vi funnit
bland samlingen har årtalet 1625). del~
holländska. t v~ka. schweiziska. österrikiska från IS- och 16-hundratalen. Dc
flesta mynten :•ro synnerligen val bibehållna. Ett och annat svne~ hava utsatt\
för klippning och några för eld. Nagra
små skadade och med va rand ra sam·
manfogade mynt. vilkas prägel vi ej kun·
de uppWcka. fun nos äve n. Men utom allt
detta silver har man ii ven fu nnit 56 styc ken guldmynt av olika storlek. Bland dem
är ell svenskt från KariiX:s tid. 14 holländska. 2 engelska Ifrån Edvard Vh
och Elisabeth ~ tid). 7 italienska. 2 tys ka.
2 siebenbOrgi ka. 2 polska. l preussi~k t
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lfr:ln 15!\7). 4 ö~t erriki'ika . 2o,pan'ika. 13
arabi~ka' och R av rör os' obekant uro,prung. Allt guld my ntet viiger tillsam·
m;u1 o, 46 If:! ort. Någon noggrann under·
:.ökning av mynten har icke kunna t gii·
ra<,. eniir hela samlingen ~kall i oröränd·
ra t ,kick he mbjudas ~tale n till inlö,cn.
och d5 de~~utom inge n verklig rnyntkän·
nare undersökt dem. våga vi ej i allo ga i
god for riktigheten a'' deras natiomtlitct.
Sum ''ill fynllcts upptackande man
icke tiinkte pit att hindra obehoriga~ tilltr.ide. voro några pojkar nog djärva att
'pringa ned i källaren ocb tillskan<;a ,ig
myn t. En del av de t tillägnade: har blivit
tttcrlämnat. men för de n hiindebc att sadant gammalt mynt skul le komma att ut·
bjudas. uppmana "i var och en att taga
va ra d:irpå och fö r vederböraolle anmiila
saken.
Intresset fö r myn tskatte n var s to rt
bland nykö pingsbo rna. Tidningen
fo rtsatte att s kri va om den storartadc hiindelsen. Även ..ri kspresse n..
observerade saken. l Nya Dagligt
Alleha nda de n 2! septe mber ku nde
man s~ lund a liisa:
Det stora myntfyndet i Ny köping har under dc senaste dagarna blivit ytterligare
förstorat. i det man i den ur kiillar.:n före
myntens pi\triiffande uppkastade jorden
funnit llera mynt. s~ att de sto ra silverm y nte n ~ antal. som förut uppgivits till
191 nu ' ti{lil till 224. Av de,sa iir. ~åvi tt
man kunnat finn a. 97 sven,ka. 39 hol·
l;md~ka. 24 ihtcrrikiska. 6 bamberg~ka.
4 frankru rhka och så vidare. Guldmynten' an tal ar nu 57. vägandes n5rmarc ett
halvt 'kalpund.
Ma n vet inte vem de t var som förde
mynte n till Stockholm . T roligen va r
de t Uttkc sjiilv som reste till S tockholm och His to ris ka Museet. diir
s kalle n mollogs av Ha ns Hildebrand. son till d~va rand c riksa nti kva rien. Hildebrand publicerade e n
fe ms irlig studie om nykö pingsfyndet
i h:ift e na 61 och 62 av Ko ngl Villerhet!> Hi<> to rie och Antiqvitet:. Akade mien<; rn:inadsblad 1877:
Ny~opiiii!Jfymll'/ . Det stora rn} ntfyndet. ~om i förleden sept. månad rjordc~
inom ~ k riidtlare n Uttkes gård i Ny köping. har ildnl{lit ~ige n ga n ~ka stor uppm iirk ~a mhct •amt mer iin en gång omtalats i titlning,pressen. vadan det torde
vara ~kii l att niirmue rcdogora för dc~
innehåll.
a

liarmed avse'i turkiska sekiner.

Så följer en l:i ng lista över sve n ~ k a
och utländska mynt i fynde t !se neda n). Uppsatsen s lutar:
De yngsta svenska mynten iiro ~Medes
No rrköpingsörena av ar 1626. Dc yngsta
av de utländska mynten bära artalet
1625. Antagligen har skallen blivit nedgriivd under loppet av år 1626. Som Nyköping den tiden icke hotade~ a\' nagon
ram. måste motivet för penningarna~ undangömmande ha varit fullkomligt enskilt och torde således niippeligcn kunna
upptäckas.
Fyndet i dess helhet iir av intrc"e.
emedan det visar. vilka myn t ~ortcr den
tiden förekomma i Sverige. Dc 'ivcnska
mynten äro av synnerligt intresse. emedan de visa. vilken massa varieteter rörekommo a v snart sagt va rt :\rs ~m ;'un y nt.
vilket åter visar huru många ~tiim pla r
vart år användes i ett och ~amm a mynthus.
En nyhet för den sven~ka numi~mat i
ken är revalsörena av ar 1620. av vilka
n1\got exemplar hitills ej varit kiint. , ytt
torde ock vara ett-öret från konung G u~
taf Il Adolfs tid. vilket icke biir n[tgot
årtal. utan har på t:na sidan inskriften
REGJS + SVECIAE + l ÖR +. å den
andra + MONETA+ NOV A+ l ÖR +.
Guldmynten oro viii bevarade. men
silvret var i allmänhet så s ve~rt och anlupet av ärg. att inskrifter och bilder icke
kunde urski ljas förr (in mynten blivit
rengjorda med vatten tills~ tt med en lindrig syra. Efter sådan behandling blevo dc
svenska mvnten i allmiinhet rena. under
det nästan·alla de utliind~ka ~ilvermyn
ten behöllo sin svärta.
För statens räkning inlo)te) 41 guld·
myn t och 492 silverm ynt. av vilka ome·
delbart därefter l sve n~l·:l guldmynt och
67 svenska silve rm ynt försålde~ rör in·
köpspris till Lunds uni versitets myntkabinett.
Ma n ka n med fog påstå att undersökni ngen av myntfyndet 1876 i Nykö ping var myc ket bris tfällig.
Må nga obesvarade frågor åt e rst ~ r.
Hur s to r lösensumma fic k mäs te r
Uttke? Vad fa nns det för vii rdebeteckninga r på de utlä nds ka m~•nt e n ?
Va rfö r fö rdelades de t mä rkliga fynde t på två museala samlingar och
va rfö r var de t rä tt må nga mynt som
aldrig blev inlösta? Av dc 2 13 1 mynte n som fö rtec knades inlöstes e ndast 533 till två s ve nska museer.
Fick Uttke behålla de övriga oc h va r
iir i så fall dessa mynt nu'! Ve m bodde å r 1626 på platsen fö r fynde t?
Ka n ma n få någon förklaring till varfö r mynten nedlades i jorde n'! Vem i

Nyköping var så rik att han ågde en
sådan förmögenhet i mynt ?
Vad var fyndet värt? Det utliindska materialet går numera inte att be·
räkna. Det svenska uppskattar l var
Schnell till sammanhutt 8 500 öre.
Om man antar. att l öre-räckte till att
a nställa en grovarbetare under en
dag. så finner man att ungefår :w
årsarbetare kunde ha avlönats för
denna summa. Den var säkerligen
mycket stor för den tiden.
l var Schncll nämner en man i Nyköping. som levde under början av
1600-talct. nämligen Joakim Danckwardt. som torde ha varit Nykö·
pings rikaste man vid denna tid och
bör ha haft gott om mynt. Danckwardt föddes i Liibcck år 1565 och
kom som 12-åring till Nyköping.
Han var bl a under 34 år borgmästa·
re i Nyköping och utförde tjänster åt
Karl IX, änkedrottning Kristina och
Gustav Il Adolf. l varje fall från
1633 var den tomt. där myntfyndet
gjordes. upplåten åt Danckwardt.
Schnell drar den sannolika slutsatsen. att de år 1876 funna mynten
en gång blivit stulna från Nyköpings
rikaste man Danckwardt. men att
tjuven av någon anledning känt sig
tvungen att gräva ned rovet i kiillaren på tomt nr 54 i l :s ta kvartt:n::t.
Några bevis kan väl aldrig komma
fram. utan slutsatsen får betraktas
som en välgrundad gissning.
Schnell har inte ansett det nödvändigt att återge den ovan nämnda
listan över fy ndets innehåll. För
denna tidnings läsare torde dock listan vara av ett visst intresse. varför
jag med ledning av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad från 1877 hiir
nedan lämnar en förteckning över
de olika mynten i Nyköpingsfyndet:
A . Sl't'll.~kann·m Calla av sil ver. utom ett

av år 1610) .

År
1559 Gustaf! riksdaler
1575 Johan 1114 öre
Karl iX
1604 4mark
:!mark
1605 4 mark
2 mark
1606 4mark
:!mark
l ma rk
4 öre
1607 4 mark
2 mark
l mark
1/2 mark
1608 4mark
2mark

st
l
l

4
l
l
l

5
2

7
4
4
l

4

12
7
2

l mark
112 mark
2 öre (4 varianter)
1609 4 mark
l mark
1/2 mark
2öre(4var.)
Göteborg 2 öre
l öre (3 var.)
Göteborg l öre
(8 var.)
1610 16mark(guld)
4 mark
2 öre C2 var.)
l öre (7 var.)
Göteborg l öre
( 19 var.)
1611 4 mark
l mark
~öre

l örc(26va r.)
Göteborg l öre
(6

var.)

Dessutom Göteborgs ören
från KariiX:s tid med
otydligt ;~rt al

År
Gustaf Il Adolf
16 13 4 mark
1614 4 mark
1615 4 mark
l mark
l öre (9 var.)
1/2 öre (3 var.)
1616 l örc (2var.)
1617 4mark
2mark
1/2 mark
l öre
161l\ 4 mark
l öre(7var.)
16 19 l ()re (3 var. )
1620 l öre (3 var.)
Reval l öre
162 1 l öre
Revall öre
( 12 var.)
1622 l öre (9 var. )
Revall öre
( lO var.)
1623 Kalmar2örc
(7 var.)
l öre(2 var.)
l öre med nyckel
Re val l öre
( 13 var.)
1624 Kalmar 2 öre
(3 var. l
l öre (J var.)
Kalmar l öre
( 15 var.)
Revall öre
Cl!! var.)
1625 Kalmar 2 öre
l öre
Kalmar l öre
C6 var.)
Gö!cborg l öre
(.5 var.)
Revall öre
(4 var.)

lO
l

16
2
l
l
13
l

23
9

1626 Norrköpi ng l öre
(4 var.)
Utan år l öre(2 var.)
4 mark med otydligt år
Otydliga Kalmarören
Otydliga Re va lsören

6
4
l

18
8

Hertig Johan
4 mark
l öre (61 var.)

2
157

Otydliga svenska mynt

320

~

9
40
31

B. Utliindskomynt (guld och silver)

England
Nederländerna
l
Holland
l
Västfrisland
4
Zeeland
93
Utrccht
14
Geldem
Overyssel
Frisland
Danmark
i
Polen
Span ien
Italien
st
Mantova
!\·!odena
2
Parrna
2
Venezia
3·
Turkiet
l

Guld Silver
2
l
8

7
17
9
4

3
2

lO
l
2
3
l
9

l
7
2
2
14

25
3
26
9
l

2

21
l

52
79
102
3
74
30
136
28

19
64
6
19
6

73
79

l

3
63
43
16

Tyska riket
Basel
Brande nburg
(Schwabach)
Braunschweig-Liineburg- Griibenhagcn
Braunschwcig-Liineburg- Wolfenbiittel
Böhmen
Cambmi
Campen
Chur
Elsass
Frankfurt am Main
Hagenau (Eisass)
Hamburg
Hanau-Miintzenberg
Hessen-Kasse!
Holstcin-Gottorp
Holstein-Pinneberg
Kämthe n
Liibeck
MansfeJd
Minden
Pfalz-Simmern
Preussen
Rostock
Sachsen
Salzburg
Scha!Thause n
Sicbenburgen
St. Gallen
StolbergWcrnieerode
Trier Tyrolen
Ungern

Gu ld Silver
l

l
6
l
4
4
l
7
l
l
l
l
l
2

2

2
3
3
8
l
l
7

3
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Wismar
Wurzburg

2
l

Dessutom förekom i fy ndet en mii ngd
små sil vermynt. s k denga.

Redaktionens kom mentar:
Det kanske bör påpekas. att riksantikvariens - dvs. dåförtide n Kungl.
MYntkabinettets . vars omedelbare
che f han var - princip under hela
1700- och 1800-talen fra m i 1900-talet förblev oföriindrad: fynde n genomgicks och förtecknades och därefter lades "behövliga" mynt in i de n
systematiska samlingen. "odugliga"
smältes ner och dubbletter anviin·
des för byte eller fö rsftldes. Vissa
undantag har dock nUs ta n hela tide n
förekommit och ibland har en del av
fyndmynten hållits samman. Förfaringssättet berodde dels på att man
inte tillräckligt förs tod värdet av
sammanhållna fynd och att framtida
forskning skulle kunna utvinna nya
upplysningar av föremålen. men
kom sig också av den dåliga ekonomin och det låga inköpsanslaget.
som också skulle räcka till fyndinlösen . ett problem man fortfarande
brottas med. trots att K. M<~j:t redan
på 1740-talet gjordes uppmiirksam
på att medelstilldelningen för dylika
ändamål var otillräcklig. För 100 <"•r
sedan var statsanslaget till riksantikvarien och det honom underställda Statens historiska museum och
Kungl. Myntkabinettet 28 500 kr.
vilket skulle räcka till löner. under·
håll och inköp: iiven med beaktande
av penningvärdets fall och ökningen
av antalet tjiinstemän var det en
blygsam summa.

r~' 1J ~~ i (•J: 13 ~ 1
Ahlströms Mynthandel
har sin tvådagars auktion i Stockholm 26-27 oktober. Det iir som
vanligt ett rikt material - 3 st Olof
Skötkonung. hertig Karls 1- och 2marker från Nyköping. hertig Johans riksdaler. 3· och 2-riksdaler
samt20 mark från Gustav Il Adolf.
Kristinas 6-dukat 1644 från Riga.
Axel Oxenstiernas reichstaler. bra
Bernadotte-mynt. toppade av 2-dukate n 1830 i rinc (2 ex kända!).
många plåtar. en s tor sedelsamling
samt som vanligt en hel del utländskt. Ahlströ ms adress -för den
som är nytillkommen samlare framgår av annons på baksidan.
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Mitt i CH-y
PEO Mynt
& Frimärken
Med stor sortering av
Mynt • Sedlar • Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör
Drottningg. 19. Box 16245
103 25 STOC KHOLM
Tel 08-2 11 2 10

Oslo Mynthandel AS
håller auktion 5 oktober med - som
vanligt- en mycket vacker katalog.
Olav Aamlid och Gunnar T hesen
heter de ansvariga. Bl a Ko lbj ~ rn
Skaare har författat lärda kommentarer till de intressantaste objekten.
t ex Gullnes- Celler Gims0y-)dalere n. diir dessutom Morten Eske
Mortense n och Thesen gjort en utredning av a lla kiinda exemplar. Här
villjag tillfoga. att Kungl Myntkabinettets exemplar av detta rara mynt
ej har "proveniens f~~r ca 1920". utan
tillhört drottning Lovisa Ulrikas
samling - om det köpts av henne av
eller genom Tessin har jag inte hunnit kontrollera. Måhända kunde
Skaare ha hiinvisat till Nathorst-Böös lilla artikel om G i ms~y-dalern i
MYNT KONTAKT (1979. nr 6. s
116) , för att antingen godta eller re fu sera den!
Detta och fl era andra vackra mynt
kommer ur Jan S Christensens samling (del l l). Danmark. Sverige . antiken, utlandet iir också företrädda.
Katalogen kostar 30 nkr och beställs
frän Oslo Mvnthandel AS. Postboks
355 - Sentr um. Oslo l. postgiro
2269546.
Fems s 182

Samfundet Kungl
Myntkabinettets Vänne r
·ammantriidcr onsdagen de n 30
oktober kl 19.00. Samling i cntren
till Historiska museet. Narvavägen/
Linnegatan. Bengt E Hoven visar
mynten i den pågående islamska utstiillningen. Däreft er besöke r deltagarna utställningen Svensk medaljkonst 1955- 1985 . som förlängts till
;~ ret s slut. Den visas av Tamas Sark~\n y eller Lars O. Lagerq vist.
Medlemsavgiften i samfundet är
50 kr. Kan inbetalas på postgiro
35 4860-9.

Dansk Numismatisk
Forening
firad e, som vi redan meddelat. sitt
l 00-årsjubileum i september med en
stor auktion. ett två dagars symposium och en festmiddag- därtill kom
Nordisk Numismatisk Unions möte
med 50-årsjubileum i dagarna tv11.
T ill hedersgästerna hörde en av
NN U:s grundare. fil dr Erik Gamby. SN F~ s ordförande Göran Bergenstråhle var en av de mimga som
uppvaktade DN F. Från vår förening
överlämnade han två inramade kopparstick ur Gustaf Hl :s medaljhistoria som gåva. Kungl Myntkabinettet
tilldelade DNF Hildebrand-medaljen i silver.
Symposiet öppnades av prins
Henrik av Danmark , som samtidigt
valdes till DNFs beskyddare . Symposiet leddes av professor Kolbje rn
Skaare. Oslo. Museidircktör Lars O
Lagerqvist, Stockholm. tilldelades
DN F: s hcdersutmärkelse. Holger
Hede-medaljen.
l ett senare nummer återkommer
vi med utförligare referat.

Frågesporten - svar på
frågorna i septembernumret
l . Koppar
2. Uppsala
3. Svante Nilsson

4. 5 öre SM
5. Metallvärdet = åsall viirue
6. Elektron
7. Två
8. Frankrike
9. Släde
10. l öre KM
frågor och svar återkommer i novem-

be r~

Citat
Fåfängan är äregirigheten 1·äxlad i
småsedlar och bli sålunda bekvämare att hantera än äregirighetens
stora enhet. vilken är olämplig till
dagligt bruk. Emil Key (enligt Ellen
Key: Minnen av och om Emil Key.
l. Sthlm 1915. s. 143).

Citat
On ly money can c u re the wrong that
money does. Okänd tiinkare .

Numismatiska ströanteckningar

HÅKAS WE~ T E RL UXD
\l~ nchandt·l

Av l an Wisehn
- S:t Göran och draken har sellan
1817 förekommit på brittiska mynt
(t ex sovereignmyntet). Konstniiren
bakom denna bild var italienaren
Benedetta Pistrucci. Som mouell
för S:t Göran använde ig Pistrucci
av en servitör som arbetade på ett
värdshu vid Leice ter Square i
London.
-Ar 1725 började man i Ryssland
priigla kopparm ynt med de svenska
plåtmynten som förebild. Den omciclla ukasen om det ryska plåtmyntet utfärdades något senare. niirmare besttimt den 4 februari 1726under
Katarina l:s regering. Myntet präglades i Ural på det kejserliga myntverket i Ekaterinburg (nuv. Sverdlovsk). Vid tidpunkten för ukasens
utfärdande hade man redan hunnit
träiTa alla föreberedelser för priiglingen av plåt mynten. För att övervaka arbetet tillkallades den svenske myntmästaren Deichmann, som
då befann sig i Moskva. Enligt vau
gamla urkunder från den tiden vet
att berätta hade han med sig stampar
och myntprov.
- Den brittiska strumpebandsorden (stiftad av Edward II I 1348} har
haft följande svenska kungar som
riddare: Erik av Pommcrn (Ca 1408)
som äktat den engel k:t prinsessan
Filippa. dotter till Henrik IV . Även
unionskungen Hans fick. omkring
1492. den höga utmiirkelsen. Erik
XJ V var aktuell för ..:tt medlemskap i
orden i samband med frieriet till
drottning Elisabeth l. Då giftermalsplanerna föll inhiberades iiven ut-

niimningen. Gustav Il Adolf är den
förste infödde svenske konung. som
dubbats till strumpebandsriddare.
vilket skedde 1627. närmast följd av
Karl XI. som redan vid 13 års ålder
utniimndes 1668. När Karl XII 1707
- pa höjden av ära och makt- hade
sitt högk varter i Altr.mstädt. fick
han celebert besök. Hertigen av
Marlborough. näst honom själv
:.amtidens mest frejdade fältherre.
kom dit i en diplomatisk mission
friln drottning Anna. och samtidigt
hade han i uppdrag att erbjuda den
svenska konungen Strumpebandsorden. Karl XII avböjde emellertid
den stora iiran. och bakom detta
miirkliga steg låg sannolikt hans planer pi\ instiftandet av en svensk
orden. Det kom att dröja 175 år innan detta avslag glömdes och en
svensk kung blev strumpebandsriddare. Gustav I II eftersträvade förgiivc-; denna Hra. och isen bröts först
d; Oscar li den 17maj 1881 avdrottning Victoria på Windsor dubbades
till riddare. Vid förmälningen 1905
mellan prins Gustav Adolf och den
engelska prinsessan Margaretha
lic k ii ven dåvarande kronprins Gustav. sedermera Gustav V. strumpebandsorden. Gustav VI Adolf blev
utniimnd till riddare 1954 i Buckingham Palace och vår nuvarande
kung. Carl XVI Gustaf. erhöll
strumpebandsorden i samband med
Elisabeth ll :s statsbesök i Sverige i
maj 1983 och installerades såsom
riddare vid en ceremoni i Wind or
17 juni 1985.

K{H'EH • S.\WEH • BYTEH
• SEOL.\11 • ~IEI M I.J EH

:\I Y~T

Sprr. utiiii r
Betalar bra flir st•tllar
flirr 1930
\' a,.a$!llt.tn l:l

III :zn :STOCI\ 1101.\1
T..l (~ Il c~ ni

- På det kända Skancborgsgodset
Dagsnäs firades 1943 ett ståtligt
bröllop. då godsets ägare. domiinintendenten och ryttmiistaren Bertil
Ekberg, bortgifte en dotter. Bruden
hade en krona av rent guld. som till
hugfästande av dagen skiinkts till
församl ingens kyrka av familjen Ekberg. Materialet till den kostbara
pjäsen. som med stor konstskicklighet förfårdigats av guldsmeden E.
Jonsson i Skara. har ett ovanligt ursprung. Den består niimligen av den
stora samling guldmedaljer som hade tilldelats den gamle godsligaren
Lars Ekberg på Dagsniis för hans
betydelsefulla insatser på lanthushållningens och andra omr:iden.
Kronans första biirarinna var hans
ondotter.
-T Kungl. myntkabinettets ~am
tingar finns en sedel utgiven under
kejsare T'ai Tsu (1368-1398).
grundare av Ming-dyna~tien . Sedeln har valören l k\\ian = l 000
ca h. Av vördnad för dynao;tiens
grundare satte denne kcj~ar..:s regeringstitel även på alla följande ~ed la r
intill dynaslien lut ~r 1644.

M t'tla(j .lltiJ!I'IIIIIi'd wrlt•dnin~t m· all dNrwtgC' Karl Xlmollll):it St1'11111f1l'hwrd..-.Jrclrn
m· K11rl Il III' l::n~:lwrtl (l/d 2·1). Fil/o: Bo \Vidi'J!rt'll. K.IIK. Slwl11 l :l.
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Denna sedel förvaras i ett specialtillverkat läderetui med inskriptionen :
''Dem crhabcncn Proleetor des
VIll. Internat. Orientalisten- Congress in Stockholm 1889 in tiefstcr
Ehrerbietung dargebracht von Dr.
Adolf Ehrenfeld aus Wien .. : diirovan svensk-norska unionens riksvapen. Den var en gåva till kung
Oscar II av Dr. Ehrenfeld i samband
med Orientalistkongressen i Stockholm 1889. Enligt uppgift av Dr.
Fredrik Martin (till majorskan Ro. a
Norström 29 juni 1925) hade kungen
samma dag lämnat den till riksantikvarien Ha~s Hildebrand med orden:
.. Den här får du ta. den hör till dill
gebiet !.. Sedeln uppgavs vara funnen i en mur och några fragment av
dylika sedlar skänktes även till andra samlingar i världen.

Porträtt
Den kände historikern och författaren Sven Ulric Palme har i boken
Kungligt och kvinnligt behandlat
..det karlavulna och det kvinnliga i
historien. Det mesta iir porträu.
Men både om män och kvinnor giiller det att varje porträtt är en mask.
Därför är bokens program: demaskering.··
Palme fullföljer sitt program pft ett
mycket fängslande sätt. Jag rekommenderar särskilt kapitlen .. Historiska kungaord .. och .. statyer på
fallrepet ... Men det numismatiska
kommer in i kapitlet .. KarliX- bondckonungT Däri beskriver han
Karl IX på ett så ingående siitt. att
det härmed bäst överensstämmande
porträttet är skapat av en myntgravör. nämligen profilporträttet på
1595 års riksdaler. Palme säger härom:
"'Det är mera iin en vanlig myntbild.
nästan en karaktärsskildring ...
NUF

Foto ATA
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Kring ett liberianskt medaljmynt
Libcrias artonde president William
V S Tubman föddes 29 november
1895 i Harper. huvudort i Maryland
county, vid Cape Palmas nära gränsen till Elfenbenskusten. Fadern .
Alexander Tubman . hade varit metodistpastor. armegeneraL talman
för representanthuset och senator.
Hans familj tillhörde tidiga utvandrare från Aucusla. Geor!!ia. USA.
Modern. Elizabelh Rebecca Barncs. kom från Atlanta. Georcia.
Om sin afrikanska härkomst sade
presidenten en gång då vi diskuteradc Biafrafrågan, att han förmodligen
snarast var !bo uta n att likväl kunna
på något säll godta en utbrytar-regim
i Clt vtistafrikanskt land.
Med sin bakgrund och begåvning
var den unge William naturligtvis
destinerad 1ill en framgångsrik karriiir. Han bötjade som menig soldat i
landets arme. där han så smånincom
kom att få överstes grad. Med Ölika
av broll verkade han som lärare i hemorten från 1913. Samtidigt läste
hanjuridik och blev 1917 advokat i
Harper. År 1923 blev han senator.
den dittills yngste i Libcrias historia. Tjugo år senare, i maj 1943. valdes han tilllandets president. en befattning som han behöll till sin död
efter enoperation i London 23 juli
1971.
Afrikanska statschefer brukar
mera sällan uppnå högre ålder. När
Tubman 1970 fyllde 75 år ansågs det
så remarkabelt. att detta ..diamantjubileum .. måste firas under särskilt
solenna former. Redan tidigt på hösten började förberedelserna för festligheterna. som koncentrerades till
hans födelseort Harper. Det senare
vållade inte obetydliga svårigheter
främst ur trafikteknisk synpunkt.
Orten saknade nämligen ordentlig
viigförbindelsc med huvudstaden
Monrovia och övriga delar av landet. Däremot skulle just i samband
med jubileet Harper förbindas med
Elfenbenskusten genom en kort väg
över Ca vallallode n. Den skulle invigas av presidenterna Tubman och
1-louphouet-Boigny gemensamt.
Det reguljära inrikesflyget inställdes under de aktuella dagarna. och
nlla flygplan från Liberian National
Airlines- summa 3 - mobiliserades
för transport av VIP-gäster och förnödenheter. Samtransporter ordnades med de fåtaliga små privatplan

Foto JA N-LEO. Ystad

som fann s i landet. Från Nice i
Frankrike hyrdes en jugoslaviskbyggd .. presidential yacht .. på 360
ton och med en fart av 16 112 knop.
Presidenten och hans personliga
uppvaktning färdades med den från
Monrovia.
För att underhålla gästerna invitcrades den kända gospelsångerskan
Mahalia Jackson frå n USA .
Min fru och jag begagnade oss av
presidentens inbjudan att följa med
yachten på en andra resa. Och nu
några utdrag ur min dagbok.
Fredag 27 november 1970
08.00 Beriiknad avgftng presidentens
yacht till Cap\! Palmas. Medpassagentre Kelfa-Caulkcr rn fru
(=Sierra Leones ambassadör) +
tre okända rcprc~cntantcr fiir

Ghana. Israel o Kamerun.
Avfiird uppsk_jutcn p ga hårt viider o stark sjöhiivning.
13.00 Avgång. Fortfarande mycket
h;,rt viider. Kraftiga vftgor. Sj ösjukemedel ulddadcs.
Vid middagsmålet bara In:: Ann
o H E S samt Kclfa-Caulker.
Lördag 28 novembe r
09.00 Ankomst Cape Palmas. Alla skakiga.

09.30 Frukost i presidentbos taden m
president en. Banja Tejan-Sie
<=Sierra Leones ge neralguvernör) o fruar.
10.30 M vicep resident Tolbert i dennes
bil- o dennes hatt på hu vudett ill
skydd mot solen - vid in vigning
av jordbruksutstiillning. Intervj uad i radio om den.
12.00 Risprojekt m m uppvisades .
14.00 Cocktails (statsråde t) Tuc ker.
15.00 Informell lunc h hos presidenten.
Delade bord med fd informationsminister Benson representerande Nigeria. Scncgab justiDiallo Tclli
tieminister o
<= generalsekreteraren i Afrikanska enhetsorganisationen O A
UJ.
17.30 Bostad hos superintendent Anderson <=landshövdingen). Dubbelsäng. ingen luftkonditionering . .\'lkt varmt och fuktigt.
:w.OO Scenupptr;ldande: Pres identens
levnadshistoria. Mahalia Jackson sjöng.
01.30 Supe m Mahalia J m Il.

Minnesmynten

Hedrande utmärkelse

l föregående nummer lovade vi i\tcrkomma till årets minnesmynt nr 2
och 3. De avbildas htir. den sist utkommande eft er gi psmod~.--i l cn.
Först utviixlas Europeiska musikåret. som moddlerals av Bo Thore n: det sker från slutet av oktober.
Diirefter utkommer alltsit Det internationella skogs~iret. vilket sker i
december: det har Rune Karlzon till
upphovsman. Denna kände konstnär debuterar hiirmed som mynt modellör.
l bägge fallen ii r upplagan begränsad till ca 120000ex.valören IOOkr.
halten är 92511 000. vikten 16.0 g och
diametern 32 mm. Förordningarna
iir publicerade 6 augusti i år i Svensk
Författnings Samling (SFS) nr 705
och 706 samt undertecknade av
Kjell-Olof Feldt. ko ntrasignerade
Ulf Lagcrström.

Vid det polska arkeologiska och numismatiska sållskapets (Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego i
Numizmatycznego) årsmöte och
kongress i Siargard 25 maj i år höll
professor Brita Malmer föredrag om
dc svenska vikingaskatterna och deras publicering (CNS-projcktet).
Diirvid erhöll hon sitt diplom som
h ede r~ledamot. till vilket hon utsetts föregående år.
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Aterkommer
1 nästa nummer

Söndag 29 novemb er

10.00 Gudstjänst i kyrkan m bl a Eliopiens kronprins.
11.00 Dedikation av bibliotå. muscum
o staty av presidenten.
18.30 Middag. bridge o a avkoppling m
(några kolleger).

Må ndag 30 no vembe r
09.00 Elfenbenskustens
preside nt
Houphouet-Boigny t Harper.
Viiginvigning.
10.()0 City Hall. Lång fruktlös vänta n
på presidenterna. Urdelnin~ at•
gu/dmynr.

14.00 NiederMuller (= direktör för
gruvföretaget Hong Mines) pf1
flygplat sen.
14.30 Avresa Harper m bolagets Ccssna. Pilot Mr Muhlc.
1620 Återkomst Monrovia .

De guldmynt som utdelades i blått.
invändigt sammetsklätt fod ral med
påteckning ''Swiss made"' (se bilderna) biir på åtsidan presidentens bi ld
och namn. årtalen 1895- 1970 samt
inskriften "Diamond Jubilee". På
fråsidan avbildas under "Republic
of Liberia" hans bostad i Harper
med texten 'The Birthplace of President William V S Tubman Harper
Maryland County" och valörbeteckningen 25 Dollars (myntenhet
ident isk med USA-dollar). Med små
bokstäver underst namnet J H \Vaser (gravör?).
Övriga data: Vikt 25 g. diameter 30
mm. vertikalt refnad rand 2 mm.

Fmo Mynr t·erkl'l

Mynten var givetvis inte avsedda
för den normala marknaden utan fl\ r
snarast betraktas som kastpenningar med tydlig karaktiir av minnesmedalj. Det exakta antal som priiglades resp utde lades är mig inte be-

kant. Dc mottagare jag känner till
var högst några hundratal.
Kanske finn s det nl\gon läsare
som har ytterligare uppgifter?
Hans E Sköld
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Festskriften till Brita
Malmer
på hennes 60-årsdag l juni 1985 IHikuin
11) är el! mycke! vikligt bidrag till den
nordiska numismatiska lilteraturen. Den
förnämliga sammansältningen i listan p5
skribenter ggr även alt myntningen kring
Nord- och Ostersjöarna under medeltiden ~ami de nnroi~ka m~·ntfynd~n belyses på el! ur allmäneuropeiska numismatiska synpunkler värdefullt sätt.
Inledningsvis berättar Ulla \Ve.\lermark om BMs verksamma liv och bidrager dessutom med en bibliografi. som är
mycke! överskådligt uppställd.
De numismatiska artiklarna inleds av
Philip Grierson med el! bidrag från folkvandringstiden. "The date of Theoderic's gold medallion". Den välkända.
unika guldmedaljongen över Teoderik
den store ammanförs här med el! antal
nominaler till en enhetlig grupp. ~om
Grierson på ett övertygande säll daterar
till ar 509 (ej år 500 som hittills g;illt).
Bidragen kommer i boken inte i någon
bestämd ordning. Jag berättar därför om
dem i viss lämplig gruppordning. Vad
ligger dä närmast till hands om inte alt
börja med Norden och den nordiska
myntningen?
S1•end Aagaanls bidrag heter "Stempelundcrsogclscr af Frederik lll:s danske 2 skillingc 1648". Det är cll mycket
intressant bidrag till diskussionen om
stampars brukningstid under den medeltida myntningen. Med hänsyn till både
utmyntningssäll och viktförhallanden
påminner nämligen 2-skillingsmynten
mycket om medeltidens penningar. Det
stora Ballc-fyndet har gjort det möjligt
för Aagaard att med utgångspunkt fr:tn
antalet stampar för 1648 års myntning29 åtsides- och 94 frånsidesstampar hittills kända - göra vissa beräkningar av
antalet mynt per stamp. Artikeln innehåller även teckningar på och kopplingsscheman för slarnparna.
Nästa artikel - av C J Becker- med
titeln "Lund - Odense - Lund'" lämnar
ett numismatiskt bidrag till Danmark'
historia under 1040-talel. som kännctecknas av tronstriderna mellan Magnus
den gode och Svend Estridscn. Bcckcr
presenterar tre viktiga kedjekopplingsschernan för myntningen i Lund och
Odense och visar hur slampar förts från
Lund till Odense och vice versa allt e fler
förändringarna i rronpretendenterna~
maktsfärer. På ett fåtal sidor lämnas ett
lätt överskådligt och instruktivt bild- och
tcckningsmatcrial.
Jc;rgeu Steeu Jensen tar upp ett för
både Gotland och Ösrersjöbäckcnct i övrigt inlrcssanl problem med "Dc a:ldstc
Visby gutcr og Ebbelna:s-fundet". Jensen lämnar först en översikt av olika for178

skares förslag till da tering :Jv gull.!n och
gör sedan en mycke! noggrann granskning av dateringen för dc mynt. ~o m ingli r i del danska Ebbelna:s-fyndcl och
del engelska Knaresborough-fyndcr.
därför att dessa innehittler exemplar av
de iildsta gutarna. Hans slutsat ~ :" denna granskning blir. all guten burjade
pragla~ i mitten av 1330-talet (parentetisk! kan erinras om BMs 1980 framförda
förslag om 1335- 1340).
Ert hopp frän Gotland till det ~ven'ka
fastlandet för oss bakåt i tiden till "Övergångsskede! rncllon vikingariden och
medeltiden och uppkornsten av den filcdellida myntningen i Svt:rigc ca 10501200" under ledning av Kemu•th Jons~1/11. Författaren inleder med att redogöra for Oödct av myntat ~ilvcr till och i
Sverige före 1050. Myntcirkulationen i
landet under artikeln~ redovbning~pe
riod är ~å olikartad. att framstallningen
:.edan indelas i Svealand. Va,tra Gotaland. Ostra Götaland och Gorland. ~led
lllg~ngspunkt från myntfynden fran tiden får Jonsson fram dominan\ for ~vea
lii ndska mvnt i Svealand (Mälarland,kapcn och ·Gästrikland). för ulliindska
mynt i Viisira Göraland (Viisrcrgötland
och landel i övrigt kring Vänern) san11
gotliindska mynt i Ö lra Götaland.
Framstiillningen ..livas upp" med inpa~'
om url:1ndska inOuenser på den inhcmka myntningens utformning och om Lodöse-myntningens omfattning och betydelse samt a\•~lut~ med en fin genomsang av handeln under vikingatiden \C·
nare del och med en rabellari\k redogorcl ~c för dc skall fynd. i vilka de lre ald,la
golhi ndska myntgrupperna ingar.
Den medellida mynlningen lamnar
rna rerial för undersökningar ur dc me't
skilda infallsvinklar. En sildan crbjud~r
heraldiken och den tar Lars O Ln)il'r·
q1·is1 upp i "Kring trckronorsvapncl på
svenska 1300-talsmynt"'. På en fcM~krifls knappa sidutrymme pre~cnlcra~
ett fint illu~tmtion~m:llcrial och redogörs förolika teorier. fr:ln den ht:liga treenigheten till symbolik for tre riken tdct
tredje Skåne!). Skönt- och forlosandemed ett ådan t bidrag! Hur ~kulle den
omfattande tyska braktcatpriiglingcn
kunna! bestämmas. om inre dc~s numi\matbka ulforskare besuttit ingf1cnde
kunskaper i heraldiken'!
Frän heraldik är siegel inre långt till
emblcmalik och därmed rill "Nuglc
dan ~kc monter med gej~t l igc fn:tm.ril lingcr for ca 1150" av Gen Pos .l t'/1. Amiliga höghetssymboler finns bädc cn,arnma och till~ammans med viirld~liga. Posse lt granskar dessutom sf1väl 1100- ~om
1300-talets mynt och visar pa manga in-

tre~~anta detaljer. t ex ctl under Magnus
den gode i Hede by ~laget mynt med Olav
den helige ~om helgon Iför övrigt den
iild\la kiinda Olav-fram~riillningcn!l.
Vi~sa mynlortcrs pri1gling av mynt med
s;\v;il kunga- 'om biskop,pnrrriill och
namn antyder. all kyrkan iigdc riill till
vi~:. del av den orii.!Ih mynlning:.inriikter. Siirskild uppmiirksamhcl !ignas del
skriftliga underlaget för Lumla-iirkcbiskopens mynlamlel.
Mynt iir ju en del av ekonomin. ~ra
/Jj<>m Poul.vt·m .. Munter i den ~en
middclalderlige dan~kc agwmkonomi"
ur gör en liimplig. ofla förbi~cdd komplertering av vad dc andra anfort. Poul~cn
finner. all hela det dan~ka \amhiillet redan på 1200-talct nallen blandekonomi
av penning- och naturahu~hilllning. lnomjordbrukcl erlade!> redan tidig! avg;ilder i kontanter. Eflcr genomgiing av jordeböcker kon s1:11erar Poubcn: "Del ser
ud til. all dc fallig:.te p~ land.:t. dc na:~ 
ten jordl~>sc husma:nd. var dc hyppigMe
ydcrc af pengeafgiflcr". Kyrkagolvsfynden linns med och ~äth in i ~i ii ckonornbka :.ammanhang. Författaren utn yujar ii ven skatte- och lo~fynden' 'pridning
i landet till inlrC\:.anta inblickar i den
enskildes ekonomi (''Del var rnuligt for
foretagsåmrnc landbrugcrc at ,kabc
egentlige kapiraler i rede pengc. 'a:rlig i
vis~c dcle af lander.").
Vi avslutar den nordbka mynrningen
med "En ny typ av Karl Knut~'on~
Srockholm örtugar" av P('J..I..tt Stm·a.l .
Den nya. siillsynla lypcn har p;\ alsidan
1cx1cn: KAROL VS DEl :GR/\· RXS =
Karolus dci graria rex Sveciac = Karl
med Gud~ nåde Sverige~ kon ung. Sarva~
di\kulemr ingilcnde denna ortlig\ inplacering i Karl Knut :.on~ mynrning. men
undersöker även medelvikten och halten
av ortugarna fr o m Albrekt av Mecklenburg1om Kri tian l. lian reduvi\ar antalet ortugar i fynden fran IJi,kop\kulla
och Oravai~en~aa (i finska 'edertorne:\)
och avslutar in artikel med att liigga
fmm förslag till trolig kronologi för Karl
Knuls~ons Stockholm~ortugar.

Fran den egna nordiska myntningen
kan der vara lämplig! all forl\iilta med i
Norden och annor~tiidc' bcdrivcn efterprägling av utländska mynl (med mer eller mindre förvirrade inskriftert och da
börja med Maritm M Archillaltl'., "A
Sc:mdinavian coin of Caroliosian typc
from the Cucrdalc hoar<!". l artikeln anmal!.. att man vid Briti\h Mu,eum för~!
nyligen konstaler.tt. att ett mynl från det
berömda Cucrdalc-fyndct riiihör den av
BM i "Nordiska mynt forc ar 1000.. presentemdc gruppen KG 7. ~ftcr~om Cuerdale-fyndet numera datera~ ca 905 och
del nyfunna myntcl visar ~på r av en Iii ngre tids cirkulation. kan nu dcfinirivt sli\s
fasl. att grupp KG 7 priiglab omkring li r
900. som BM föres log i sin niimnda bok.
"even possibly a little carlicr'·.
l 'in artikel .. English die~ u ~cd in rhc
Scandinavian irnilative coinagc~" går
Mar/.. BlacklJum narmarc in pa den i början av 1960-ralel fr:1mforda hypotesen.

att vissa Acthelred Il-mynt mlis te vara
präglade i Skandinavien med dit överfilrda stampar. Blackburn redovisar nu
stampkopplingssc heman för
Long
Cross-mynt med York-s tämplar. bestilende av dels regulj ära York-mynt oc h
dels imitationer vid en dansk mynt verkstad omkring år 1000. Något tidiga re har
York- och Southwark-Siltmpar för mynt
av Crux- och Intcrmediatc Small Crosstyper använts till danska imi tationer.
Det är ett mycket in tressant material
som här fram liiggs. vä l underbyggt med
foton och kopplingssc heman. l artikeln
berörs även engelska stampskärares arbeten för Knut den stores danska mvnt
och stamptransporter mellan Englånd
och Dublin.
Anglosaxiska myn t imit.:radcs inte enbart i Norden. Sranislall' Suc/uulo/Jki
för in även Central- Europa i bilden med
sin artikel .. Imitation of the coinagc of
Aethelraed Il in Ce ntral Europe ... Han
ski lj er ut tre olika omrllden: norra. centrala och södra zo nen. Den norra omfattar främst Friesland (D.:venterl och
Nedre Sachsen (Stade). den cent ra la Polen och den söd ra Böhmen. Artikeln .
som är väl illustrerad. beskriver noggrant imitationerna och kop plinga rna
mellan polska resp böhmiska .originalmynt och anglosaxiska förebi lder. De
böhmiska efterpräglingarna diskuteras
särskilt ingående ur bakgrunden till det
anglosaxiska inslaget.
Från det anglosaxiska infl ytandet på
den kontinentala myntningen kan det
vara lämpligt med ett par bidrag om dc
anglosaxiska mynten sjiilva. D M Ml't ca({tar upp frågan: ..To what ex tent did
Anglo-Saxon coins circulate within the
Nort hern Lands'?"' och prövardett a med
utgångspunk t från det av BM framhiivda
bruket av probermärken ("pecks" ). Författaren framför tankar om all antalet
pecks inte ökar automatiskt med myntens ålder. arr något spridnings mönster
för olika probermärke n inte finn s. 1111
Aet hleread's Helmet-typ har fiirrc probermärken än tidigare eller senare type r
samt arr halva pennies har färre miirken
än hel a. Artikel n innehåller tabeller öve r
i olika fynd ingående anglosaxi~ka mynt
med probermärken.
Veronica Smart behandlar den o;p.:ciella myntning. so m ägde rum under
åren c 890-<: 905 ti ll minne av den ~r 869
dödade kungen av Eas t Anglia Edmund.
i artike ln "'The moneyers of St. Edmund ... Ett stort antal myntmästare anges på mynten. Smart delar in dem i tre
grupper: kontinentala, engels ka och ev
skand inaviska och disk uterar orsakerna
till det stora ant alet namn.
Myntfynden är en ovärderlig källa för
numismatiken och dess utfors kare av
äldre tiders samhällen. Ständ igt görs nya
fynd - fynd so m ger nya typer eller varianter av mynt eller tillför numismatikens
historia (ja. den allmiinn a historien
ibland!) nya sak uppgifter. ja t o m fyller
ut tidigare oförståe liga luckor. Kirstl'"
Bendixen kan med sin artikel "Skandina-

viskc fund av sceattas" berätta om ett
fa ll. Niir BM arbetade med sitt
verk ··Nordiska mynt före är 1000'". kände man inte till några nordiska fynd av
merovingiska denarer eller engelska oc h
frbi ska ~cea tta~. Tiden därefter har
frambringat fynd av seeatlas på inte
mindrt: ii n 13 ~tiillen i Skandinavien
(blott ett ~t iille i d1\tida Sverige!). alltså
mynt priiglade under första hälften av
700-talet. Fynd av seeatt as har dels fört
den danska stade n Ribes historia bakåt
till tidigt 700-tal so m viktig handelsplats.
dl'l.• genom övervikten av fynd till Jylfand och öarna utanfördess väs tkust gett
belägg för en viktig handelsväg här norrut. dels ocks(l genom ströfynd förklarat
en annan handelsväg. nämligen sjövägen
frå n Hcdeby via Skånes ös tkust tHa nöbuktcn) till Hclgö oc h Birka. Det är en
utmiirkt sammanfattning av 600- och
700-talcns handelsvägar till Norden .
som 1.3endixen lämnar oss (med karta
och tydliga myntfoton).
Myntfynd i kyrkgolv tillm äts allt större be tydelse för bedömning av bl a myntcirkulati onen. Karin Ber[! lämn ar en rapport om " Myn ter fra en stavki rke i Gudbrandsdalen" (Ringebu). Den äldsta dclen av kyrkan iir från tidig kristen tid.
Mynten. som daterar sig fd'm Knut den
store iinda fram till nu regerande Olav V.
är till största delen från medeltiden. med
30% av dessa ic ke- norska . Berg har
mycke t att berätta - orn Ringebu som
pilgrimskyrka liings en av viigarna till
N idaros för hyllning av Olav den helige.
om gå ngbarhet för hanseatiska mynt i
Norge. om 1300-talets svensk- norska
uni ons inverkan p;'1 dc tappade myntens
sammansiittning. om dopfuntens placering i kyrkan. osv.
De svenska fynden inneh&ller so m
kiint iir ii ven unge rska mynt. hrni n Geclai berö r dessa i artikeln .. Oates of hoards in Sweden and the coinage of Stephen l. king of Hungary .. oc h hiivdar. att
de iir ell resultat av handelsutbyte mellan Norden och Ungern (oc h i förlängningen med kalifatet). I inte mindre än 45
fynd i Sverige ( 15 i Danmark. 2 i Norge. 3
i Finland) ingår ii kta ungerska mynt eller
i norra Europa präglade imitationer av
~ådan!
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dem. De nordeuropeiska fynden har varit till hjälp vid fastställandel av kronologin för den äldsta ungerska myntninge n.
som började omkring 1001 under Ungerns förste kristne konung Stefan
(minns Du begreppet --stcfansk ronans
länder·· från Habsburgska dubbelmonarkins tid?).
Under ru briken .. En se nmedeltida
svensk-<lansk nw ntskatt i Vättern .. av
Monica Go/abie•;.ski döljes en detaljerad
beskrivning av ett så se nt som 1983 gjort
stort myntfynd (282 mynt ) i Viit tern utanför Hästho lmen. som under medeltidens sista århundraden hade ställning
som köpstad. Mynten (2/3 svenska. 113
danska) är till största delen örtugar och
täcker en präglingsperiod från Albrekt
av Mecklenburg t o m Sten Sture d y.
Fyndets nedläggningstid kan preciseras
till tiden efter 1512.
\lera Har::. för oss i ··Nachlese zum
Krinkbcrg-Fund'. till sc hleswig-holstcinska området och till en 1885 fun nen
myntskatt från karolingertiden . Fyndets
sammansättning har gjort det möjligt för
forskarna att klart skilja mellan de karolingiska originalmynten från Dorestad
och de nordiska imitationerna (definiti vt
klarlagt i BMs ··Nordiska mynt före ft r
1000"). Vera Hatz beskriver nu ytt erligare 7 mynt från Krinkberg. I Krinkberg
har äve n hitta ts två sceattas. vilket ge r
Hatz anledning att närmare beskriva olika seeatt as-typer och deras utbredning i
Nord- och Västeuropa.
Karolingiska efterpräglingar behandlas även av Gert Ha rz i art ikeln .. Malmer: CE 11/Hus.. (beteckningen hii mt ad
ur " Nordi ska mynt före år 1000"). Med
utgångspunkt från år 1980 gjort fynd av
sex hus-mynt i Haithabu (Hedeby) går
Hatz igenom forskni ngen kring denna
mynttyp alltsedan det första. hittills enda exemplaret hittades i Birka under
1!!70-talet. med vilket två av de nyfunna
är "vielleicht stempelgleich·· ( !). Hatz
diskuterar på ett ingåe nde. spännande
sätt olika .. urtyper" för myntens hus.
som har "uppenbart nordiska element".
utan bestämd precisering. Det nya fyndet bekräftar BMs datering och lokalisering.
Aven näste författare. Peter l/isch, rör
sig inom sa mma område som doktorerna
Hatz i sitt bidrag ··oer Miinzfund von
Steinfeld ... !Iisch uppehålle r sig vid 13M s
kombin ationsgrupp 7 CKG 7). i vi lken
ingick 16 mynt frnn Steinfeld i Schleswig. Ilisch kan nu anmäla ytterligare 30
mynt. av samma typ och från samma
fynd som de tidigare. Hela fyndet är avbildat och föremål för noggrann genomgång i förhållande till av BM tidigare
framförda synpunkter. Förekomsten av
en sådan myntmängd på en plats som
Steinfeld leder in Ilisch på resonemang
om .. uppland" för den tidens handelsplatse r (i detta fall Haithabu).
De svenska myntfynden innehåller
som bekant unika exemplar. som kompletterar vissa kontinentala. främst tyska staters och städers mynt serier. Bernd
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Kluge redovisar ett sådant fall i artikeln
"Schriftbrakteaten der Hal berstädter Bischöfe Gero und Ulrich 1170-1177/78".
Mynten kommer från Käm pinge-fynde t.
Skåne. och omfattar 18 ex av 9 typer.
som inte finns i några andra samlingar i
världen. Biskopsdömet Ha lberstadt iir
känt för sina vackra brakteatrar. skapade av en man so m kallas "Halberstiidter
Meister" och som gjort stampar även för
Quedlinburg m Il. Kluge redogör för biskopsdömets historia under andra hälften av 1100-talct och ger en noggrann
beskrivning av mynten.
l projektet Sveriges ~1ynthistoria ingllr hl H en l~nclskapsinventering av fyn den. Kolbjorn Skaare lå ter si tt bidrag
"Nors ke funn av svenske mynter preget
fpr 1319" få karaktären av fyndredovi sning fylkesvis. Skaare "förgyller upp"
den torra redovisningen med tvenne utdrag ur fyndbeskrivningar. som två norska numismatiker nedskrivit på 1800-ialet.
7imkko Tafl'io låter oss genom b idraget ··The Long Cross Typc of Acthelred
Il in Finnish linds'' få "Some comments
on lan Stewart"s paper 'How did Anglosaxon coins reach Finland'". Inledningsvis redogörs för vad som tidigare publicerats om finska fynd av anglosaxiska
mvnt. l sitt bidrdl! har Stewart hävdat.
at i antalet stampkopplingar inom det finska materialet ii r påfallande stort och att
detta måste bero på att en stor del av
mynten kommit till Finland direkt från
England eller i alla fall i orö rt s kick. Talvio svarar nu. att direkta kontakter mellan England och Finland knappast kan
ha förekommit under vik inl!atiden. men
att det är helt möjligt att pe;ningsummor
kan ha förts intakta över större avstånd.
En genomgång av de finska skattfynden
visar. att det i ett av fynden ingår ett
antal Long Cross-mynt som skiljer sig
från de övriga mynten genom att mer ii n
hälften av dem saknar probermärken
(alltså möjligen befordrade från England
mer eller mindre intakta).
Den europei~ka fyndavdelningen a\·slutas av Jan Zak med "Fundumstände
der skandinavischen Goldbrakteaten
des 5. bis 6. Jahrhundert s vom Typ C aus
Wapno. Grosspolen. 1850". Zak gör en
noggrann utredning om fyndomständigheterna kring brakteaterna. som bl a
finns avbildade i M B Mackeprangs
"Nordiska Guldbrakteater··. och konkluderar det hela med att fyndet iir ett
skattefynd. nedlagt av hemvändande
nordbor på 400- och 500-talen i en urna
a'' pommersk typ.
De nordiska mvntfvnden består till avsevärd del av "kufiska" mynt. Det är
därför lämpligt att sammanföra de två
bidrag som berör s ådana. Anne Kro maliii redo visar i sitt bidrag .. Kufische
dirilemer fremkommet i Danmark efter
1938". Det utgör fortsättning på de förteckningar. som tidigare publicerats av
Georg Galster och Roar Skovmand. och
omfattar 24 fvnd om ca 80 mvnt (hela
eller delar). ·
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J. PEDERSEN
MYNTHANDEL
Ku llaj:atall illl. l·lo•lsittj?.lourg
Uox .J:l20. :l.)l 13 llclsillf!lmt·!(
Te•l 0't:l- l225 28

Öppet ti, dagar- liinla!(ur

Vi köpc•· oc h siilje•·
MYNT - SED LAR - MEDALJ EH
l'iirdering m• $amling{lr.
kommi.fisionsupprlrof[.

Sål-;er sp<•cicllt: f'i&tmy111 • •<t~·ttSI.-a och
ut/iiwf..lw ordttltr

Ett nytt forskningsområde. startat av
Ulla S Linder Welin .. är studiet av graffiti (inris tningar) på mynt. nästan e nbart
förekommande på orientaliska mynt. IIIger Hanwwrberf! och Gert Rispfiliii har
gått igenom Kungl Myntkabinettets vikingatida mynt. ca 34 000 st. Antalet funna graflit i-my nt uppgår till l 173. Av
dessa presenteras ett urval i foton och
teckningar. Vid redovisningen har man
gått ut från det klassificeringssystem
som utarbetats av l Dobrovolskij. vilken
undersökt 30000 mynt i Eremitagets
sam ling.
Som sista grupp har vi våra grannar p1\
andra s idan Os tersjön. Förs t kommer
Rysgard Kier.wotrski med "Zwischen
Osten und Westen. Die ältc sten Litatlisehen Miinzen". Ha n behandlar mvntpräglingen i storfurstendömet Lithauen.
påbörjad först i s lutet av 1300-talet. sedan landets hiirskare å r 1387 övergå tt till
kristendomen. De första mynten s aknar
inskrifter. som anger furste eller mynt·
ningsort. Mynten. som är av fyra typer.
har kristna symboler eller symboler för
jagellonska fursteätten.
Thomas S Nooncm behandlar "The
·first major s il ver cris is in Russia and the
Baltic c 875- c 900" och bes kriver inledningsvis importen till Ryssland och Östersjöområdet under åren c 800-c 1015
av arabiska dirhemer. Genom olika tab·
låer med 10-årsintervalh:r över sven ska.
finska. ryska. polska och tys ka fynd av
dirherner belyser han variationerna i fyndens sammansättning. Hiirigenom får
Noonan fram belägg för den nedgå ng i
importen. som s kedde under å ren 82{}840 pga minskad utm}'ntning av dirhemer. Fr'.imst klarläggs dock följderna av
den omliiggning i handelsförbindelserna.
som ägde rum un der perioden fr:in 875
till c 900. då nya handel skontakter knöb
med köpmän i Centralasien och s amani·
di ska mynt kom in till Ryssland och Ö s·
tersjöområdet.
Genomgången kan lämpligen- såsom
fallet ävenledes är i boken - avs luta~
med Patrick Brutms bidrag "Kus hankro·
nologin faststiilldT. som handlar om
myntningen i Kus han. ett rike som under
de förs ta fyra sek len av v;ir tidcriikning

striick te sig från Aralasjön till Indis ka
oceanen. Bruun publicerar nu I l mynt i
finska mynt kabinettets samlingar. som
kan placeras in i Robert Göbl's priiglingsschema för Kushan-mynten. Bruun
berör ii ven den s k Kanishka-tideriikninge n. som nu ~y nes vara löst av tlen
nederliindskc forskaren J E van Lohuizcn-De Lceuw. Härmed skulle förhoppningsvis kronologin för Kusinm-mynten
vara klar.
Festskriften avslutas med ett sammandrag. pfa engelska för de artiklar som
avfattats på ett nordiskt språk. och pft
danska i övrigt.
N!ogra exemplar av boken Iions till ~a
Ju på SN F s kansli (pris 170 kr + porto).
NUF

Kungl M yntkabinettet
Utställningar:
Ing ång Narvavägen (hörnet
Linnegatan), 2 tr.
Stockholm
Tillfällig utställning:
Svensk medaljkonst 1955-1985.
Förlängd till årets slut
Aktuell programinformation:
08-7839400

Museet:
lisdag-söndag 11- 16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Besöksadress (efter
överenskommelse
om tid per telefon):
Storgatan 41
Postadress: Box 5405,
1 14 84 Stuckholm
Tel.: 08·7839400

Från bibliote ket
kan rapporteras följande:
l ) T/re Numismatic Clrroniclc. volym 144 ( 1984). innehåller en artikel
av Mark Blackburn och John
Chown som bör intressera en
svensk. Den behandlar nämligen en
stampkoppling mellan Olof Skötko-

nungs S igtuna-mynt ning och några
Long Cross-imitationer med texten
OCLOD! (A die-link between the
Sigtuna coinage of Olof Skötkonung
and some Long Cross imitations
reading ''OCLOD'').
2) The
British
Numismatic
Joumal 1983 publicerar ett corpus-

verk över den engelske medaljgravören John Milton (1759-1805).
Hans verk kan ha visst nordiskt intresse, eftersom han gjorde stamparna till några danska mynt, nämligen 1799 års speciedalrar för hertigdömena Schleswig-Holstein.
3) The Manismatist frå n American Numismatic Association är en
intressant månadstidskrift. Ur några nummer väljes följande:
a) November 1984: Amerikanska
industri medaljer.
b) Februari 1985: 'The veiled
queen" behandlar mynt och medaljer, präglade med drottning Victoria
av England iklädd slöja. Jämförelse
görs med mynt för drottning Arsinoe av Egypten.
c) April 1985: "Jews and Jewis h
subjects on coins". Mycket rikt illustrerad. Christofer Columbus förs
här till denna folkgrupp .
d) Juni 1985: ''Shedding light on
coin cleaning''. Berättarutförligt om
re ngöring av mynt.
4) Numusmatisches Nachric/11en
B/att (NN B) för juni 1985 har en

artikel av Rainer Albert om "Die
schwedischen
Gedenkmiinzen
1972-1980''.
Samma tidnings augusti-nummer
1985 har en artikel om "Die Schlacht
bei Eckernförde am 5. april 1849",
som bör intressera medaljsamlare.
som inriktar s ig på nordisk his toria.
Numret berättar även om ··computergeld - ein neues Sammelgebiet
der PapiergeldsammlerT Vad säges
om denna modernitet? När nu
KMKs samlingar databehandlas på
bekostnad.
Svensson-stiftelsens
kanske dess inköp bör utsträckas
även till detta område?
5) Den kände åländske hembygdsforskaren Matts Dreijer. som
väckt viss uppståndets! genom att
hävda att Birka låg på Aland, fyllde
80 å r den 31 januari 1981. Denna
händelse högtidlighölls med en fests krift. Bland bidragen finns en välmotiverad "Historiola Metallica
Alandica" (Ålands historia i metall.
dvs medaljer). författad av Jan Peder Lamm och med fullständigt bildmaterial.
NUF

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
måndagen i varje månad (utom juli och augusti) på Västanfors Indust riers
matsal kl 19.00. Möten 19/10 (Lindgården, Kyrkvägen 3. auktion + myntmässa). 4/1 1, 29/1 1,2/12 kl. 18. Obs tiden.
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Mötesdagar 16/ 10. 13/1 1, 11/12 kl.
19 (Sigridsgården).
MYNTKLUBBEN GOTEN , Visby. har möten på Hotell Solhem den 31/ 10,
28/1 1, 30/ 12.
GÖTEBORGs NUM ISMATISKA FÖREN ING. Mötesdagar 14/10, 11 / 11 .
9112; 1986: 13/ 1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5. Antiksektionen: 24/ 10. 2 1/11; 1986:
23/1, 20/2, 20/3,24/4. Lokal : Traktören , Köpma nsgatan 20. kl 19.00. Antiksektionen: Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogatan 3. kl 18.30-21.00.
Upplysningar: t el 031 / 1779 70 (Bo Nordel l) under dagtid. ej helger eller
lörd/sönd.
HALMSTADS MYNTKLUBB. Lokal: Klarasalen. Fredsgatan, i Biblioteket, Halmstad. Möten den 7/ 10, 4/ 11 och 2/ 12 med början 19.00. Övriga
upplys ningar: N-E Ericsson, tel 035/12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möten med auktion i Höörs Plåts matsal l 2/9.
10/10, 12/ 12. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/22151.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria må ndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kll9.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar.
Upplysningar: t el 0485/3 12 81, 080/ 115 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrineholm. Upplysningar: tel 0150/21045 el 15100.
KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE. Månadsmöten på Rådas trand
den 20/ 10 kl 16.00. 17/ 11 kl 13.00. Föredrag. frågesport, auktioner mm.
Upplys ningar: 0563/407 25.
KRJSTIANSTADORTENS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten
med auktion på Hemgå rden, Norrtullsvägen 9. Kristia nstad, den 18/ 10.
15/ 11 och 20/ 12. Listor och upplys ningar gm Ingvar Nilsson 044nl3 28.
LUNDS NUMISMATJSKA FÖRENING har möten varje må nad . Lokal:
Utbildningshuset Studentlitteratur, Åke rgränd l. Upplysningar: tel 046/
12 25 93.
MYNTKLUBBEN NlCOPJA har möten andra måndagen i varje må nad:
14110, Il/ Il och 9/ 12, på Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57 . Nyköping. kl 19. Upplysningar: tel 0155/ 13429.67154. 12841.
NUMISMATISKA FÖREN INGEN ÖRESUND kommer att under 1985
hålla månadsmöten med a uktioner i lokalen BORGEN i Helsingborg föjande tisdagar: 1/ 10. 5/11 och 3/ 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möten med auktion på restaurang TERASSA, Rådhustorget 23 Nässjö den 29/ 10 och 26/ 11 kl 19.00. Upplysningar: tel
0383/ 15835 kl 07.00- 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUM IS, Skellefteå har möten första torsdagen i
varje må nad i NV-huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ 18680.
SANDVIKEN- GÄVLE MYNTKLUBB håller möten i Borgarskolans cafeteria kl 19 första onsd i varje må nad sept-dec. Upplysningar: tel 026/
13 Il 77.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖREN ING, Skövde, sammanträder
på Res taurang Postiljonen för möte med auktion kl 19 den 7110. Upplysningar tel 0500/80850 (Thord . und).
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SKÅNES NUMISMATISKA FÖREN ING. Malmö har möten 31/10 och
28/11 i IOGT-lokalen, Engelbrektsgatan 20. 2 tr. kl 19.30. Mynte.n visas i
auktionslokalen från 18.30 samt i klubblokalen de två föregående tisdagarna
kl 19-21 . Klubblokalen Kungsgatan 38 A, Malmö håller öppet varje tisdag kl
19-21 under september-maj.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den 15 i valje månad kl18.30 i Rembostugan. Hedemora. Upplysningar:
tel 0226/562 78.
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i
månaden kl 18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal. C B Friisgatan 4 A.
Trelleborg. På programmet står auktioner. föredrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 0410/345 44.
TÄLJE MYNTKLUBB. Södertälje har möten i Wendelas rum, biblioteket
Luna kl 19.00 den 10/10 och 14/11. Upplysningar: tel 0755/619 38, 664 75.
UPPSALA MYNTKLUBB sammantriiderpå Skandia. Drottninggatan l A.
kl1 9.30den 22/10 (auktion). 12/ 11(föredrag). 9/12 (föredrag). Upplysningar:
018/115000.
WESTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten den 1/ 10. 5/J l , 3/12
1985 och 7/ 1 1986, kl 19. Lokal: Tingshusgatan 2, Ludvika.
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den
25/ JOoch 29/11 kl1 9.15 på IOGT-logen Standard, Tomasgatan 34, Vet landa.
Anordnar Myntets Dag på Vetlanda stadshotell 17/3. Upplysningar: tel
0383/15835 kl 07.00-09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra
måndagen i varje månad utomjuni,juli och augusti. Föredrag o dyl följs av
auktion. Upplysningar: te l: 0345/ 112 95. Lokal: Finnvedens Sparbank (källarlokalen).
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖREN ING , Växjö har möten på Röda
Korset, Hovsgatan Il , kl 19.20 den 23/ 10, 19/ 11, 10/12. Vid samtliga sammankomster hålls auktion.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB harmöten på Jakobsbergsgatan 13 A kl19.00
första onsdag i månaden sept-dec. Niirvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021/ 139494 (eft er kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion Järntorgsgatan 3. Upplysningar: tel 019113 52 13.

komm~~ ANTIK·

BO RÅS

24-27
okt.

KONST- OCH
SAMLARMÄSSAN
MED MYNT OCH
FRIMÄRKEN
•
•
•
•
Torsdag 24
Fredag 25
lördag 26
Söndag 27
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okt.
okt.
okt.
okt.

kl.
kl.
kl.
kl.

·12-20
12-20
12 - 18
12-'18

Västsveriges största antikmässa
Postens förstadagsstämpel
Utställare i tre hallar
Stormynt- och frimärksavdeln ing

boråsmössan
ab -~
Kyrkängsgatan. Vid motorvagen
'
-~
Tel. 033·10 11 41

~~

••
Oktober

5-6
19
24-27

Dalamassan, Borliinge.
Fagerstabygden Myntklubb.
Lindgårdcn. Kyrkvägen 3.
Fagersta.
Bornsmässan. Boms.

UTL ÄNDSKA
19-20
14. lnternationalc Miinzenbörse in Zfirich. Sa. 9.0017.00 Uhr. so. 10.00-16.00
Uhr. lm Kongresscentcr.
Hotcl International. Markplatz. CH-8050 Ziirich. KA .:
Postfach/ P.O. Box 4584,
CH-8022 Zörich.
Decemb er

42. Internationaler Mtinzenmarkt in Hannover. 10.0017.00 Uhr. Niedersachsenlu•lle der Stadthalle Hannover. KA.: S Wimmelmann,
Hausrnannstr. l. D-3000
Hannover J.

Auklioner. for/s

Svenskt i Schweiz
Det kända företaget Bank Leu AG
(adress Postfach 4738. CH-8022 Ziirich) håller auktion den 15 oktober.
Där säljs en myckenhet material
från Tyska riket. Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. men
därtill också ett stort antal äldre
svenska porträttmynt och medaljer.
Här återfinns t ex den tina medaljen
över Karl IX 1607 med sönerna på
frånsidan. Gustav Il Adolf är rikligt
företrädd. Några medaljer kan identifieras med exemplar som såldes
1900 på Hamburgers auktion i
Frankfurt (Raritäten-Cabinet IV),
andra är ur Samml Schultze (1896).
Prakt- och besittningsmynt ;'i r också
företrädda. En vacker serie av minnesmynten från Wolgasl 1633 alltifrån 4 till 1/2 Taler bör nämnas.
Även Kristina, Karl X Gustav,
Karl XI, Karl XII och Fredrik l är
representerade med en del vackra
arbeten , t ex Hedl ingers regentmedalj från ca 1739 i guld (Hild 28/28a)
om 163 g. Det finn s anledning att
återkomma till en del av medaljerna
senare, eftersom tids- och utrymmesbrist inte tillåter utförligare presentation i detta nummer.
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SVERIGE
Oktober

26- 27

Ahlströms Mynthandel

BORLÄNGE 5- 6/10

No,•ember

21

AB Stockholm Auktionsverk

NORRKÖPING 18-20/10

December
2- 3

Svenska Numismatiska Föreningens höstauktion (enda t medlemmar och anslutna föreningar)
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UTLÄNDSKA
Oktober

B.-W. Bank. Stuttgart
Vccchi. London
Gicl.\cncr MOnzcnhandlung. Munchen
Spink & Son. London
Kupfer Bank. NOmberg
Holmasto. Helsingfors
Bank Lcu AG. ZOrich
Spink & Son. ZOrich
G. Frank KG .. NOmberg
21n2
Bankhaus Aulhäuser. MOnchcn
22
P.J. Downie. Melbourne
23n4
Schulten. Köln
30/31.10-1.11 Peus Nachf.. Frankfurt
2/4

7
8110
9/10
11112
12
14115
16/17
19

November

In

5n

6!7
8/9
11113
12
13/14
14/16
18/ 19
19/21
21/22

25/26
27/28
27/30

o

BESOI\. OSS PA
ANTIKMÄSSORNA I

Emporium. Hamburg
MOnz Zentmm. Köln
Spink & Son. Dallas. Texas
Emporium. Hamburg
Giel.\ener MOnzcnhandlung. Milnchcn
P.J. Downie. Melbourne
Spink & Son. London
Winter. DOsscldorf
Köln er MOnzkabinett, Köln
Schulman , Amsterd am
Tietjcn, Hamburg
Lanz. Miinchen
Spink & Son. Sydncy
G. Hirsch Nachf.. Miinchcn

IIB MYNT &
MEDALJER

STHA ~OBE RGS

S\'<:11\'iigcn 9(J

Box 19507
l (}l~ :i2 tuck laolm
Tel 08-34 i3'~ 2:~

An;cualsgntnn 8
Box 7:177
10:19 1 Stucklaulm
Tel 08-208 1 20

MYNT SEOLAH
ORONAR

ANTIKA MYNT. SEDLAR
AKTIEBREV

MYN'l' &
FHil\1ÄRKSIIANOEL AB

KÖPER - SÄLJER - VÄRDERAR

KÖPER · SÄLJER
AUKTIONER
Vi köper my nt, sedlar och
medaljer från hela världen

December

4/6
JO
11/13

Schenk-Behrcns. Esse n
P.J. Downie. Melbourne
Kurpflilzischc Mii nzcnhandlung. Mannheim

Ring, skriv eller besök oss
Önskar brevväxla
Vår tid ni ng har lätt ett brev om samlarkontakt. Det ä r
Mr W Bonhof, Vriczelaan 3. N L-7602 JJ AL M ELO.
Nederländerna. som erbjuder sig att byla nederlä nds ka
my nt mot svenska. Ha n är också intresserad av andra
europeiska mynt. S kriv på engelska. tys ka e ller- givetvis- hollä nds ka.

WALLIN & BAKOS AB
Ku ngsgat an 4 B 2 112 tr
Box 26058, l 00 41 Stockholm

Tel 08- 100057, 100058
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AUKTION32
26-27 oktober 1985
OPERAKÄLLAREN- Stockholm
Sammanlagt ca 2.000 nr

lJTLÄNDSKA MYNT SOM CIRKULERAT
l SVERIGE

SVERIGE MED BESITfNING AR bl.a:
Olof Skötkonung. Sigtuna. Lcnan. Rcfcren, Snelling
Erik Knutsson. Lösöse RRRR
Hertig Erik? Götaland RRRR
Erik XIV. 2 öre (kl.) 1563 R
Hertig Karl (IX). 2 mark 1587 R
mark 1587 RRR
Hertig Joh;m, riksdaler 1617 RR
Gustav Il Adolf. 3 riksdaler u.å. RRR
2 riksdaler u.å. R
20mark u.å. RRR
mark 1617 R
Riga. taler 1629 R
Kristina. Riga, 6 dukat 1644 RRRR
duka t 1644 R
Axel Oxenstierna. Wiirzburg. talcr u. å. RR
Karl X Gustav, mark 1658 RR
Karl XI. dukat 1691 RR
mark 1672 RRR
4 öre. u.ä. RRR. Provmynt (2 ex.)
Karl XII . öre SM 17 15
Ulrika Eleonora. 2 dukat 1719 (2 ex.)
Fredrik l. 112 dukat 1747 R Ädelfors
Öre 1735 R Guld
2 riksdaler 1727 R
Adolf Fredrik, dukat 1761. 1764. 1767
Gustav III. dukat 1773 (2 ex.). 1792
pojköre 1772 R

Gustav IV Adolf. dukat 1796 RR Ädclfor~
Karl XIII. dukat (5 ex. l
Karl XIV Johan. 4 dukat H!39
2 dukat lll30 RRRR
Karl XV. du kat (6ex.)
Oskar Il. 20 kr 1885 R
2 kr 1878 OCH
Gustav V. kr 19 19 RRR Provmynt
5 öre 1919 RRR
2 öre 1916 RR Provmynt
Gustav VI Adolf. lO öre 1952 RR Provmynt
PLÅTI\IYNT 20 ex. Kristina- Adolf Fredrik
LARS MÅNSSONS samling av mynt Mm
Oskar Il -Gustav V samt sedlar
SEDLAR ett s tort antal bl.a. lO daler SM 1666 R
LITTERAT UR
lJTLÅNDSKA MYNT bl.a. rikhaltigt Norge.
Österrike. lO dukat 1641 R Prdg Tyskland.
Bayern. 5 dukat 1640 R
ANTIKA MYNT bl.a. Cesar. auren)
MEDALER bl.a. Gustav Il Adolf. guld
ORDNAR

Den ri kt illustrerade katalogen har utkommit och erhålles enklast mot inställning
av 50:- på postgiro 3003- 1.

B. AHLSTROM
MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28-30
Box 7662. 10394 STOCKH OLM
tel. 081140220. lO 1010

