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NYUTKOMMEN - MYNTBOK!! 

KRISTINAS 
ettöringar av koppar 

av STEN TÖRNGREN 

Denna bok redogör lör alla kända varianter 
av Kristinas Ettören och ersätter Hallborg & 
Hartmans bok !rån 1883. Ca 160 sidor. 

Alla mynt beskrives med teckningar. loto och 
text. Dessutom innehåller boken 20-talet ka
pitel om numismatik. T ex: Hur tillverkningen 
gjordes på 1600-t. Skattlynd. Tillverkningslel. 
Felpräglingar. Förfalskningar. Vad fick man för 
Ett öre? Drottning Kristina som numismatiker. 

PRIS : 125:- + porto 

Säljes genom: 

MYNTSAMLARNAs POSTORDER 
240 32 FL VINGE. Tel. 046 - 526 30 

Distributör för återförsäljare. 
Medtern av Sveriges Mynthandlares Förening. 

Skillingtryck 
1800-tal 

Dm fi•/os •:i •·fillllt'l' .. 111m kii11d •ig ~1111 ~1im fiir mym. 
orimliga .w~..r 1111111 /till ktm /llfiim med m.mt. 
Om lifiimtm lir tom på fiirstålld oc/1 pti mill/Il'. 

/Jcrydt·r d<·t illlt'l. h/ou mylllt'l lir imll'. 
En narr <i bt'klagum. 
h/ou s11mnum t11 logtmr 
tl\' m_nu. 

Ftlr dt'll lir allt mligr . . \11111 .\lli lllligr lwr rillgtillg pti mym. 
ji'il· dt'll iir t'} dagen besw1rlig och lti11g. \llllllwr 111_1111. 

Dm fula hl i r u/der. dt'11 .1implu blirjinul. 
mnl smidt!r och gydl'l den tilliiil/III h/i r dmd. 
Dess dumhet hl'riimmt·., , 
dc.•.• /_11m j(irgliimmt'.' 
j{ir mym. 

Hur '!{w }år klok/u· t oc/1 risdom •:i _,dkw }lir my111. 
md duga t/1'11 Iii n/om, .10m oss •:i kan rikiii fil) m,l'lll ? 
11•m hr,\T sig om hjtlrtlll, hloll yta/l kan /J/tlllkll ? 
Oe11 rike belul•·t•r ju aldrig ull tii11ku: 
ha11 ii m ./ii r 11iu111 
.~om sriindig ml111a 
./(i r mylll. 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 

De nuvarande medlemmarna iir: 
B. Ahlström Mynthandet AB 
Kungsgatan 28 Bo. 7662 
103 9• Sloci,n<)lm tel 08 • .: 02 20 

är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 28 löretag i 
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sill slag i Sverige. Samtliga är med· 
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivi t under uppropet mot 
myntlörlalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Monetarium Kurt Hallström 
Bo< 210<17 200 21 Ma'"'o 
te! 0.10 93 19 53 
Mynt & Medaljer HB 
S'<1~vagcn 96 Bo< 19507 

Peo Mynt & Presenter AB 
Oroun nqgatan 19 Bo• 162~5 
100 ~s Slocki·Oim 1c1 o8 21 12 10 
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:el 011 10 29 50 
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R(!9el ngsgatan 6 111 53 Stoc>~·Olao 
tet08·115081 
Skövde Samlarforum 
Bo· 259 
s -:1 26 Skovde lel 0500 t23 75 
Galleri Specie AB 
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1e1 0455 . B 13 73 
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103 86 Stock~ol:n ICI 08 20 5 l 81 20 60 52 
HB Myntinvest Corona 
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102 43 Slockholm. 1e1 08 · 662 62 61 
Norrtälje Mynthandel AB 
l\1lloonsga1an 13. Box J 
761 00 Norri~IJ<l. ICI 0176- 1!)8 26 
Numls Mynt & Frimärkshandel AB 
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JOJ 15 Golel>org lel 03 1· 13 33 ~5 
J. Pedersen Mynthandel 
Skolgalan 2~ 502 31 Boros 
:el 033 Il 24 96 

Slorg~i:<:tn 19 574 00 Vcll.~mJ~ !el 0383 153 O l 
Strandbergs Mynt & Frlmär~shnndel AB 
ArsenaiS<}~Iafl 8 BO> 7377 
103 9 1 SIOCkhOIM l el 08 20 81 20 
Tarneo Numlsmatlcs 
Box 6235. 102 35 Slocki'Oim tOI 06 ;);) 77 75 
T hörnströms Mynt & Sedlar AB 
Oron.oonggatan 48. 582 27 LonköP""' 
1e1 013 · 13 54 r,s 
Ticalen Mynlhandel 
StUieplalsefl 3 41 t 39 Goleborq 
1e1 031-20 61 11 
Ingemar Wallin Mynthandel AB 
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103 90 S1ockholm 101 08 661 23 80 E\61 3~ 80 
Håkan Westerlund Mynthandel AB 
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101 29 Slackholm ICI 08 Il 08 07 
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Mynt på St Barthelemy 1784 -1878 (7) 
Av Frank Olrog 

Kontramarkeringar l 
l flera avsnitt har dettalats om kontra· 
markeringar. Trots risken för upprep· 
ningar anser jag det läm pi igt att dessa 
behandlas i särskilda art iklar. 

Det finns fyra erkiinda specialister 
på området niimligen Ke1111.'" Eckcmlt. 
England. Ralph C Gordo11. Martini
que. Bob Lyall. England och &/uvm/ 
Roehrs. Puerto Rico. Vid fonsalt hän
visning kommer eflernanmen att an
vändas. De har tagit del av och kom
menterat denna och Riljande artiklar 
innan publicering. Jag törs därfOr sä
ga att dc tillkommit i samverkan med 
dessa ex pe rte r. 

Guldmynt 
E11 protokoll av den 7 januari 1808 
fastställer !!uvernörsämbetet~ niista 
session till den 12 januari "och skulle 
till den da2en Guldsmederna här i 
Staden Rabainne och Morin uppkal· 
las fOr att höras huru vida någon sla2s 
komroll så väl å my mad t son;arbetadt 
Guld här i Ön stode att inrälta". 

De båda guldsmederna vars fulla 
namn var August Bertrand Rabainnc 
och Jean Nicholas Mori n uteblev från 
sammantriidet den 12tc men inställde 
sig den 14 januari. Enligt protokollet 
förklarade dc betriiffande myntat guld 
att "hvad angår Americanska guld
mynt och då detsamma ej hölle fulla 
18 karat kunde dess halt icke med v.tn· 
lig prof~ten bestämmas utan fordmdes 
då en vidlyftigare smiihningsprocess:· 

Gordons och Lyalis uppfaltning alt 
de varit dåliga yrkesmän som ej kun
de klara en kontroll som kolleger på 
andra öar utfordc rutinmässigt kan 
vara riktig. Hur som helst kan man 
utgå ifrån att inga guldmynt kontra
markerades på St Barthclemy. 

Mori n s kontramarkeringar 
Vicefiskalen David Ludvig Falkman 
ingav den 9 november 1808 ett så ly
dande iimbetsmemoriHI: 'Ä lidenstund 
mindre kunnigt Folk. både hiir uti Sw
dcn och uppå Landet hHfva gjordt o<.:h 
dagligl!n giöra svårigheter. och iifven 
aldeles neka at emotaga ot:h betalas 
med smärre silfvermynt hvilka äro 
nötte eller Priigcln ej viii synes anti ng· 
en å ena sidan eller bägge så hem
ställer jag till Välborne Herr Öfvcrs-
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c) 

b) 

a) 

Fl~: l . 11111.1/llllion ur Zay 1892 
a) 18 s /.1'\'l' r. b) 9 J /.1'1'1'1'. c) 4 styn•1: 

Fig 2. Morins III styrl'r 
a) Spwrit'/1 2 real 1773 nwd 1VI?TOI.J1 pci.fni11.1idwr. Zay IX92. Dm 'id 1930. Bur:.io 1956. 

Sclrlllman 1957 och 19511. Cain Gctfll'rit'.\ 1971. O/mg 19711. 11/rl.vtrrlm 1980. Edamit 
1981. 

h) Stlctn.,J.: · IIIIIt'rikllll.\k 2 nal Karl III m· ~;lnl11yp. ptlfninsidan SH med punk ta. Priclmore 
1965. O/mg 1973. 

c) M1•Xikw1.\k 2 rl'lli 176/lmt'cl Mmll.'<'l'llii · ÅIIIIII'IIIIIIIrkcrin~: ptl .1'1111111111 sida. GiiJI>s 1966. 
d) Mt•.liÅII/1.\k 2 rt•lll 1'1/ip v 
t•) M1•xil.cmsk 2 n·11/ Filip V 



ten. General Adjutanten och Riddaren 
samt vällullige Gouverments Ämbe
tets ompröfvande. om ej detta miss
bruk at rata mynt. borde rällas igenom 
en till den ändan af välloll. Gouvcr
ments Ämbetet ut färdande kungörelse 
och anslag:· 

Denna skrivelse resulterade i pro
klamationen av den 30 december 1808 
(t ryckt hos Olrog 1973). Kontramar
keringarna som bestämdes beskrivs i 
protokollet från samma dag. Häri står 
bl a all sekreteraren Samuel Fahlberg 
.. hos Guldsmeden Herr Morin låtit 
förfå religa Sex stämplar för aderton. 
!Jorton . nio. sju . fyra och tre Myf
vers stycken. rnästa med bokstale n 
M. nedanföre nummern. utmärkande 
daas värde och tillika öf,'erenskom
mit med berörde Herr Mori n all åtal!a 
sig sådana penningstyckens ·tampa'l;
de. hvarå stämplar ej mera kan ur
skiljas:· 

Nicholas Mori n föddes 1757 i Char
lesviiles i Frankrike. Han kom till 
St Barthelemy 1799 från Guadeloupe 
och dog 1819. Han utförde tlcra guld
smedsuppdrag för guvernementets 
r'Jkning. Han var också bar-tigare. 

Morins kontramarkeringar insatta i 
myntsystemet kan illustreras med ICil 
jande tabell: 

18M på 1/ 4 opelrad piaster = 

( 

1/4 pclmd pi;tstcr = 
spansk-amerikansk 2 real 

spansk 2 real efrcr 1772 
Andra 1nym av :-.anuna viirUe 

{ 

Pistrin = 
14 M på spansk 2 real Rirc 1772 

Andra mynt av samma viink 

9 M på 1/ 8 opelrad piaster = 
( 

118 pclmd pim.tcr = 
; pansk · amcrikansk l rea l 

>pansk l rea l efrcr 1772 
Andra mync av ~~unma viircic 

{ 

112 pistrin = 
7 1\·1 på ~pansk l real före 1772 

4 M pit 

Andra mynt av s:unma viirdc 

( 

1116 pdrad pi;tstcr = 
'pan~k-amerikan~k 1/ 2 real 
1116 opelrad piaster = 
span~k 1/ 2 real efter 1772 

3 M å { 1/4 pistrin = 
1 P spansk 1/2 real lik.: 1772 

Endast mynt varspriigel var .. du bions 
and indbcernible .. skulle koniramar
keras. Tvvii rr är alla clcs~a mynt myr
kel siillsynta o.:h en del exemplar ger 
anledning till intrikata frågestiillningar. 

c·) 

Fi~ 3. Mori11.1 /.J ~I IT('I' 

11) 5ium.\l.. ·amcri/..cm.~ l.. 1 rl'ul/773 nu•d P i purfri n;: oclt "'"" /S. O/mg /973. Bvnw 1975. 
0 /mfi 1978. Ahl.1mim 1980. 

h} Um iill mwu med l' i piirlnn;:. Pmucrio 1985. 
c) En~:elsk shilling /816. Lepc:yl.. /983. 

Den !Orsta avbildningen av en Mo
rin -kontramarkering ä-r c n teckning 
av en 9 styver i Zay 1890. 18 och 4 :.ty
vern iir dock nämnda i texten . l Zay 
1892 finn s bild på alla tre (tig 1). 

Eckardt och Lyall har delvis ge
mensamt sökt kartliigga Mnrins k<H11-
ramarkeringar. Deras arbete har varit 
till stor nytta för denna artikel. 

18 Sf.nem 
Endast sex exemplar kan prese ntc
ras hiir (fig 2 a - c). Det första iir en 
spansk (opelrad) 2 real 1773. På fnin
sidan finns kontramarkeringen TOR
TOLA (se Eckardt 1981). Det iir sam
ma mynt som hos Zay 1~92 fastiin 11:1-
lct saknas pli teckningen U fr fig l a 
med tig 2 a). Exemplaret dyker titer 
upp hos David 1930. Miirkviirdigt nog 
niimns inte hiir TORTOLA - kontra
nwrkcringcn trots att andra objekt 
med dubbla kontramarkeringar redo
visas (t ex nr 502). Samma mynt il 
lustrerar Buu.in 1956. Schulrnan 1957 
siiljtr det igen med upplysning om 
TORTOLA litstiin man tytt det TIR
T1LA. Även Sdnrlman 195S hanktta 
mynt och slutligen hamnar det via 
Coin Gallcrics 1971 hos en privat 
sarnlarc . 

Det andra 18 ~tyvcrmyntet iigs av 
ANS. Det iir p;i en spansk -ameri 
kansk 2 real av globtyp från Karl III 
(1759 - 88). Morins stii tnpel pryder 
fr;'msidan och pa {ttsidan har bokstii 
vcrna SH placerats med punkter. Be-

tydclsen ii r okiind. Pridmore 1965 il
lust ren•~ med de tta exemplar (fig 2b). 

Nummer tre äterfinns i Gibbs 1966. 
Det är en mexikansk 2 real 1768 som 
också har en kontramarkering fö r 
Montserrat ( Ii g 2 c). Den f}iirde (fig 
2d) liksom den femte (fig 2e) är mexi
kanska 2 reah:r från Filip V (1724-
46). Den sistnämnda som ä r mycket 
niitt hittades av en mynthandlare i .. a 
box of misrclleous ~crap coins" om
kring 1982 och tillhör nu en privat
samlare. 

Eckardt införlivade det s jii tte ex
emplaret i sin samling 1990. Det är en 
spansk 2 real 1772. Tyviirr finns inget 
filt O av detta mynt. Dt:t finns ingen an
ledning att betvivla dessa sex mynts 
ii k t het. 

Fig .J. Mori11.1 /4 SI)Tt'r pti <'Il Sfl/111.\/.: 

Ullll'ri~unsk / 12 rl'lll 1\/lr/ III. Giill1s 1966. 
O/mg 1973 11ch N78. 

f../ J(\T('I'/1 

14 'tyvcrn iir iinnu sii rnrc represente
rad ( fig 3 a - c). Tv;1 exemplar har yt
tcrli!!ar~· en kontramarkerin!! niirnli
gcn P inom piirlring som rned riitt el
ler nriittt illskrivs St Eustatius. Dc ~c r 
mycket auraktiva ut men det ena 
.. ,-ttodcr,myntct ·· ( fig 3 a) ii r något -
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a) 

Fi~ 5. Marins 9 .l f,n ·t•r a•· ·:~mm'· '.'1'1'11 A 
tl) SpmlSk · WIIt'rikrlll.•~ l real. L<•pc:yk 1981. 
b) Mc•xiko l reol Kor/Il/. Ami 1989. 
<") Mexiko l rt•td 1776. Ford 1989. !>j1in/.: 1990. 
d) Spans/.:-anwri~an.<~ l rt•al 1781 

e) 

t!irbluffande. Det är ..:n spansk-an1eri · 
kan~k 1/4 piaster 1773. som borde 
vari t stämplad med 18. Jag vill inte 
missunna läsarna Gordons drastiska 
men mänskliga omdöme om delta 
mynt. För au inga nyanser skall gli till 
~pi ll u citerar jag på originalspråket: 
.. Sometimes l feel the simplc~t ex· 
ptanation may be the truc onc. Thus. 
perhaps Morin just drank a liulc ton 
much in his bar with c..:ustomcrs om: 
night and simply made a mistake:· 

Det andra 14 styvermyntet iir fiir 
niill fcir au ursprunget ~kall avsllijas 
(fig 3 b). Det tredje ii r en engelsk ~hi l· 
ting 1816. Enligt Haa~um~ PM 18-15 
(Olrog 1973 och SNT 1991 : l l> -1) s:i 
var värdet pft engelska shillingar 18 
runda ~tyver = 22 cour:mta ~t yvcr = 
24 cents. Trots deua bör 14 styver· 
stiimpeln vara korrekt ty 1816 siinktcs 
finsi lvret i dessa mynt frftn 5.57 till 
5.23 gram . Följden blev fi.ir all ci tera 
Gordon au dc fcirvandladö till "lOk
en rather than intrinsi<.: va h1c picce~ .. 
(fig3e). 

Y11erligare en underlig M 1-1 exbtc· 
rar (fig 4) . Det är på en 1/ 2 real mynt. 
Ec..:ka rdt - och jag är enig med honom 
- tror au 14 blivit ditslaget av mi,~
t:tg. Oiirefter har man fiir:.iikt 'krapa 
bort euan. som ser ut au ha varit ut
~all Rir åverkan. En forsok au pningla 
ut en 112 real fO r en 2 real verkar 
diimt au misslyckas. 

9 s r.\'\'e m 
Det finns två huvudtyper av M 9 ~ty· 
vcrn nämligen en .. crov" och en "lin:· 
Eckardt ha~ påvisat-en mind r..: (A) och 
en Mör re (B) variant av den .. grO\"J .. 
t) pen. Den mindre nian (Ii g 5 a d) 
vi~a~ hiir på korrekta m)nt niimligen 
~pansk -amerikanska l reale r. 

Den ~törrc nian fOrekommer också 
på trovi.irdiga mynt (fig 6 a - f). Två 
av llcs~a (fig 6 a och b) biir dubbla 
kontramarkeringar. Den ena har fiir· 
sen~ med NEYIS och en stansad nia. 
D.: n anllra är l real 1741 med P i piirl 
ring. r:ig 6 f är ock~å en intrc~'ant 
mynt. Det i.ir en irliind~k 10 pence 
Bank Token 1805. 

Fir: 6 Mtmll• 9 Il\~ er m · · :~mm .. /.'1"'" 8 
a) U/noll 1111111 111<'11 NEIIIS. Olm8 1973. 
h) Mt'.1i~o i rt•tl! /7-11 mrd P i piirlring. Cltl'i.lll!lllt'll /91\1. 
c) Mt'.li~o l r('a/ 177?. O/mg 1978. 
d) Mni~o l r('a/ 1757. L<•n 1990. 
t') Mt•xi~o l rt•a/ 1785. 
j) Irland /0 d 81111~ 'fi,~t'll /805. Raymond 1978. 
g) - j) nwn fiin!oring. 
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Fig 7. Mori111 9 •t) •·c·r "ji11a .. r.'7't'll 
aj Mt•xiko l md 17·13. lt11' /890 ocll 1892. ll fJod /91-J. llt~r:io 1956. Pridmore 1965. 

Craig 1966. 
b) Mexiko l rml 1765. O/mg 1973. 
c) Porosi l reol 1770. 
d) Scl'illtt l l't'lfl 1726. Caldc•m/1 /903. !Jnmd 196-J. Cltri.Wc'lf.l'f!/1 /98lJ. 
e) Serillt• l n•al 1738. Fiml /989. 
j) Spa11ien l n•a/ 1751. Mc·i/i 1910. Gib/1\ 1966. O/mg 1978. t lltl .• rriim 1980. 
g) Segul'ia l rml 1771. 
h) Frtmkrikr 5 w/\ 1728. Bymc· 1975. 

Lyall har påvi,:u au dcua mynt har 
två stamp~kador. Deua kan tyda på au 
A-typen av M 9 tillwrkats för au er· 
sälla den skadade (se rorstoring tig 
6 g). 

Enligt Eckanll finns det yuerligarc 
en 10 pence Bank Token 1805 tm:d 
M 9. På de u a exemplar har kont ra· 
markeringen placerats på åtsidan. Det 
har inte lyckats all flt något fi.Ho på 
delta mynt. 

Den "fina" typen iir diskutabel (tig 
7 a - h). Flera anledningar till mis~
tänksamhcl fOreliggcr. l) Kontmmar· 
keringarna är placerade på "snygga" 
mynt. Det fanns ingen anledning au 
"stampa" mynt vars priigel imc var 
"dubious and indiscerniblc:· 2) r lc· 
ra exemplar ( fig 7 d - g) ii r på halva 
pistriner som borde ha f;\11 M 7 i stiil
let för M 9. 3) Eck:trdl och Lyall har 

kun~tat.:rat au en sto r män!!d kontra· 
markeringar i Zay 1892 är fal ska. 
Gordon delar denna uppfanning och 
siiger tom i Gordon 1986 au Zay var 
' 'en dålig numismatiker:· 

Sannliga experter anser att den 
" fi na" M 9 iir en förfalskning från 
1880 -talet. All den finns med i Zay 
1890 och 1892 (tig l b och 7 a) snarare 
~tyrker misstanken :in tvii rtom. Lyall 
har klart visat sin inställning. Han as· 
~isterade Peter Mitchcll hos Baldwin 
& Son~ vid katalogiseringen av Ford 
1989 varvid en exemplar (fig 7 e) p la· 
c.:erades i nummer 232 under rubriken 
"Modern forgcr ics:· 

Duffic ld 1921 wr upp två märkliga 
cut -mynt. 1/ 8 dels och 11 16 dels pias· 
ter ml!d M 9 respektive M 4 kontra
tuarkc.:r ing. Eftersom inga bilder fin ns 
kan några slutsatsa ej dras. 

7 SIYI'em 
Tillgii ngliga M 7 kontramarkeringar 
är p:\ 112 pistriner och bl c du Vem 12 
~o Is (Ii g 8 a- f) . Nötta ~om dc ii r biir 
dc godtaua~. Duffield 1921 har med 
c.: n .':Wo r~ ~ilver" som ock~:\ har ett P 
i piirlring. Sannolikt samma mynt re· 
tiovisas hos Schulman 1911 och Prid· 
morc 1965. Detta mynt fi nm nu i pri 
vat ii go (tig 81). 

Ytterligare ett exemplar Is le du Vem 
12 sols såldes på Hcritagc Numi~ Au c· 
ti on~ i augusti 1990. Pcltzer 1927 upp· 
tar som nr 594 "sih·er Caycnne Snu 
countermarked with crowncd 7 and 
M: 5 sols of the Is les du Vent. with 
~imilar countermark:· Båda bc~täm
ningarna torde vara felaktiga . "Cay· 
cnnc Sou" iir troligen en utniitt 1/ 2 
pistrin och "5 sols;-; en 12 sols. l~b 
du Vent 5 sols existerar ej. Det fin ns 
endast 12 och 6 sols 1731 och 1732. 
Dessa mynt kan vara identiska med 
några av dem i fig 8. 

4 s 1.\'\'e m 
4 styv rarna ( fig 9 a - g) ser mycket 
fOrtroendei ngivande ut. Dc iir på yt· 
tcrst utnötta mynt. 

Förutom dc sju exemplaren i tig 9. 
där också de kataloger rcdovi~as diir 
dc återfinns. biir yuerligarc några 
niimnas. 

Den fO rsta Morin-kont ramarker ing 
som vete r l iucn före kommer i s:unlar
sammanha~g ii r en .t styv.:r i ronro· 
bcrl 1878. Under Martiniquc upptas 
en mexikansk 112 real 1750. Det iir 
trolicen samma som nämn~ i Du ffield 
1921~ \'a ri ytterligare t\'å .t ~t >•v rar fli. 
re kommer. Det ena uppgc.:~ vara på en 
mexikansk real vilket må~te var.t fel. 
Kanske feltryck för 112 real. Det and· 
m är det cut-mynt ~om tidigare om· 
talats i samband med 9 ~tyw;trna. 

Bcrusöc 1903 har som nr 1047a en 
4 sty~cr på en mexikansk 1/2 real 
1759 och Gibbs 1966 en di10 1770. 
Med dessa tre tillsammans med tl.: ~ju 
avbildade utgör antalet av mig kiinda 
få ll till tio. Dessutom finn~ i ka taloger 
från 1884 . 1904 . 1911. 1927. 1929. 
1956 och 1990 upptaget 4 ~tyvrar som 
ej iir avbildade eller så be~krivna all 
dc kan identifieras. 

J sryrem 
Den liigsta valören i Morin-~erien. J 
styvern. ii r nämnd hos Schulman 1911 . 
Wood 1914. Peltzer 1927 m:h Pridu tO· 
re 1965. Inga fb10n 1\)rcligger. l ro rd 
1989 såldes ell exemplar (tig 10). Det -
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Fig 8. Mori u:. 7 .11yn·r 

a) Spauh·u l r('(t/ 1737. Gibbs /966. Olm;: 
1978. 

b) Spauil'll l real Filip V. Brme 1975. 
c) Spauieu l twtl. mycke1 tiÖ/1. 
di J.~ !t· du l't•t/1 12 sols. Bergsiic• 1903. Prid· 

l/lort• 1965. 
e) /sit• du H•m 12 sols. 0/rug 1973. A/J!· 

smim /980. 
j) Umolllll\'11/lllt'd f' i parlriu;:. Sdwlmtm 

1911. Dufjil!itl 1921. Priclmol't' 1965. 

placemdes i nr 232 bland "Modern 
forgeries" trots an Lyall anser an det 
ii r äkta. Kontramarkeringen är så tyd· 
lig och prydlig så man kan ha skäl all 
undra. Myntet i övrigt är mycket nött. 
Man skulle kunna tro an en otydlig 
kontramarkering blivit påbältr.td men 
Rochrs om noga undersökt myntet 
anser all del endast blivit "rubbcd bc-
11\een thl' fingers:· Våra experter an
~er all kontramarkerinl!en är äkta. Ja!! 
har enda~t haft tillgång till fotot me~ 
an~llller mig till deras uppfa11ning. 
Det skulle dock vara intressant veta 
varifrån John J. Ford Jr fåll de11a 
mynt. 
Morin~ kontramarkeringar place

rade~ fcirut antingen på ~1artinique 
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t-ig 9. Morim .J ''·'1't'l' 

a) 112 mtl. Zay /892. 

~) 

il) l 12 real f'l'l'f mnl P i piirlriug. llf10d /914. Scho/JI•u 1953, /Judo 1956. 
Pridmore 1965. Olm;: 1973 tlt'h 1978. A hismim 1980. 

c) l 12 real. Sclwlmtm 1931. 
d) l 12 real. Pritlmort• 1965. 
t') /11real Filip V pl'rf Ct~ldt't'o/1 1903. 
j) Spcmil'll l 12 real 1781. Stlinl. 1990. 
r:J USA 112 dmw 179-J perf Stlw/mau /9.J9. 

(Fonroben IR78. Zay 1890. 1892. 
13crg~öe 1903 m 11) eller Mont~errat 
(Caldccoll 1903. Meili 1910. Schul· 
mun 1911 samt i kutaloger och 1illcra· 
tur fiire ca 1966). Det var fOrst i N Å 
1965 som St Barthe1emy genom en 
liten upp~at~ kom in i bilden. 

Jean Nicholas Morin dog i maj 1819. 
Redan den 16 juni inkom från guld· 

Fig /0. Mori111 3 1/_1'1'1'1' 

{]Jm}/1 111)111. 1-iml /9,~9. 

:.meden John Selvis Big:trd en "an· 
sökning med anhållan. all Domswien 
ville bevilja honom riiuigheten efter 
aflidne Guldsmeden Morin au h:ir å 
Ön !?t stampa allt gammalt mindre 
~ilfvcrmynt. hvarpå Pregcln vore ut· 
nötl och i lwilket af~ecnde Riillen od
'å måuc till honom öfvcrl;imna St:1111· 
parna dcnill. 

Siikandc hade bi fogat an,iikningen 
bcvi:.. au han i Fr.mkrike idkat Guld· 
,med~ professionen så!>Oill Ge,iill :· 

Konseljen avslog Bigard' anhållan 
och böliit au Morin' stampar "Så· 
'om Publik egendnm skull o.: infordra~ 
från dödsboet:· 

l nibt:J av, n i u avse!> all Q . och C· 
kontramarkeringarna skall behandla\ . 



Arll"' IIJ66 
Rcrg,f~e 1903 

Br.md 196-1 
Bur?in 1~56 

Byrne 1975 

C'aldccoll 1903 

/ .i/1('111//lr 

Bjarne Ahbtriim. Yngw Airner uch Kenneth Jnn,son : S,·crige' 
Be,iuning,mynt. Stnd.holrn. 
lian' Schulnmn aul. 10111 1966. Nc" York. 
J Schulman auk 2!119 1903. Armterdam. 
Han' Schulrmrn aul. 20111 196-l. Nc" Yt>rk . 
Humocrlit F 13urtio: Drccurnaron dc b Moneda Hi,pano· 
amcricana. Satiago dc Chile. 
Je" Pctc~ auk IJ /6 1975. Dccatur. 

= J 13 Caldccou : The Spani'h Dollar :rdoptcd for Currcncy in our 
Wc,t Ind ian Colnnic'. The Briti'h Numi,matic Journal 1903. 
London. 
Hcnr) Chri,ten,cn aul. 12112 1980. 1\!:tdi,on. 

Chri,tcn,cn 1981 - Hcnr) Chri,tcn,cn aul. 1112 19111. Nc" York. 
Coin Galkric' 1971 = Coin Gallerie' aul. 23/ 3 1971. Ne\\ Yt1rk . 
David 1930 J Schulman auk III J 1930. Anhtcrdam. 
Dufficld 1921 FG Duflidd: A Trial Li't of the countennarked modern Coin' 

nf the World. The Numimati,t (nyt r) ck 19621. 
Eck:r rdt 1981 K V Ecbrclt: Tunola - countcrmarkcd wholc Coins. The l'iu 

mi"natic Cirkular. mar- 19!11. 

Fnnmbcrt 187~ 

Ford 1989 
Gibbs 1966 

Gordon 19!16 

Gullag 1929 
Lcpayk 191!1 
Lcpc;-yk 19lB 

Lcu 1990 
Mcili 1910 
NNA 1965 
Norwch 1985 

Olwg 1973 

Olmg 1978 

Pcltzcr 19:?7 
Pontcrill 1985 

Ra) mnnd 19711 
Pridmon: 1965 

Pridmorc 191!1 
Scholtcn 1953 

Sdwlman 1911 
Schulman 1931 
Schulrnan 1949 
Schulrnan 1')54 
Sdlulman IIJ57 
Schulman 1958 
S<:hulman 11)66 
Schulman IIJ68 
Schulnmn 1970 
Schulman 1972 
Spink 1990 
Wnnd 19 1-1 

7.ay 18~0 

Die Ju le, Fonmhcrt\d1c Sammlung iihc~cci"hcr ~1iin7.en und 
Meda illen. Berlin. 
Glendening & Co auk 16110 l'.l89. London . 
!·l an~ Schulman au~ 1!113 1966. New Yt11·k. 
Ralph C Gordon: Wc, t lndic' C ut - and - countcrswmpcd 
Writing~ fmm i'~ty 111 llnwla mJ Wuod. Henry Christen~cn auk 
2514 1986. Madi,on. 
Cataluguc of the Cull.:t:tinnnf JuJiu, G uttag. New ' '<>rk. 
Jn,cph Lcpcz.yl. aul. 12/ 6 1981. Ea't L;mcing. 

= Jmcph Lcpc1yk aul. 22 / -1 19113. Ea't Lancin~. 
R:tnk Lcu ag. Zurich. auk 2-1110 1990. 

= J Sdmlnmn auk 2315 1910. Am,tcruam. 
Nurdi'k Numbmati'~ A~,krift 1965. Stockhohn . 

= Nurwcb E't:ltc. Nurwch', auk 17/ 5 1985. Dalla,. 
F Olrng: S :t Barthclcmy' kuntramarkcringar. Numbm;ttbka 
tvkdddandcn XXXI. Stuckhnlm. 

• F Olrng : Med '"cn, l. kmna. Kungl ~lyntkabinetteb katalog 
Nn 19. Stockholm. 
Glcndcning & Co aul. 2016 1927. Lonunn. (Spink & Son Ltd.) 
Puntcrio au l. Il J:! 1985. N c\\ Yurl.. 
W Ra~ mund au l. 1-118 1'.171\. :"ca. 
F Pridmnn: : Thc Cnrn' ufthL· llriti,h Cnmmnn\\calth of 1\:ttion,. 
P..tn 3. Lo ndun. 
Glendining & Cn aul. 21N 19SI. London. 
C Sdlllltcn: The Cuin' uf the Dntch Ovcr,cas Territorks 
1601 - 19411. Am,tcrtlam. 
J Schul nwn auk 911 1'>11. An~>tcnl:nn . 

= J SdHJiman auk X/ (1 I'J:\1. Anl, terdam. 
= J Schuhnan auk J0/3 1941J. A rn>tcrdam. 
= J Schuhmm :nrk Hl / l 1954. An"tcrd:un. 
= Han' Sdllllnwn aul. 2511 1957. New Yt1rk . 

lian' Schuhnan aul. 1-112 l'.l5K New Yt1rk . 
= J SdlUhnan aul. 7/ (1 1966. Anl>tenlam. 

Han' Schulman aul. 2-1/5 19611. New Ynrl. . 
Han' Sc:hulman aul. 911 1 1970. New Yurl.. 
Han' Schulman aul. 3115 1971. New Yt1rk . 
Spink Cnin Aut:tion' 10110 ltJtJO. Lnndon. 
H Woud: The Coinagc of the Wc,t lmliö. Th~ American Journal 
.,r Numi'lnatie> No -IK. 
E l~1y : Monnaic' d~ No.'t'c"ito.'. r\nnuirc dc la Sueicte Fr:mt·ai'e 
dc Numi,rnat it)UC. Pan' . 

= E l~ry : Hi,tuire nwno.'t:nrc dc' Cuh•nic' Franc::ri,.:-. P.tri,, 

Over 25 Years we offer 
Banknates of 

the World Mostly first Glass 
at fair price. 

We se Il- bu y- trade. 
Free Lists on request. 

NORAY AG 
Unter dem Walde 

Ch·3932 Zeneggen VS 
Switzerland 

Ett tröttsamt museibes<>k 
Hösten 1860 var riksantikvarien och 
chefen för Kungl. Myntkabim:llct p?! 
resa i Nederländerna och Tyskland. 
Bror Emil Hildebrund var en modern 
museiman ~om an~:ig det vikligt att 
resa till andrJ platser liir att lä nya 
ideer. Detta är en självklarhet idag. 
men mycket O\'anligt under 1800-ta
lct. Vi fa r veta någol av Hildebrand~ 
uppleveber i ett brev ~om han ,krev 
till sin gode viin i Danmark . tbrnfor
skaren C. J. Thom~en . Brevet ii r datc
rat den 27 IIO\Cmber 1860: 
Jag kan väl begripa att De fann för
hoppningarne gäckade i afseende 
på samlingarna i Haag och Leyden. 
De innehålla åtskilligt, men äro föga 
instruktiva. Jag har aldrig känt mig 
så trött af något Museum som af Het 
Museum van Zelsamheden i Haag. 
ett virr-varr af godt och ondt. De 
goda Holländarne halva mallertid 
sjelfve flera tankar om sina skaller. 
Såg De van der Chijs i Leyden? Han 
borde skämmas för sina tjocka böc
ker. i hvilka icke finnas någon reda. 
De likna just det nämnda Museet. 
Den hederlige Mayer är väl chef för 
myntkabinettet i Haag? 

Några hiign: tankar om van der Chij~ 
hade Hildebrand tydligen inte. Pieter 
Otto van der Chijs (1802 - 1867) var 
('hcf tiir myntkabinettet vid Leydens 
universitet. Dc "tjocka biider" som 
lwn ~k riv i t var De IIIIII/I t' // dl' r Nedt'r
lalltlen l't/11 de rm<•gst<' rijdl'll 1111 111111 

d<' Paciji('(ltil' l'tllt G('ll(/ som utkom i 
nio volymer åren 1851 - 1866. 

!IV 
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Olafa Rex Ancol 
Av Erik Gamby 

Bland de mysterier som iinnu vidlådt'r 
Olof Skötkonungs myntprägling i Sig
tuna i slutet av 990-talet är inskriften 
OLA F.<\ REX ANCOL på ett av myn
ten en av de mest l!åtfulla. Medan 
Olof på andra mynt~yper kallar sig 
Sveonernas konun\!. Rex Sveonum. 
Rex Svevorum e lie( kon u ni! i Sil!lllna. 
Rex an Zitun. har incen hittills kunnat 
tillfredsställande fö;klara betydelsen 
av inskriflen Rex ancol. Man gissade 
liingc an det var fråga om en av mynt
gra,·ören fO retagen flirvriingning av 
Et helred Il :s k ungatitel pit dc eng
elska mynt som efterliknades vid den 
svenska myntningen. niiml igen Rex 
Anglorum. cngelsmiinnen konung. 
så mycket hellre som mymen ock~å 
här namnen på dc engelska myntmib
tarna God'' ine och Leofman . vilka 
OlofSkötkonung uppenbart engagerat 
som ledare av den S\'enska myntpriig
lingen. Själv hyllade jag denna upp
fanning. när jag 1936 fOrsta gången 
skre\' om Olof Skötkonungs mynt. 
Men det är onekligen e!!endomligt <Il t 
en så uppenbart felaktig mymstii~1pcl 
kommittill användning i myntpriiglin
gens inledningsskede. då kompctr.:nw 
engelska myntmästare hade komroll 
över tekniken och knappast kan ha 
godkänt uppgiften att Olof Skötko
nung betecknades som konung i Eng
land. Märkligt är i varje fall att en s<i 
gravt felaktig stämpel använts i flera 
stämpelkombinationer med helt kor
rekta inskrifter. Det är att underskatta 
allvaret i Olof Skötkonungs mym
ningsinitiativ om man förutsiitter att 
kontrollen redan frå n bötjan var så då
lig att man på mynten kunde ange Olof 
som kung i England. 

Läsningen REX ANCOL som REX 
ANGLORUM var givetvis en ren 
gissning. en nödlösning. som varken 
kunde närmare begrundas e lle r mot
bevisas. Under dc ~enaste decennier
na har emellertid Brita /'v'lalmers 
lorskningar om dc svenska Ethelred
imitationerna avslöjat ett stort mate
rial. som helt har föriindrat for~k
ningsundcrlaget kring sigtunamynt
ningen Hon har kunnat identifiera 
över 3 000 i Sverige priiglade mynt 
med engelska e ller engelskinfluerade 
inskrifter. där ibland många med in
skriften Ethelred Rex Anglorum. Det 
verkar därför som om den svenska 
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myntpriigling. som Olof Skiitkonung 
på Y90-talet init ierade i Sigtuna. ~nart 
har fiirlor:H ~in specifikt swnska ka
raktiir och avliists av en priigl i ng av 
mynt med engelska inskrifter. Vad an
kdning diirtill kan ha varit ii r inte gott 
att stiga. men man kan f(inlloda att dc 
~må svenska utmyntningarna har haft 
svårt att göra sig gii llandc gentemot dl: 
nr.:rhiirda miingder :mglosaxiska mynt 
som cirkulerade i landet. och vilka~ 
intcrnationdia attraktinnskr:.tft. tl:ir
ankr:td ~om den var i dr.:t cngcbka 
\'iiriliHikct. kan ha tagit musten ur den 
,venska myntningen . M:.tn har mr.:d 
andra ord genom att ~iitta den engels
ka kungen~ namn p;i rnyntr.:n velat an
pa~sa ~ig d'tcr dr.:n internationell:! 
handeln> krav. 

Dl'll tltsidt'.\S/lllllfl .lll/11 luir i11.1~rijien RI:.'X 
t tNCOL o!'h mn·iints med oli~a fnln.vidm: 
Skala :? :l. Kungl. ,\4ym~a!Jint•lft'l. Fmo 
r! T-l. 

G~nom att Brita Mallner i si tt se
naste verk om myntningen i Sigtuna 
har publ icerat sina omsorgsfulla teck
ningar av inskri t't.:rna p{t dc ~ven ska 
Ethelred-imitation.:r som hon lyckats 
id.:ntilicra. och ~om bl a omfitttar 35 
myntmed inskriptionen ETHELRED 
REX ANGLORUM . llircliggcr ett 
mate rial som kan vara underlag mr en 
diskussion 0\:ks;\ om 1\NCOL-myn
tens placering i Olof Skiitkonungs 
mynt~r.:ricr. Man lär hiirigcnom en ut
gångspunkt fiir en spr{tk lig analys av 
inskript ioncrna. 

Den i England under Ethelrcd Il :~ 
tid anviinda skri fttypc n var den anglo
saxiska. som i en del avseenden ~k i Ide 
sig fr;\n den p<i kontinenten brukade 

karolingiska. Ett av kiinnctecknen för 
den anglos:.txiska skriften var att man 
diiri anviinde en del beteckningar som 
hade sitt ur~prung i den gamla anglo
saxiska runskriften. En sådan siirprä
gcl ii r att den anglosaxiska skriften ha
dc ett siirskilt tecken fii r ng-ljudet. Ett 
sådant tecken fanns f ö också i den äld
re skandinavbka runraden. Medan 
den kont incnt:.tla skriften betecknade 
ng- lj udet med tv<i skilda bokstäver 
(N+G). skrev man i anglosaxbk 
skrift 1\G ~asom ett enda tecken. 

Gramkar man text.:rna med ANG
LORUM i Brita Malmers material iir 
det påtagligt au i alla de 35 fall hon rc
dovi~ar skrivs 1\NGLO och des~ vari
anter Af\GLO. ,·:.~rvid N och G ut
miirk~ ~om en tydlig sanHnanskri,·
nina till en ligalllr. \'ilket alltså hiir ut 
mii;kcr att d~t ii r fn\ga om en ljuden
het. Denna iakttagelse styrker inte att 
N och G uppfallats som t\·å skilda 
bohtäwr: tviirtom tyck:> förhållandet 
peka p<i ou tr.:cknet itstadkommits vid 
~tiimpelti ll,crkningcn genom en sär
,kild pun~ ror ng-ljudet. 

Pa Et helred Il :s engelska mynt fö
rekommer både skriftformerna 
Af\GLO och ANGLO. B. E. Hilde
brand angt:r i sin katalog owr de ang
l\)s axisk:~ mynten i Kungl. Myntkab'i
nett<: t inte nii r det anglosaxiska ng
ljudet anviints i inskriptionerna. och 
detta Ur h~ ller inte fallet i CNS. Jag 
har emellertid gjort statist ik över fOr
hållandet med lr.:dning av British Mu
seums 1893 utgivna katalog iiver Eth
el red II: s mynt. Diirvid visade det sig 
att formen AI'\GLO fOrekommer pi1 
71% av mynten men AN GLO endast 
p:\ 29%. Vilken form som har använts 
tycks ha varit beroende av var mynt
stfimplama tillverkats och kan diirrör 
hiinga samman med att den kontinen
tala skriften (och diirmed bokstaven 
G) under 900-takt vann insteg i Eng
land . Ett studium på bas is av ett större 
material av Ethclred II :s engelska 
mynt skulle kanske ge intressanta re
sultat. N ii r nwn på de svenska imita
tionerna av Ethclrcd II :s mynt. vilka 
enligt Brita Malmer har utgivits i Sig
tuna. använder s ig av beteckningen 
1'\G. kan detta tyda på att man i Sigtuna 
principiellt anviint denna beteckning. 

Jag ii r givetvis medveten om att mitt 
resonemang om ng-betedningen inte 



utgör nåcot avgörande bev is för att 
ANCOL ~inte k;n vara ett missbildat 
ANCLO. Men jac anser likafullt all 
problematiken ii r ~ii rd att diskutera. 

Om nu ANCOL inte betyder Ang
lorum utan kan upplösas i dc två orden 
AN och COL. d v s hiintyder till en ort 
med namnet Col. liksom AN Z lTUN 
anses betyda ' 'i Sigtuna". d v~ kun
gens residensort. kommer man till 
baka till den danske myntforskaren 
Julius Wilcke. vilken 1932 lanserade 
teorin att AN COL skulle utliisas "An 
Collcm" och vara en latinsk översiitt
ning U\' ··på högen". och "högen" 
skulle då vara de berömda högarna 
vid Gamla Uppsala. 

Vid Gamla Uppsala låg enligt de is
ländska och norska sagorna svearnas 
camla kuncaresidens. Enli!!t den av 
Snorrc Stu~asson på 1100-t.;Jct rorfat
tade Ynglingasagan. vilken bygger på 
den norske 900-talsskalden Tjodol f av 
Hvins dikt Yn!!lin!!atal. bodde sedan 
uråldriga tidc; sv~arnas kungar vid 
Uppsala. Snorre riiknar upp tio kung
ar. som efter varandra haft (Gaml:t) 
Uppsala som sin residensort. och det 
har amagits att Olof Skötkonung bröt 
serien sedan han övergått till kristen
domen och diirigenom blev urstånd
salt att officiera vid dc fiirkristna blot
ceremonierna. där kungen var den 
självskrivne ledaren. D;n siste sven
kung som haft residens vid Gamla 
Uppsala skulle enl igt detta resone
mang ha varit Olof Skötkonungs fa 
der. Erik Scgcrsiill. Man har antagit 
att Erik Segersiill dog omkring 994. 
d v s ungeHir vid den tid då myntnin
gen i Sigtuna tog sin börjar!. Mynt
priiglingen skulle sålunda beteckna ett 
betydelsefullt gencrationsski fte inom 
kungadynast in. l samband dänned 
fram triider Olof Skötkonunc som en 
kristen monark. det framgår~tydligt av 
inskrifterna på Il era av mynten. 

l och med Olof Skötkonungs dop. 
som torde ha skett i England år 994 
vid hans sammanträffl111de med Et hel
red Il. blev det säkert nödvändigt för 
Olof att bryta med de gamla tro; före
stiillningarna. och han kunde diirefter 
inte längre bo kvar i Gamla Uppsala. 
G rundandet av Sigtuna som en kri~ ten 
stad (Situne De i står det pta ett av myn
ten) skedde som en f<iljd härav*. Re
dan Snorre Sturlasson uppger att de t 

* Dt> sena'l~ utgr.ivningama 1988 - 89 i 
Sigtuna !)der på all ~tadcn grundat' p;t 

9i0-talct. Rc·d. c111111. 

iildsta Sigtuna I:ag vid viinstra stranc.kn 
av den miilarvik som mrbinder fjiir
dcn Skarvcn med Skoljiird.:n. och 
som iinnu under IXOO-talet bcniimn
dcs Fornsigtuna. nu Signildsbcrg. Vid 
r:ornsigtuna kunde segelleden spär
ras. och det ii r viii Sllnnol ikt att denna 
möjlighet anviints mr att komrollera 
sjötitrten och ta upp lllllavgiftcr av 
dem som var p<'t viig till och från mark
naderna vid Fyrisån~ mynning. samt 
att myntningen var ~tt led i denna be
skattning. ~om ocks:i kan ha gcu kung 
Olof namnet Skattkonung. 

En anledning till itll kungarc~idcn
set fl y ttade~ från G;~mla Uppsala kan 
också ha varit behovet att kunna ut
nyttja ~jöfiirbindclscrna mellan det 
viixandc sveariket; olika delar. 

Om man vågar anta att mynten med 
inskriptionen OLAFA REX AN COL 
~yftar på den plats. där kungen reside
rade innan han definitivt llyuadc till 
Sigtuna. må~tc man söka denna plat~ 
någonswns vid Miilarens svealands
dcf. inte långt fr.in Gamla Uppsala 
och Sigtuna. Myntc:n med inskriften 
REX AN COL anger sig niimligen 
som priiglade i Sigtuna. Juliu~ Wilc
kes gissning att Col skulle: vara en 
Översättnine av "hc)J.!cn" str id.:r mot 
sannolikhctc:n att dii~med skulle kun
na avses Uppsala . Wilt·kc~ teori måste 
cl:irl()r avl(iras ur di skus~ionen . Dc:t 
finn~ emellertid ett •lrtrwmn som hit
till ~ inte har di~kuterat~. niimligcn 
Kulla i Laguntia hii rad. Lagunda var 
hu v ud bygden i det gamla Fjiirdhund
raland. D.:t iir urgammal kulturbygd 
nH;d liimningar av bc:byggdse iinda 
fnin stenåldern. t<~lrika intressanta 
hiillristningar fr;in hrons~t ldcrn. grav
llilt fnin jiirnttldcrn sann cu 40-tal 
runstenar· från vikingatid. Fnin La
l!undatraktc:n l!i<.'k huvudviigar till tkt 
;liirbel:igna I::'n köping och- Uppsala 
med viktiga nwrkna;ls- och tingsplat
se r. Dc djupa miilarflirdar som splitt
r;tde siimkr häradet i vikar och sund 
va r utmiirkta kommunikationskdc:r. 
Det gamla kronogodset Lantbb..:rga 
har av allt au diima varit en kungs
g<'trd. en husaby under Uppsala iid. 
Diir imilll;ig plat>en fiir Fjiirdhundra
lands folklandsting. 

Kulla omniin111~ liirsta gången i en 
påvebrev av år 1185. vari omtalas au 
iirkcbislmpen iiger en gård "in Col
lcm". När det senare byggdes en kyrka 
i Kulla vid Arnöfjiirdcn. kallade man 
dc:t iildrc: Kulla llir "Biskufi;cullum .. 
och under delta nanlll . nu Bi ~kopskul 
la. v;tr socknen kiind från 1:100-talct. 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: Ingång Narvavägen 
(hömet Linnegatan) 2 tr. Stockholm 

Specialutställningar: 
.. Ur dolda gommor .. 

Ring i övrigt telefon 08- 783 94 00 
for information. 

Museet: 
Tisdag - söndag 12- 17 

Måndag stängt 

Besökstid: tisdag 13- 16 
mgång Narvavägen 

Besoksadress 
(e fler överenskommelse om tid 

per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405. 114 84 Slackholm 

Tel : 08-783 94 00 

l Biskop>kulla har tidigt funnit s 
säviii kungs- som biskopsgård. Då 
Bi~kopskulla kyrka restaurerades år 
1870 hittades ett gammalt antepen
diunl. som visade s ig innehålla rester 
av en medeltida korkåpa. vilken till 
verkats i Frankrike pli 1100-talct. "en 
av dc praktfullaste kåpor vi känner 
från europeisk medeltid". Den finns 
nu i restaurerat skick i Statens histori
ska muscum i Stoekholm och har sii
k.:rligen urspr~t ngl igen varit en iirke
biskopskåpa. Ar 1164 flyttades ärke
biskopssiitet från Sigtuna till Uppsala. 
och kork;ipan kan ha bestii iils i deua 
sammanhang. Man kan upplitila den 
miirkliga korkåpans anknytning till 
Biskopskulle som ett tecken på en tra
dition från Olof Skötkonungs tid. 

Den tvske munken Adam av Bre
men. sor;l på 1070-talet skrev en histo
rik om den kristna missionen i Nor
den. beriiitar all Olof Skötkonung ef
ter s in övergång till kristendomen vil
le riva hc:dnatempkt i Uppsala men av 
sina hednisk:! undersåtar övertalades 
all lly11a till en annan del ;tv landet 
~amt lova all inte tvin!W någon att 
iiverg;'t till den nya !ärat; Olof skulle -
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uiireftcr. enligt Adam. ha llyttat sitt 
residens till Viistcrgötland och grun
dat kyrkan i Skara. Adams beriittcbc 
grundar sig på hörsägner. ty han be
sökte aldrig Sverige. Det föref:lller 
helt osannolikt att Olof vågat fiirgrip;t 
sig på svearnas nmionalhelgeuom. 
och det är ännu mindre troli!!t att han 
skulle ha övergivit den up-pliindska 
kärnprovinscn. som utgjorde hörn~te
ncn i sveaviii det. for det avliigsna Viis
tergöt land. Adams not b bygger siikcr
ligen på en uppgift hos den nordtyske 
krönikören Thietmar av Mer~chur!!. 
vilken i början av JOOO-talet hc:rättadc 
att biskop Thurgot av Skara var niina
rande vid ett biskopsmöte som ko
nung Otto den ~to re av Tyskland utl y~t 
i Merscburg {tr 1013. Man har R1rmo
dat att Olof Skötkonung stod bakom 
Thurgots utniimning och dii rigenom 
givit Skara rangen som d..:n svenska 
n1issionens vagga efter Birka. Vad 
Adam inte har vetat ii r cmdkrtid att 
dc.:nnc Thorgot v<tr missionsbiskop i 
Skånc. och att hans eventuella verk
samhet i Västergötland tyder p:i att 
missionen där utgick från Danmark. 
Ännu i mitten av JOOO-talet lydde Ska
rast iftet under biskopen i det då dan
ska Skåne. vilken ocksit hade hand om 
miss ionen i Småland. Man vet inte 
ens om Thurgot någonsin besiikt Ska
ra: han dog 1030 i Bremen. drabbad 
av spetälska. Det var inte ovanligt att 
utsedda biskopar aldrig ti lltriiddc sina 

o 

iimbeten. Mot denna bakerund kom
mer också uppgi flen om Olof Skötko
nungs :mknytning till Skara - inte 
minst traditionen om hans dop i Husa
hy - i en tvivelaktig dager. 

Också tesen nrn Olof Skötkonungs 
anknytning till Biskopskulla svävar gi
vetvis i det bi:L men uppgiften på hans 
mynt att han var kung "i Collem". är 
givetvis vi.ird alt diskutem. så mycket 
angcliignarc som mynten med denna 
stiimpclkombinution till antalet iir de 
talrikast fiirekommandc av alla mynt 
~om biir Olof Skötkonung~ namn -
sammanlagt kiinner man till 120 
exemplar. varav 96 på frånsidan har 
den anglo-saxiske myntmilstaren Le
ofmans namn. 22 har Godwi nes namn 
\lch 2 hiir den krbtet influerade in
skriften In Nomine Domini. 

l.itl<'/'(1/111' 

ltntiJ.~vtri,k- ta(lll,t:l'lljisko arkin•t. Rik.wm
tiJ.1'(1ridimlwll't . Stockholnt. Rapporter 
fr:in antik va ri,ka un<kr,iikningar i Bi>
kop,kulla >Oden. 

/\dam av Brctncn: Hi.lloriCI om Hambllt'/i· 
.\t~{tt•t odt de.1.< hiskoplll: Övcrsiinning av 
E. Svcnbcrg. Sthln; 1984. 
Joh~. Br(inurum-NicbcrJ: Den nordi~ka-

1 vibtno rdi>ka och d<~nska - skriften. Sn'nd 
l f)afrl., llihlioll•hframll/llk. l. Uppsala 

1924. 
; l Catalogll<' of'Eu;:lislr Coins iu the British 
MCI.H'l/111. i\nglo-Saxon Series. 1- 2. Lon
don 189l 

Erik PcNln (-Gamby): Bidrag till Olof 
skötkonungsmyntens kronologi . Nortli.1k 
1111111i.mwti.<k åt:<kriji 1936. 
F. rik Gam by: Olof Skötkonung. Sven Tvc
skägg nch Eth~ l red den Rådville. Smndia 
1990. 
J. A. Hellström: Bbkop och land"l.ap'
,amhiillc i tidi!.! s1•cn'k medeltid. SJ..ri}it•r 
wg. m· Riimhi.~toriskftireniug XVI. Sthlm 
1971. 
Lars O. L;tgcrqvist: SI'<'IISka 111,1'/lt 1111tlt'1' 
t·ikiugmid och mc•t!t'ltid smil/ gotliilltl>l..tt 
mym. Sthlm 1970. 
L. Fr. Uifner: Ttllkning ~v in,krilkrna på 
nåcra Olof-Skötkomtn!!>·mvnl. .l Vad bc
lv<ler r.:x ancol'' Numi.;uuui~ka Mt•tfdt'lau 
<ll'll XXI. Sthlm 1918. 
Brita Malmer: nre Sit::tww Coiii«X<' t'. 
995- 1005. Sthlm 1989. 
N. L. Rasmu,son: Rex Ancol. Kulturlti'
tori.,J..t lexikcm fiir nonfisk medeltid. 21. 
Rmkildc-Knmniken. En cammcl Dan
mark~historie for År 826-IJ57. 01•cr"11 a l' 
M. Bredsdorff. Odcn'c 1883. 
Willy Schlemikh: Bt'itnlg<· :ur Spmdl<' 
und· Onlwgraphie spiilenglisrhl! Spmch
d<'nkntiiler der Ui.'heJ:t:angs:.~.·iJ 
(1000-1150). Halle a.S. 191~. 

Toni SchmiJ: Sl'<•riges krisuwude Ji'ciu 
t·c•rkliglwt till dikt. Sthlm 1934. 
1/·c•tlsllre.f of ear/r S11·eden - Klt•umll'l' ur 
äldre st·ensk ltisltlrio. Sthlm 1984. 
E. \Vcs,cn & SBF Jansson: Upplwul.l' l'lllt· 
inskri}iet: III. Sthlm 1940-57. 
J. Wikkc: Haakon Jarb sterling. i\1\CU
NF. IG NYN DEl og OLAFA REX AN 
COL. Numismmisku Meddelwuh•n xxvi . 
Sthltn 1932. 

Alandsdalern blev en nöddaler! Jfr notis under "Myntnytt" 
i SNT 415 1991. s 116. 

Av Gunnar Hallenblad 

Det harmlösa och roliga pro.iektct 
med att ge ut ett lokalmynt på Aland 
har kollapsat. l april tog en politiker 
tillt:'illet i akt för att plocka poäng till 
sitt parti. projektet spårade praktiskt 
taget omedclhart ur. och det orsakade 
i stället en prestigcdchatt på allra 
högsta nivå. Intresset frirskö t, raskt 
fnin själva sakfrågan. niimligen utgiv
ningen av ett provinsmynt. till att bli 
en ren formfråga på riksplanet. Da
lerprojektet fick samma effekt. som 
när man rör om i en myrstack. H ii r ii r 
några axplock ur tidningsrubrikerna 
under våren och somrnaren 1991: 7itl
len \'ägmr s/tippa in lll,l't/1('11 (de ii r 
slagna av Den Koncl. Mont i Kobcn
ha;n): Atwuls M.I'J/1-erhjuds 6.{)()().000 
FIM m · Helsing.fin·s ftir all a t'SJå }hin 
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Dt·n cili/u,f.lka niitlda/C'm. som flor <'Il tliamel<'l' m· 29 111111. lwr tni ritsidor mC'tltC'.\1 pli 
Sl't'l/.1/..a 1'<'-'l't'ktin• jiu.<ka. Foto: Gw11u•l Jwt.uon. RIK/fow. 



AUKTIONER 

Stor auktion med 
svenskt och ryskt material 
Numi~mati'b Föreningen i Finland an
ordnar 'in auktion nr 300 den IS och 19 ja
nuari 1992 på Hotell Mar-l. t 1 Hcl,ingfu~. 

l aul..tiun,malerialct ingår en III) eket in· 
trc"ant S1crict:~mlinc '"m ull ,tura delar 
håller bog k,;litelloni'~- Den ar 'ynncrli· 
gen rn:\ng~idig i fr.iga om :irt:tl och \;t rian· 
ter. men dc >IÖr:-ta ~älbvmhcrcrnu inom 
den wen~ka nurni~matikcn ~akn:.- . 

S1e1hk.t medeltiden är rcprc,~ntcr.td av 
65 mynt med början från Olof Skiitkonung. 
\'a,a -åuen har 35-1 mynt. a1• vilka -15 är 
klippingar. All:• årtal a1· Eril.. XIV:, l..lip
ping på 16 orc finn~ med. 

Bbnd guld m) nr en ingår hl :1 14 dukater. 
två fr.ln Gu,tav Il Adolf (Erfun. Wurt· 
hurg). Rihdalcrmyntcn. Milli u1mpiinncr 
perioden Gustav Vasa - Karl XIV Johan. 
iir 51 till untalct. 

l "11nma auktion ingår och:i en ~tur 
Ry~~land - ~amling. med eu huntlrawl ruh· 
ler av \':trierande kvalitet. ock~å många 
verkliga toppc)(cmplar. Av 1700-tabnthler 
finn' 70 ~t. med början från rublerna 170-1 
och 1705. Vb~a årtal finn~ i nem cx.:mplar 
och ~~1rianter. Peter den •l!lrc~ poltinamynt 
iir ~ju till antalet. 

Auktiun~katalogcn crluills genomull in· 
betala 75 kronor till Jl't'll.l'kt po~tg i ro nr 
54 75 53 -8. Numismatiska Fiircningcn i 
Finl:1nd. N'/ J u· Il 1 \ lit Jef}.: 

Sc a1cn ~nnon~ ~id 216. 

dalem: Jusritieknnslem lammr Hiigs
ra Färmlmingsdomstolen: 7itlnuum''" 
uppmtmas m~t:ti: Polist•n urred('r da
lemffiirema o .n: 

Den infekterade stämningen i Fin
land peglar den urgaml:t fin~ka avog
heten mot "de S\'enska herr.una" i 
allmiinhet och mot Åland och dc~~ 
sjiilvstyrcbe i synnerhet. Kombattan
terna i den beklämmande uppvisnin
gen tar dalerartliren på blodigaste all
var. och medan byr.ikrater. poli tiker 
och ämbetsmän pucklar på varann 
som bibt. kliar sig den åliindska be
folkningen i huvudet och undrar. 0111 

de verkligen har dc politiker dc mr
tjiinar. Den åliindska dalern var niim-
1 igen från början en stor sut'cc. och 
det har annonserats i tidningarna JX\ 
både den svenska och finska sidtill ef
ter siiljarc till dalern: man har erbju
dit sig att betala upp till 10.000 SEK 
fOr ett enda set. 6.000 SEK har varit 
ett vanligt anbud! 

l. 

2. 

J. 

l. O !t if' SklitkOIIIIIIg. fll'llllillg. 

2. Gusta•· Il Ailolf kmu::.cr 1631. 

.J. Kristilla. till~ III 1645. 

Den sanne Miinningen har emeller
tid all tid en handelsman längst inne i 
sig. och en driftig och framgångsrik 
konsthantverkare i Mariehamn har i 
bokstavlig mening lyckats slå mynt av 
det misslyckade projektet. Samtidigt 
har han fått skmttama på sin sida mot 
byr:'lkraterna - han presenterar nu 
namligcn DEN ÅLÄNDSKA NÖD
DALERN. 

Ur den humorbliska pressreleasen 
saxas fiiljandc: 

- Niiddalern myntas av spillmerall i 
brun. vit eller gul färg och varierar 
heroende p:'l vad som finns tillgiing
ligt. 

- Niiddalern iir inte bunden till den 
Finska Marken och den gamnieras 
vara helt rubelfri. 

- Nöddalan kan fritt bytas mellan 
vem ~om helst och mot vad som 
hcbt. 

Nu har luften gått ur det ursprungliga 
dalerprojektet. och iiven om det pi\ ett 
eller annat sä tt kan kom111a :111 :\ter
uppstå. så ii r del iindå NÖDDALERN 
som kommer au bli det bestående 
minnet av det :\liindska m) mih en t) 
ret. och som naturligtvi~ oc~å kom
mer au bli en sjiilvklart in~lag i alla 
lokalrevyerna i vinter. 

Den siste 
vasamedaljerade död 
Hembygdsforskaren Sven Rydstr.md. 
Brastad. Brodalen. avled i juli 1991. 
ett par veckor Rirc sin 81-årsdag. Han 
tilldelades i extra ordenskapitlet den 
3 december 1974 - det sista stora "or
densrcgnct" 1\ir svcn~ka medborgare. 
åtminstone under den gamla eran -
Vasamedaljen i si lver av åuondc siCJr
leken och av~lutade diirmed vasamc
daljmatrikeln (jfr S1-D 1/4 1972. ~ 10). 

L. P-11 
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Lech Wal~sa 
Medalj av Ewa Olszewska-Borys, 1990 
A'· Thom Braunerhielm 

Ewa Olsz.:wsb - Bory~· ( f 1939) in
tress.: mr priiglad.: m.:dalj.:r och 
mvnt. iir s.:dan liirH!<: viilr.:nnmm.:rat 
på otaliga ut~tiillnir)gar: hon har ska
pat ett 25-tal typer av tk ~.:nare m.:n 
har konstniirligt formgivna. gjutna 
medalja ~om ~p.:cialitet. Efta ~lll 
dier vid konstakademien i Wars7.:1\\a 
1960-1966 och vid konstakademien i 
Paris 1974 iir hon framför allt verksant 
i sin atdjc! i Warsz:twa. Ewa Olszew
ska-Borys vill med sin senaste ska
pdse från 1990 hedra en man. som 
genom envist frcd sb.:jakantle klokhet 
och ofl~rvilja bctyll m.:m iin någnn 
annan - alltsedan H itlenysklands 
sammanbron och begynnebcn av Sta
lins kommunistiska skriickregim v:\
ren 1945 - i d anandet av Polens iidc: 
Lech Wal~sa . 

Mot denna bakgrund och det om
välvande. hiinclelserika ihteuropeiska 
året 1989 ii r det mannen ··waiGs:r från 
ingenstans .. som ii r det primiira i hyll
nin!!en . Samt idi!!t vill kon~tniirinnan 
inrespegla oss. genom symhobpr:ikct 
på medaljen. det trauma och den vån
da som demokratise ring>prnccs~cn av 
den siinderfallande. kommun i~t i~ka 
maktapparaten innebiir. Det hiir ii r Po
lens fårsta icke kommunbtbke prc~i
dem på ett halvsekel~ 

Lech Walr;sa iir IIX!d 1942 och iir 
alltså ännu ej 50 år fyllda. Frfln ~ lutet 
av 1960- och början av 1970-talct ar
betade han som elektriker vid Lenin
varvet i Gelarisk (den !!am la riks~taden 
Danzig) . Gentemot Polen~ kommu
nistiska regim~ alla riittrogna Braj
nevanhiingare med stenhårt rörbud 
mot fr ia l~1ckföreninuar hiivdade han 
arbetarnas sjä l vklar:~ miinskliga riitt 
att fritt organise ra sig och bilda lilck
föreningar. Under det f<ir Polens arbe
tare våldsamt svåra året 1970. då arbe
tare brutalt mördades av regi men. var 
han en av ledarna under oroligheter
na. Fängslad av kommunisterna i Il era 
omgångar under I~J70-talet kom L.:ch 
Walc;sa i lc1kus. friimst i Polens norra 
industricentra. under storstrejkerna 
sommaren 1980. Walc;sa ~pelad.: en 
b:ide viktig och avgörande roll vid bil
dandet av Sol idaritet. den flirsta fria 
lackf<ireningen. vars fiirsta ledare han 
blev ~amma år. 19!ll Rirbjöds Solida-
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fig f - 2. Lech lliti('Xll. Medo/j o•· [11'11 Of., : t' II 'Sko -Bory.,. fi.)CJ(). 
Bmn.•. Ku11gli;:a Myml.:abinellet. 

ritet av den kommunistiska regimen 
och .. gick under jorden ... men \valc;
sa fiirblev iindå de oppositionellas 
friimste talesman. Reaktionen från 
kommunistregimen blev upptrappat. 
miirdandc våld mot Solidaritetsmed
lcmmar. men Walc;sa sjä lv vågade 
man inte riija ur viigen utan nöjde sig 
n11.:tl grova trakas~erier och flingelse
~trafT. Som exempel blev han. sedan 

han fått Nobels fredspris 19fG. liirl~ju 
clen att motta!!a detsamma i Oslo. 
Hans fru D;.muta fick mottaga heders
betygelsen i hans stiillc. 

lnfiir Polens viixandc problem ut
lyste kommunistregimen 1937. kanske 
en llirsiktig ansats till Cll .. begynnan
de tiiviidcr ... en li1lkomriistning om 
mrslag till regeringsrclimn. Walc;sa 
förespråkade ofiirskriickt allmän boj-



konmot ful komröstningcn. 1988 strej
kade arbetarna igen vid c u ncnal varv 
och grumr och återigen blev Lech 
Walt;sa solidaritets sjiilvklare ledare. 
Som s:idan godkändes han sedan Soli
daritet åter bfi,•it tillätet - som mr
handlare om ekonomiska och politi
ska reformer med kommunistregimen 
1989. Fria val utlystes till det polska 
parlamcmct i juni 198<). Solidaritct 
vann framfor opposit ioncn sannl iga 
mandat ti ll sejmcn/dcn undre kamma
ren. l senaten fit:k Solidaritct 92 av 
100 platser. En ny regeringskoali tion. 
där Wal11sa s,i iilv var den drivande 
kraften. bildades mellan Solidaritet
Förcnadc bondepartiet-Demokrat iska 
partiet. l augusti 1989 blev Wal~sas 

rådgivare. Tadeusz Mazowiecki. lan
dets !Orste icke kommunis tiske premi
ärminister efter det andra viiridskri
geL Själv vulde Wal<;sa au stå utanfOr 
regeringen. men sedan inre fOrveck
lingar och politi ~k /ekonomiska oro
ligheter åter begynte i P<l len har han 
- som cu slacs camnt för freden -
axlat prcsidenl.~kapets börda år 1990 
l(ir att. som ovan niimnts. bli landets 
fiirste icke kommunist i ske preside m 
sedan 1939. 

Ingen man eller kvinna torde kunna 
göra honom rangen stridig pf1 grund 
av lolk<.!ts kiirlck. Ingen torde vara vär
dicare. likt Yiic lav Havel i broder
la~~lct i söder. au inneha iimbctct iin 
Lech \Va l~~a. Wat.;sa iir viirdic ! En 
stor. liten man. l! tt mrediiml! Rir e n hel 
värld . Hans giirningar ska ll högaktas. 

Men all vii lvitja i iira blir mer iin 
fyrt io års kom munistisk ofrihet. van
styre och Rirsumpning myl'kl! t svår att 
få rätsida på. Arbetct iir av ~•i cigan
tiskt herkuliska måu. har vi f(rrsrått. 
att man inte kan "'ta bli en stilla und
ran: Quo vadis Polonia'! Måtte presi
dentskapet - lik t Atlas· firmament
inte bliva Walc:;sa för tungt. Må Walt;
sas och hela det pol~ka folket~ heliga 

Museislakt i fd Öst 
"Scdan den 24 mars 1972 ii r Dresden. 
denna pi\ grund av sina trad itioner och 
sevärdheter så anmärkningsvii rda stad. 
rikare med iinnu en attraktion. Denna 
dag öppnade ministern fö r de t na tio
nella fö rsvaret. anncg..:neral Heinz 
Hoffmann, das Anneemuscum der 
Deutschen Demokratisellen Repub
lik:· 

Så inledde!> den 64-~idi(!a musei
vägledning. som jag vid ett bestik i 

f/g 3. -Lt:ch llili('.\11. Al flll 'laullakmr/ llir
lr.m s_m.s den smrra mtrdmruo11. inji'il/d i 
dm polska rikscimt'll. fjil'r Bm Biickcn 
Lexikon. 

madonna. den iircvii rdiga svarta i 
klostret Jasna Göra. Cz<;stochowa. se 
ti ll dem i nåder och bevara dem fr:i n 
allt fOr mycket framtida ondska! 

Medaljen ii r gjuten. 70 nun i diame
te r. av brons och väger 242.12 g. Åtsi
dan domincras av eu finstiirm. kans k..: 
något stelt portriitt - diir han~ kari>
ma ej riktigt kommer till sin riitt - av 
Lcch Wah;sa. Han är återgiven med 
ohöljd realism så som han t;iid<.!r emot 
oss i tidnim!ar och TY. men så "natu
ralistisk" som att skildra honom med 
sin kiir:t pipa eller cigareu har konst
närinnan ej valt att göra. Den höga 

juni 1979 inhandlade !lir 2 Re i c h ~
mark i niirnnda museum . beliiget vid 
Dr. -Kurt -Fischer-Plalz 3 i Drcsdner 
Neustadt och " betryggande" tungivet 
av NYA-kaserner (helt anincslöst klev 
jag in utan personligt v ist~rn . sedan 
min grupp tortsatt ti ll Leipzig p;rmnr
goncn!). Såsom ett vittnesbörd om en 
minst sagt vinklad historicskrivninc. 
iir nu viigledningen i ~ig en dyrgrip. 
men måhända fång:rdc dc viii förscd
da montrarna med den i ~ornmar upp-

pannan. de kraftiga ögonbrynsbågar
na med de tämligen djupt liggande 
ögonen. de li tet slaviskt höga kind
knotorna. den något ro r breda niisan. 
"Wal;;sa"-mustachcn påminnande om 
1800- tals fin-du- sicetc "Schnurr
bart". den kraftiga hakan. vittnande 
om kraftfullhet och envishet. dubbel
hakan som låter ana en liitt begynnan
dc rondör. den korta. satta hals<.!n med 
den litet slarvigt uppniikta skjortan 
med sina smala. omoderna ~lag. 

Pars pro toto. Delarna fOr sig sam
mantagna ger helheten i en om kiir
leksfullhel och sympati särdeles upp
fylld skildring av människan Lcd1 
Wal9sa. Figurerna till hiiger om Wa
l~sas huvud är diffusa och sv:inolka
de. såvida de inte anspelar på honom 
och det polska folket- konununistrl!
!!imen till trots - som varmt troende.! 
;omerska katoliker. Åts i dan~ text ly
der: LECH WALESA SOLIDAR
NOSC (Solidaritet). syftande på hu
nom som fackf6rcningslo.:dare och 
LAUREAT POKOJOW-EJ NAGRO
DY NOBLA (Nobels fredspristagare) 
1983. 

Med frånsidans Vita Örnsordcn. 
ursprungl igen insliflad 1713. fyrar 
mat /åttaspetsigt kors med den pobka 
0rnen centrerad i mitten och vars ~tor
m~ist are pres identen är. vill konstnii
rinnan visa kominu iteten i Polens ii ro
rika historia. Texten ZA OJCZYZN~ 
l N A RÖD (För hemlandet och fi)lk<.!t) 
:ite rtinns på ordens moderna variant 
från 1922 och årtalet 1990 på begyn
nelsen av Lech Wal9sas president
skap. 

Liuerarur: 

Bm Biickt•rJ Lexiko11. Högan5' t990. ' 
176 - 177. 
~lt:ricka. Vada'. O a/as al/(/ Dcmrmioll.\, 
London 1967. > 27 och , ~9 och hildrcxr 
nr -12. 

lösta Warszawa-paktens olika staters 
unifi)rmer och utmiirkelsetccken mitt 
friimsta intresse. Nu är Dresden åter 
huvudstad i det återuppst<, ndna landel 
Sachsen och en notis i lntt'I'JIIIfiorwfe.\' 
Mifimria -Maga::in. nr 6211990. s 46 
U fr SrVT2/ 1991 :41). förmiiler, all rnu
seisamlingarna skingrats på en uuk
tion. Det kallas tydligen alllära av hb
toricn eller "sic transit gloria mundi"! 

L. P-n 
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Kvardröjande dalerräkning (2) 
Av Lars O Lagerq vist 

Den fiir~ta artikeln med denna titel 
skrevs av framlidne Torgny Lindgn:n 
m: h återfinns i MYNTKONTAKT l 
SNT 1981 nr 9 - 10. , 190 - 191. Förf 
har tillåt it ~ig all ge denna artikel el! 
löpande numn11.:r. eftersom ;imnet sii · 
kert kommer upp llc.:ra gi'mger: des>
utom blir J et CH >lags kontinuitl.!l från 
en av v:lr tidnings llitigastc llirl;allarc 
och främste expert på dc gamla mynt
riikningarna. 1.:11 iimnc som våra liisa
rc då och då iin>kat bli mera upplysta 
0111. 

Mycket har talats ona d:tlerriiknin
gen . Den utvecklades under 1600-
och 1700-talen ti ll ett konaplicerat 
system med fyra sorter : daler snlt. 
daler kmt. daler l'arolin ( markmyntet 
i si lver). daler courant (öresmyntet i 
silver) - hi.irtill korn på grund av sc
delinllationen från ca 1745. all dah:r 
>1111 och daler krm inte l i.ingr~.: :byft:Hk 
Cplåt)mynten av koppar. utan >cdlar
na. Med allt del!a !tiordcs som bck:mt 
rent hu~ 1776. då man hc>liit återin
l(ira ~ilvermynti(Jten fr o 111 l januari 
1777 nch de~~uwm all riksdalern 

-

(specie) >kulle bli huvudmynt. inde
lad i 48 ~killingar. varje ski lling i 12 
runstycken (varje runstycke = l öre 
kmt i gamla dikningen. vilket innebiir 
all det gick 576 runstycken eller 576 
öre kmt på l riksdaler). Sedlarna lös
tes enligt 6 daler smt = 18 daler kmt 
= l riksdaler (specie). 

Var nu allt ing frid och fröjd och en
kelt och läHfOrståeligt? Ingalunda. Dc 
Ilesta fortsalle aH räkna i daler, smt 
i Götaland. kmt i Svealand. Man iir 
konservativ när det gäller myntnamn 
- och inte bara det. l Stockholm kal· 
lades taxibilar liinge för "droska". 
trots all en dylik skall vara hiist 
anspiind: förf: s fitrmor. som levde 
1850 - 1945. kunde säga till sill lång
håriga barnbarn: " Skall Du inte gå 
till perukmakaren - jag menar frisö
ren?" Och ännu i dag kallas vår infla
tionsdr..tbbade krona ofta flir "riks
daler". vilket är härlell frän rdr rmt 
hom blev l krona vid myntrel(mnen 
1873). 

Lindgrens ovannämnda uppsats syf
tar på en riksdagsdebal! å r 1800 (krö-
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dsm = daler silvermynt 
dkm = daler kopparmynt 

rdr sp = riksdaler specie 
nlr h:o = riksdaler banko 
rdr rgs = riksdaler riksgälds 
rdr rmt = riksdaler riksmynt 

ningsriksdagen i Norrkiiping). då rdr 
rgs hade ku~en 5/6 rdr b:o. d vs 40 
ski llingar b:o. Kronobergarna kallade 
del!a mr "5 dsm" (i riksbankens sed
lar. d vs l rdr b:o). biskopTengström 
från Åbo (i Finland riiknades i dkm. 
liksom i Svealand) talade om "15 da
ler banko" men menade då förstås 15 
d km . 

Siirskilt karakteristiskt var. att "ge
mene man" behärskade myntsyste
met mycket biittre iin borgerlighet och 
adel. Det var för dc sistnämnda som 
alla små omviixlingstabeller gavs ut. 

Bonden eller arbetaren. som måste 
viinoa på slantarna. klarade sig galant 
och visste minsann skillnad på sp. 
dsm. dkm. de olika ror-sorterna och 
småmyntets folkliga namn (se t ex mi
nu artiklar i MYNTKONTAKT/ SNT 
1979 nr 7. ~ 144 f. och 1986 nr 9 / 10. 
s 270 fl) . Här nedan ettmycket senare 
exempel än Lindgrens. Det är hämtat 
ur en mycket trevlig memoarbok. for-
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flatlad av landshövdingen. talmannen i 
riksdagens l :a karmnare m m. greve 
Hugo Hamilton (1849-1928), utgiven 
under den enkla tite ln Hågkomsler 
(Stockholm 1928) . Han var född på 
säteriet Blomberg vid Kinnekulles fot 
och alltså "herr~kapsbarn:· Om fa
derns insatser när det gällde att förnya 
jordbruket skall inte här ta las - en
dast påpekas. att när denne fick för
värva (genom köp) Blomberg av sin 
far (1847). årsavkastningen beräkna
des till 1000 rdr (rörmodligen b:o. 
d v s 1.500 kr). och att en "ståndsper
son" på landet skulle kunna forsörja 
sig. sin familj och barn på detta be
lopp! Avkastningen steg med åren 
och vardagslivet var. som på de flesta 
svenska herntårdar. mYcke r enkelt. 
l iiktenskapet fOddes åtta barn och 
Hugo var näst äldst. Härnedan skall 
ett avsnitt ur hans minnen ci teras; det 
torde röra sig om tiden ca 1860: 

På myntväsendets område levde 
västgötarna i min barndom l<'angt efter 
sin tid. Efter år 1855 VM ju myntenhe
ten ej längre specieriksdalern (i värde 
motsvarande fyra kronor) utan riksda
lern l rrnt l uppdelad i hundra öre. Men 
örenil voro liinge okända storheter. 
Man räknade fortfarande i skillingar 
och styvrar. Ofta talade man också om 
»en riksdaler banco» - 1,50. De mest 
förekommande skiljernynten voro de 
kolossala sexskill ingarna och de tun
na sexstyvrarna. Men allmogen hade 
icke alls kommit så långt. De räknade 
fortfarande blott i •daler•. Särskilt min 
mor beredde detta ofta ~t ora sv<highe
ter. Räkning var i <J ilmänhet ej hennes 
starka sida. och dalerräkningen kunde 
hon aldrig lära sig. När n<'agon gumma 
kom och bjöd ut e tt e ller annat, sade 
hon- med västgötar skall man ju all
tid pruta: •Nej, så mycket kan jag inte 
ge. Du kan inte få mer än -•, och s,, 
nämnde hon någon summa i skillin
gar, som hon tyckte vara sk~i li g. Men 
det kunde stundom vilril mer än gum
man begärt, varför det ej var sa under
ligt, om gumman nigande gcnm~ilde: 
•Ja, ja får fälle var.J nöjder med de då, 
nådi grevinna.• 

En kommentar till dess<a förhållanden 
i Västergötland för bortåt 130 :ir se
dan måste inledas med påpekandet. 
att man ofticiellt fram till 1855 haft 
tre soners rdr (sp. b:o. rgs). varav 
rgs hade lägsta värdet (det gick 4 rdr 
rgs p:i l rdr sp). Da1err'Jkningen hade 
följt med rdr rgs (riksgäldskontorets 
sedlar. som inte liingre fanns kvar!) i 
värdefallet så att 1777 års inviixlinp-

f/g 2. Dt·n stam "st•.ukillingnr·: tfl·s 4 skilling b:o. Den motsmradt• 2-1 St)Ter i den 
gamla tl.lm-rllkningt•n ( = 24 <lrr snu). Kungl Mymkabinntet. Foto: ATA. 

kurs avsåg i dagligt tal inte liingre 
speciemyntet. utan 114 rdr sp = l rdr 
rgs = 6 dsm = 18 dkm var det som 
gällde! Och i Götaland räknade man 
i dsm. som vi hört ovan. Härav f61jer. 
att silverspecien motsvarade 24 dsm i 
folkmun - men s{t stora belopp rörde 
man sig siillan med. Rdr b: o hade ett 
värde motsvarande l 'h rdr rgs (eller 
J rdr 24 skillingar rgs eller l rdr 50 
öre rmt) . 

Med "de kolossala sexskillingarna" 
<hyftar förf självfallet de stora 4 skil
ling b:o i koppar. som giillde ända till 
1876. Dc blev omräknade av folket till 
6 skilling rgs. Så iir det styverräknin
gcn. Med styver avsågs ursprungligen 
l öre smt. Nu var öre smt endast en 

räknebegrepp hos allmogen och det 
hade dessutom sjunkit i värde. l dsm 
var förstås 32 öre snn. Eftersom l rdr 
sp nu var = 24 dsm (eller 72 dkm) 
blir l skilling b:o (= l skilling 6 run
stycken rgs) = 6 öre smt eller 6 sty
ver. Alltså är Hamiltons "tunna sex
styver .. detsam~1a som l skilling b:o 
i koppar. 

Om nu gumman. som räknade i da
ler, begärde 12 styver fOr sina smult
ron eller vad det nu var. och grevin
nan prutade till 6 skillingar (rgs för
stås, d v s 24 styver!) är det klart att 
hon tick mer än hon tänkt sig. 

[Detta får utgöra svar på frågan i 
SNT 1991 :6, s 135 - intet korrekt 
eller felaktigt svar har inkommit. l 

l·ig 3. Hugo Ilamilton i UII):O tir. Reprofoto: 1-/·ir: Engstriim. KMK. 
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Om priser 
och annat för Kristinas 
ettören av koppar 
När jag fOr c irka 15 år sedan blev när
mare intresserad av drottning Krisli
nas stora koppar-ettören lärde jag 
snan att den praktiskttaget enda lille
ratur som finns om dessa är Hallborg
Hartmans Beskrifning. som ingår i 
Numismatiska Meddelanden VI ll vi l
ka utgavs 1883. Jag märkte att denna 
"bcskrifning" varken är läuliist. tyd
lig eller korrekt och vidare att många 
varianter saknas. Småningom började 
jag därfor att arbeta på en ny variam
forteckni ng. Min striivan skulle vam 
att denna skulle bli mera korrekt. 
fullständig och enklare au använda än 
ovannämnda "beskrifning:· 

För varje årtal började jag försöka 
dela upp mynten i grupper med vii
sent! iga oJ i kheter. l nom varje grupp 
kunde det sedan finnas llera mynt 
med smärre skillnader. Denna upp
delning i grupper och varianter änd
rade jag sedan under årens lopp otali
ga gånger ända till jag fann en lösning 
som jag nu tror skall tilltala samlare 
av dessa mynt. 

l samband tned dc:tta arbete skrev 
jag ett antal artiklar. vilka publicera
des i de svenska numismatiska tid
ningarna. Jag begärde också och fick 
många gånger hjälp av läsekretsen. 
Dock hade arbetet nog aldrig blivit av 
ornjag inte haftturen att ha en god vän 
(Jan Olav Andersson. Landskrona) 
som var skick! i g tecknare och som de
lade min entus iasm fOr detta projekt. 
Jag insåg niimligen att om fOrtec knin
gen skulle kunna bli enkel au använda 
så måste tydliga bilder finnas och ime 
bara mer eller mindre otyd liga foto
grafier. Jag satte igång med att ge ho
nom underlag och han utförde små
ningom teckningar som visar cirka 75 
st åts idor och lika rminga frånsidor. 
Detta var väsentligt t()r att elen nya be
skrivningen skulle bli tydlig och cnkd 
att anviinda. Jan Olav avled dock in
nan allt var helt klart och sonen Jan 
Andersson färd igställde materialet . 
Äntligen har jag nu kommit så långt 
att detta arbete iir fiirdigt för tryck
ning. 

Emellertid är uppdelning i grupper 
och varianter inte allt. Eftersom jag 
nu sysslat så mycket med dessa mynt 
har jag småningom fått en ganska klar 
uppfattning om de olika varianternas 
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siillsynthctsgrad. Jag har s<\lunda gra
der:ll mymcn enligt följande: 

XR endast ki.i nd i m\got enstaka 
exemplar 

R rar. d v s mycket ovan l i g 
S sällsynt 
F förekommer ofta 
V vanlig. 

Denna gradering iir givetvis mycket 
subjektiv men torde iindå ge en till 
r.kklig uppfattning om dc olika myn
tens förckomstfrckvcns. l boken rinns 
inga pri~er. vartlir det hiir kan vura 
lämpligt all niimna dc~sa. Efter sam
rjd tned ledande handlare och samla
re har vi enats om all dagens ungcfiir
liga marknadsviirde är som följer: 

K":al 8 (01 ) 6 (l + ) 

XR 15000 

R 13000 5000 

s 7000 2000 
F 4000 1200 
v 3000 800 

1641 15000 

Mynten fn\n år 1641 iir mycket ovan
liga men dock inte extremt siillsynta 
utan rara. Eftersom det dock giiller c u 
speciellt årtal har marknaden visat all 
viirdct på dylika ii r högre ii n i R-grup
pen. 

Innehåll och uppläggni11g 
Förutom att beskriva alla varianter 
och att gradera deras sii llsynthetsgrad 
har j:tg emellertid också mrslikt ta 
med en massa andra rakta angående 
dessa mynt. Hur kom det sig 1 ex att 
så m~inga olika varianter uppstått (un-

gellir 275 stycken). hur gick sjiHva till 
verkningen till. varför har mynten så 
ofta tillverkningsfel såsom motvända 
sidor. raka kanter eller är snedcent
rcrade'! Varfö r ii r en sida ofta sliten 
medan den andm är i utmärkt skick. 
var kommer de vanliga metallklum
parna ifrån och varfö~ har vissa ex
emplar små runda urholkningar i kan
ten? Vad var ell öre värt på den ti
den'! Systematisk uppställning av dc 
49 olika omskrifter som fcirekommer 
på åtsidan. Redogörelse för de oav
siktliga varianter som finns. t ex felsta
vade ord, uteblivna eller fel placerade 
tecken etc. Förfalskningar och exem
plar på plans beskrives. Om myntför
hallanden och mynt räkning på den 

~ ( l ) 2 (l'!) 

6000 3000 

2000 1000 

800 400 

500 250 

300 150 

6000 3000 

1 iden iignas ett kapitel. ett annat om 
skattfynd diir dessa mynt ingått . En li
ten redogörelse för iildrc tiders be
römda samlare som iivcn iignade sig 
;\t dessa mynt finns Qckså med. En 
biografi över drottning Kristina och 
hennes numismatiska intresse finns 
med. XR-mynten, dvs de siillsyntaste 
varianterna. iignas ett särskilt kapitel. 
För alt kanske möjligen stimulera in
tresset fOr svenska mynt i utlandet 
finns en sammanfililning på engelska. 
Min striivan har alltså varit all sam--



nanfatta så mycket vetande om dessa 
mynt som möjligt. Förutom k<~talog
delen-vari<~ntförtcckningcn finns to
alt 23 kapitel. För ytterligare bidr:1g 

eller rättelser ii r jag naturligtvis myc
ket tacksam. 

Min förhoppning är att alla som är 
intresserade av gamla svenska mynt i 
allmänhet och då dessa ettören i syn
nerhet skall ha glädje och nytta av 
dessa uppgifter och att detta skall va m 
ett bidrag till att visa hur utomordent
ligt intressant den svenska numisma
tiken är. 

Boken. som alltså nu äntligen är 
under tryckning. har jag k<~llat .. KRI
STINAS ettöringar av koppar:· 

Den kommer att distribueras vi<~ 
Myntsamlarnas Postorder. Box 103. 
240 32 Flyinge. Sten Tiimgren 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • s;\WER • BYT ER 

~ 1 \'l'iT • SEDLAR • ~ lEDA l-lER 

Spec. sedlar 
Betalur bra for .1etlfar fiire 1930 

Va~agatan ·12 
III 20 STOCKHOL~1 

Tel 08-11 08 07 

Drottning Silvias vapen 
Statsheraldiker von Konow pn::seme
rade i Heraldisk Tidsskrift nr 3811978. 
s 383-4 (jfr Skmul Nu m nr 1/1978. s 6). 
det av honom utarbetade serafimer
v-.tpnct för den nya svenska drottnin
gen. Här följa i utdrag och översiitt
ning från tyskan några kommentarer 
av författaren till den utförliga. i pre
sentatiClnen ej omnämnda. genealogi
sk<~ utredningen .. Königin Silvia von 
Sehwedcn und die Vorfallren ihres 
Namensstammes" i den viisttyska 
facktidskriften Genealogie (Neustadt/ 
Aisch). J g 27. Heft !.Jan 1978. s 1-3. 
d<~tcrade Berlin d 12.11.1978: 
Au val el av lilj;m för eder urouning' vapen 
(del fabka fOdcbc:\rcl i min ~ nikcl beror 
pA cu 1ryc kfcl) begrundas därmed . :111 Iii · 
jan ··,radilionclll va ril knu1cn .. lill famil · 
jcn Sommcrl:uh. iir nawrlig1vi' fabkt. :il· 
min,tonc så Hingc som ansiUiningcn av dc 
hc,si,ka namnhärarna lill den lhiiring,ka 
mini,lcrialslfiklcn icke bevisa!>. Min mol· 
war.mde hänvisning. au deua hiuilb .:j är 
t~1llcl. har bn,J..c fOrt därtill. au min 1ill 
uruuningcn översända uppsal,. som cnlig1 
l~t:nnö -fader' ord av;,löjm fullkomlig! 
ukända forfcidcr. iekc en> erkänb med ell 
egenhändig! undenccknal 1ack. S:l1illvida 
,er jag redan all, ingen anledning. all !_!å 
vidare efter \llcrlil!are kun!!li!!a forf:idcr. 
En vapen ror· v:irJ i;1Cd \'ilra~dra bcfr) nda
tle grenar (m.-d · lad och ·131h ä1·cn;,om 
-lan) h:ir :.Juri!_! mön mi!_! Vid mina in!_!åen-
de undcn.ökningar. Dr B Srmllllt!rlml (t) 

Så blev ingen hundrade markers herre. 
som icke kunde fyrk eller penning äga och gömma. 

Per Bmhe d ii 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

~IYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil· samlarrmmidt!) 

Klo~tergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~' ~ ~ ~ 
~ 

Öppelloder 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lordagar 10.00 - 14.00 

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

FRAN LÄSEKRETSEN 

Om koppannynrning 
1715 - 1716 
Vid besök på Riksarkivet hiirontdag~n 
hittade jag en del uppgifler om d~n 
.. zirliga .. pres' M)lll möjligen anv'.ints 
vid tillverknin~:en av l öre SM 1715. 

ågra har for~kat i iimnet utan att mig 
veterligt h:1 pre~terat något opus som 
ger den slulliga ~anningcn om denna 
priigling. Tyviirr har jag ime lid au 
själv forska fram no'igot då jag håller 
på att komplenera "Piat~ moncy .. 
med det ~om tillkommit ~ftcr des~ III 

givning. vilket Hr ~::a 5.000 st plåtar 
från .. Nitohar .. och niirmar~ 1.000 
övriga. diiribland n~gra finska fynd. 

Vad jag funnit och tror vara av v~ir
de iir kalkyler i Cllika brev med ol1ka 
antal slantar pr sk~ppund . Dc ii r från 
1714 - 1715. Diir finns mol~ va rand..: fiir 
112-örcn och 1/6 öre SM fiir 1715 och 
1716. 

Den .. zirliga .. pre~~en har tydligen 
in~pekwr Magnu~ Lundstri.im gjort 
och den t:111n~ uppenbarligen i Avöta 
(,:1111111~ ~om tillverkad~ pre,~en mr 
!>liimpling av kannnphitar). Hamllin
garna finn~ i Mynt~·tfsc•n nr 38 1712 -
1714. i bunten !>id 93 ff. 
Kan~kc kan ..jiilva frlgan komma in 

i S 'T ~om cftcrl) Mling :w imre,ser.td 
fo~kare ~om ~edan kan fä :lrkivhiin
visnin!!'? 
Äm~et har tidigare dbkutcrab i 

Myntkontakt 1980 nr 3. 4 - 5. 6 och 
8 av Yngve Almer. Ingemar Carb
~on ot·h Ern~t at hoN - 13i)(i,. O~m
niimnda kiilla i RA framgår dock inte. 

fl('rtt•/ 7iii!ISiriim 

Efterlyst uppdragsresultat 
l en d~n 16 oktober 1939 uppriinad 
mcrill(irteckning (konccpl i min iigo). 
1ydligen med anledning av ljiin~lean
~iikningar till folkhu~hållningsdcpar· 
lcmentct och cgnahcm~~lyr~b~n. an
förde d:h·arande amanu~n!>en ho!> rih
heraldiker'.imbclet An·ir/ Bt·t~lwum. 
död 1961. :111 han .. 9. erhöll :\r 1937 av 
Finland~ ridthlrhu' uppdrag au verk· 
~tiilla en rcvi~ion av den fin<.l:a adeln~ 
' 'apcn. vilk~n r~'· i,ion ännu icke iir 
helt ~lutfiird: .. 

Om rc,ultat~t a' uppdragel finne' 
intel rednvi,at. Kiinner någon lii~arc 
till någut därom"! Ldf Påhls.11111 

211 



MöTcsddTagoma på Dmmmt'/1.\ · 'wk.' · 

Nordisk Numismatisk Unions möte i Tönsberg 6- 9 juni 1991 

Tr1rsdagm de u 6 juni 
ViJ ankon~>ten till Fornebu 1110110!!' 'i ~" 
1är ,·ärJ Tor~ Dag Thunc. '0111 m~u bu" 
l(>r,lau~ o" till Kong,bcN!. diir' i b lc1· D~ n 
Kongligc 1\lyrm gä,:;er. Efler ~n liill lunch 
besökte 1·i nwmverket. ber!!,mu"~·et och 
,kidmuscct. Därdtcren li1en~promcnad till 
Ko m:,ben!> kvrka. där or!!Jnblcn uav en 
fin Iii(.· n k~m,en . Sed<m åk le l' i gru~1åc in 
i .. Kongcn, Gru• c··. där midJagc-;, ,crv~rJ
ue> i en '!Or l!rUISal. Alla deiiaearna tick 
.:n medalj m~d dagen' dallnn ins:rJW:ral 
'om minne av böökel . Så var del da!!; an 
lim>oäna till Tön,bcr!!. Norden, äld,ut-,wd. 
' om f~ llde 1100 år 1971. D;ir inkl·artcrade' 
1 i på Gr.Jnd Hotell. 

Freda<>en den 7 juni 
Dagen iignadö iörcd rag. Brita .\!al mer ta· 
lade om Kung 0/t!f' nmulws i SixTtt/1/t, 
Anne Kroma n om Pri.11'1' i Rommerri~t·T. 
Jorgcn Stecn Jcn,cn om Dt·n Kmrgeligt• 
,\{om- og ,llt•llaillt•.ltunling pci minryiclw. 
Stc•in L .\len: r om 8 1-::ttmimk mmtlri.,Torit·. 
og Ii u om .~predning lll' 111."11111;1/il'ene och 
Bjiirn Dcbe rit7 om .lk1im i ' f lliii.IÅNidt•ll 
- er \treijiog ~C/1110111 300 år.\ hi.\lorit~ r't: 
III)'IIT/mdi."..0/1. 

Efter lcircdr:>!!CO 1 id1112 en hi,IOri'k 
1andring m~d g~tide ili'Cf Slothl}dkt 1ill 
Setcrkafct. uar midda~ ,o;ncradc,. Vi 
hJiid' p;t ~k la 'äh:rnK>t~ .. Sc1ergrot och 
'pckcmat:· 

Ut,liillningcn Mymfimn i lbt)i ,/d i V.:,l· 
lllld> Fylkcmu;.eum oppnadc' a1 Ti>th-
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berg, ord((ircr Erik Carl,cn. Profc;.;.or 
Knlhjorn Skaare beriiilack om Unn.mlllill): 
i Tcmsberx. 

Dagen a,·,lutadc' med iippcl hu, på ho · 
te Ilet. 

Uinlage11 den 8 j 1111i 
Uniom.miitcl iippnatlc, a1 S'cn S11mtchy. 
'om ön,katk deltagarna \'[ilkonma. 

Fornya '\1ym;.avnarfdag häbade> \:il · 
kommen ,om Il) medlem a" NNU. 

Ka"iircn Hcnnin~ l L:tr>Cil orient.:r:.d.: 
o m riik~n,k:fpernu. ~om blc1 godkiinda. 

For, lag om höjning <tl' avgilkn l kr till 2 
kr/ medlem och m~ntkabin.:th:rna, a•!!it'l 
till 200 kr antog,. -

FiJr,lagct om Il) uniothm<.'dalj upp,ki.lh 
till nii>t:. uninn,miitc. 

En flirtcckninu Öl er \!Cmcn,~unrna Iii r· 
konningar di,k~terade~. Böliir, an den 
dan,b fiircnin~:cn -kulle utarbeta o.:ll ll>r
,Jag och övcr-i~1da .lc1 tillmcdl<.'mntarna . 

:'\ordi,k i':unti,m:Hi;.k Union' \kd· 
lcm,blad, redaktör. Jorgcn Stccn JcthCtl. 
ga' en intre"ant urienteri ng om denn:• och 
nm komm:mtk nummer a1 Nnrdi;.k Nu· 
mi,rn:Hi,k År;.,krifl. Han t;>ckadc' för ,;n 
'tora arbete m.:d dc,,a , 

Slwlflt•wrj;•hcr. lag.ITijmint: mil f \1/tl. 
La r' O l.agcrqvi,tl~mnadc e n rcd ugiircbo: 
h~innn. Bc~l öb au eu gcmen~amt lhr..lat! 
,k;JII -,ända' l iii Nordiska Råde t i hopp 01~1 
an man 1 framtiden ,J..all komma fr.un till 
g~memamma rik11injcr. 

Conm1i"ion lntcrnatiunak Jo: :-.=umi,
matiquc: Kolbjnrn Ska:tr.:. ,nm iir pro.:,t· 

t1~111 i C IN. ori~nlcr;,dc <1111 dc'' : trh~to.: . 
><llllllllckcl liknar NNU:,. 

Chcl~rna filr kahint:Hcn i dc nordi,ka 
lii nderna redogjorde !lir den ~tllvarl iga ,; . 
Illatinnen med pcr-.lnalhri>l lll tll 'om idag 
r~idcr. 

Aril:t M:tlmcr redogjorde Rir :-Jumi;.ma· 
li,ka For>knmg,g ruppcth vcrk,:nnhct o1.'11 
f ramlade ttr>llcriiuebc !lir 1988189-19R9i90. 

S1·crrc Y l.cn.lahl prc,cmcrade J:111 Nonl · 
hu, Fond liir numi,mal ik. 

S•'crrc Y Lerdahl ntcdtldadl· all på .:11 

no~kl initiati v kommer cll :trr.mg.:mang 
h:llla' på Gnl med Rirctlmg och k~h.:ricr p~l 
olika ni våer. 

'li •m C Bergroi h. All<>. crbji>d ,;g an h[tl 
la nii,la uninth111Öic . vtlkcl tachaml an · 
(Ui!"'' . 

$,en Sun,tdl\ f(Jrklar.tdc mott: t a• 'lUia! . 
f-rank Pcdcr,.'cn heranade o m 1771 .•l.il· 

ling<'ll - og !ll'tmlan tfcll/11' /11,• till och 
l' i, adc ,jn u"tiillning av 1771 'killing:tr. 

Lar> O Lagcrqvi,l hiill cH liiro:dr.tg <ll11 
f il'lllfigu llll'lfll/jt'r - III' H'l'II.\Å .1_\'/lfJIIIIÅT. 

Dagen ~~~,(ulade' med en h:1nkt:ll . 

Siitulagen den 9 j uni 
H.:mrc,an l!il'k 'ia Borre. Vi beundrade 
df1r dt:n 'to~lagna ~:unlingcn av ~lHl!!:l!!fa 
,.,,., l Drammen åkte vi den 1650 mo.:t.:r 
l!mga "Spir.tlcn .. upp till Wp()l'n av Br.tga· 
nc;hcn och bcuntl r.tuc den ""·kr.t ul\ikto.:n . 
S~i har det ncrfiir ni.'lt vid:m.: till Forn.:hu. 
<liir vi tog a\\kt:d odt tackade 1:'1ra trevliga 
ot:h dukliga litrdar li•r c ll m)do.:l lyl·kal 



RECENSIONER 

D Allen: Cataloguc of the celtic coins in 
the British Museum. With supplernen
tary material from other British <:ollec
tions. Vol Il. Silver cnin, uf nnnh lwly. 
.ou rh and ccnrral France. Swil7crland and 
,oulh Germnny. Rcdigcmd av J Kcm och 
M Mays. A\'011 1990. 71 ' 'ami 29 plan
scher. f5U. 

Karalogerna över Brili'h Mtbcurm i Lon
don ~mlingar har en mer än hundr.rårig 
rmdirion och räcker hl a så kla"iska nmr.i· 
den som amika grekiska mym. romc~ka 
mym lik,orn geografisk! avlägsna arahb· 
kn myn1 sam1 mer näraliggande inhcrm
ka anglo-saxiska och normandiska mynr. 
Samlingarnas srorlck och karalogernus hö· 
ga klass gör all dc näslan ulan undanlag 
ha r blivii slandardverk inom 'ina rc,pck
live områden. 

Kelriska myn1 urgör cll spiirmaode men 
rela1iv1 dålig! ulforskal område iivcn om 
mycke! harhänlunder senare tid. Gcogra-

Monnaics d'or des musccs dc Nimcs Il 
(Cahiers des musecs el monumenls dc Ni
mes 7). 1989, 54 s. iii. 
Delta trevliga häfte urgör andra delen av en 
katalog över dc antika guldmynten i museer 
i Nimes i Sydfrankrike. Den fiiNa delen. 
som innehåller guldmynl från den romer
ska kejsartiden. kom u1 1988 (Cahicr dc' 
musccs e1monumen1s dc Ni me;, 4). l andra 
delen finns kehiska. senromerska. bysan
linska och lombardiska mynt samt en fåtal 
övriea. 

M-useet '"dr åren 1894 -1940 inhv,r i del 
berömda Maison Carree - en a,; dc bä' l 
bevarade templen från rome~k lid - upp
Rin under kej ,ar Augu>tu,. l ,am band med 
sina besök idena kiinda minnesmärke har 
en del promine ma gäster överlämnar gåvor 
l iii ~mlingarna. så 1 ex den i numi snmli~
ka ring mycket kunnige kung Vielur Em
manuel III av Italien. och den på 'in tid 
kände numismatikern PC Srmchlin (1864-
1908). som skiinkl en siOrt amal mvnt och 
medaljer. Huvuddelen av rnynrc~ ingår 
dock i de gamla samlingarna uran prove
niens. 

Kata logen iir en 'amarbcrc mcll;m llcm 
fOrfana re. som gjort var sin del. Alla mynt 
iir avbi ldade och u11lirlig1 beskrivna. Dc 
svan-viw tillona iir delvis l(ir miirka. men 
l()rsloringarna i liirg. ;,om samlars i minen 
av häller. iir utmiirkla. Mynrbcskrivningar
na kompleneras med histMiska ;,amrn:m
lalln ingar nc:h notiser saml med ulmiirkt:l 
kartor. 

Det har ofla påpekat' all det ii r siir,kill 
viktig! både mr f()rskarc och samlare an 
små och liimligcn wlråtkomliga ~am l ingar 

som denna publiceras. Del iir gliidj:mdc 
när der gör, så llllbllrg,fulh och in,rrukrivr 
som i detla li111. u. tvi. 

Iis ki tiickcr dc Syd- och Mellaneuropa och 
kronologiskt århundrdden kring Kristi fö
lle lse. Som Rirebilder fungerade framför 
al h dc grekiska mynt men även de rorner
ska mynt som kelriska stammar kom i kon
rakt med. Srandardk~talogerna är fonfa
rande Blanchcts. Forrer' 1~1 11 nu ca 100 år 
g:unla verk medan en mängd modernare 
kataloger täcker mindre områden. 

Den fcin.t:1 volymen som behandlar Brit
i>h Mu,cums samlingar kom ut 1987 och 
täcker oMkcherna och Balkanslammarna. 
d v, Donauomr:.det. Den nu ull!ivna andra 
volymen räckerden centrala delen av Väst
europa och omfatwr 622 ex i Brilish Mu
>CUrn komplcllemde med 460 ex i andra 
engelska samlingar. Samtliga 1.082 ex är 
avbildade med mycket bra foron med un
dantag fOr några ex som inte avbildats utan 
an någon or1>ak har angivirs. Efler Derek 
Allens bortgång 1975 har hans manuskripl 
rcdigcr:us av John Kent och Melinda May, 
och vis'a tillägg har gjorts. 

Katalogdelen är som regel begränsad till 
beskrivande text och fiir bestämningar och 
kronologi ii r man hän, isad till den ~t märk-

ABOA 1987. Åbo Landskapsmuseum, 
:\rsbok. Åbo 1991. 189 s. Rikl illustrerad. 
lSBN 951-9128-78 -7. ISSN 0780- 1882. 

l inledningen utsägs fciljande: "Då mu
seets mynt- och mcdaljkabinctl. som år 
1991 fyller 100 år. nu på nyn skall öppnas 
i det f6rra brandkårsmuseets ulrymmen i 
Åboslons förborg. ägr1as deua nummer av 
AI30A hell åt numismatiken:· Det är etl 
mycke! in1ressan1 marerial. som presente
ras i den tvOspr.ikiga årsboken. 

7bm C lk'11roth inrroducerar nomisma
liken .ä~om ämne och ger oss bak!! runden 
till Åbo slotl~ mynt- och medaljk~binen i 
7ill nyna 111'11 gladje - Samla. läm och 
l'Nll. 

· 7iwkka 1il!lio beskriver i Åbo akademis 
llll'dllljf!r frrin tiren 1733 och 1802 sanll 
orhsrändighetcrna kring de"a medaljer~ 
rillkurmt. 

Tre bidrag handlar om finska medaljgra
vörer. För'l ur är Kri.<tiua Laun;u, somger 
Il'' cll fint portriiii av Medaljskulptii;.l' /1 
Gl'nla Ql'i.vt (1883 - 1957) . Vi får !lilja 
hennes kamp och väg via många utsrä ll · 
ningar r iii inlcrn:uionelh erkännande. 

0.<1110 uli/11' beriiitar um målaren och 
skulptören 7i:odor Schaliu somml!daljgm
''iir (1882 - 19601. Hans 13 medaljer avbil 
das och beskrivs. Som konsrnär iir han 
friirnst kiind såsom pllrlriitlmålarc. något 
som tydlig! fr;ungår iiven av hans mcdalj
ponriill. 

Slul ligcn har Laum 1-Jw.warineu giv il sig 
i ka'l med Räsiint:n i anikcln De1~ jill'<il~ 
derliga lllt'daUeu - MedaUer a\' Ka11ko 
Ril.,ifm•u under llrl'll 1951 - 77. Del ii r en 
mycke! liingslandc. rikt illuslrcrad genom
gång av denne skulptörs och medaljgravörs 
urvcc:kling. Den hiir iippna ögonen för v;~d 
"del nya" kan ge av knnst,·iirdc. 

ta rexten i den 22 >idor Ullig>~ imrodukrio
nen. Della giillcr olia iiven hiinvisningar till 
dc urgivande stammarna och leder till en 
hel del lerande men iir betinga! av att del 
'om regel ,akna; al lmiinl accepterade dala 
och all rexren iir av diskulcrJndc an. 

Dateringen av keltisk:• mynt har alllid 
vari l en problem cfte~om mymcn ,jiiJv-~ 
normull saknar imkriflcr ,om ger n:igr.• 
upplysningar om vare sig rid eller ur
'prung. Fynd,ammanhangen iirdii rfc.ir hch 
avgörande och i karalogen finn' darfOr 
även en ;.amman,tällning över dc 91 depå
fynd som iir circmde i katalogen. 

Volymen ii r 1ro1' ,in bcgr'Jm,adc omlllng 
,päckad med fakla och genom mynten' 
ringa storlek ryms många bilder på en 
planschsida. Dc två klagomål man k;m 
framfcim fOr denna i övrig! u1miirk1a pub
likation är an den hch saknar kanor ,ami 
del i sammanhanger hög:• prbcr. Samling· 
arnas storlek iir knappas! tillr'Jckligr om
lånande för all katalogen ska bli en stan
dard verk. men bristen på modern:• refe
rensverk med motsvarande bredd gör dock 
an den siikcrt ofla kornmer all citeras. 

Kl'lfll('/" )1//IS,\'011 

Den sbw anikcln iir ' kri vcn av llrika11 
Smulström och behandlar Numi.•mati.1ka 
fiire11illgen i Åbo 1j 1937- 1987. Den ger 
oss flireningcns tillkomsl och utveckling. 
undersrryker personlighereroas och per
sonernas bcrydclse. prc,cnlcrar och he· 
skriver f<iren ingcn' lina. egna mcdaljut
givning. m 111 . 

Denna årsbok kornmer genom ,ju grepp 
all ha en bölåcndc '~irdc fiir numbnwti
ken i Norden. NUF 

Stiftelsen uickö Institutet: Be rnadotter 
i politik och kultur( i\·. 264 '· Skii-.tk 1991. 
ISBN 91 -971685-0-5. Capri~ 150 kr. 

På det vii l känd:• ~lonct Uic:kii i Väsr.:rgiil · 
land har >Cdun 1960-ralcl Mimillanid an
ordnats en r;~d ul,liillningar inom dc mc'l 
skilda gre n;~ r ;~v ku lr urclll liv. l ~r har '-:\r 
kungalamilj ,riillb i i(lcu,. 

Der har blivit en l;lkla,piic:kad prc~cnla · 

tion av kung;tt;uniljcn under 180 år. För 
många bcsökarc ot:h liisun: av karalogen 
må,lc dc1 t'ramhurna hutbkapcl viieka hu
de t(irv;1ning och hcundran intilr vidtic n a,· 
dc enskilda medlemmarnas in,ur~cr p;\ dc 
möl skilda otnr{•dcn :1\' samhii llsl iwl. 

Vår uu·., O ul,~l'l'tfl ·ist kt>lllll\c r lill lab 
i uppsarsen 11ulmetla(jl'fllll bc•Jilttor. mc
dan UISI~IInin~smm\lrarna vbar fr: trll dem. 
många g:Ungc; i guld~l!'> glan!'>. 

Den slösande rikl illu,rrcmdc karal,>ccn 
är någo1 au going på gång gå rillbaka till. 
Fi\r\'iir\'a den diirlhr~ Någul liknande kom· 
mer inrc ålcr~ NUF 
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MEDAL..JNYTT 

Birgittamedaljen 
nr l i gu ld överlämnad~> sönda2e n den 6 
oktobc~ till påven av H M Kon;mgen (se 
bild på omslaget). 

Medaljen. som pröenlcradc, pa s 191 i 
tlircgående nummer av SNT. har modcllc
r;tts ;~v Enbt Nordin. utgi,•its av Samfun
det Kund Mvmkabineltets Vänneroch sl;l
gi ts av Mynivcrkct. Den vill - liks(lm fi
randet i Rom och Vadstena- erinm om all 
600 år förtl utit sedan Den Hdica Birc illa 
blev hel2onförklarad. - -

Dagc; in mm hade kungaparet m Il del· 
t;1git i den loNa ckumeni,ka mib,an na
gonsin i Peter:.kyrkan. 'om li rJde, av på
ven samt svenska och linska kvrkan, över· 
huvuden. -

l deua sammanhang kan det ,·ara vän att 
crinrJ om. au Gusta,;-111 (och tysk-romer
>ke kejsaren Jo>ef Il) bevistade j uhnäs,an 
1783 i Peterskvrkan. Påven Piu> VI to!!":
nare emot kungen och hans mljc och ~isa
de dem Vatikanmu,eet. Vid sin återkomst 
från Neapel hade kungen den 15 april 1784 
ännu en audien> ho;, Piu;,. Innan han läm· 
nade den heli!!a staden utbvtte Gu>tav och 
på,·cn gåvor.-Kungen ski~kade över tre 
,krin med historiska svenska medaljer i 
guld 1x·h 'ilwr. Denna fiirnämliga present 
förs\~tnn i likhet med många andra dyrbar· 
heter under fransmännen' ockupation av 
Rom och p<ivens fången>kap i slutet ;1\· 

1790-talet. se T Lif!dgrens upp,ats i Nor
di,;k Numbmati:>k Arsskrift 1962. > 166 -
246. 

Såviu bcbn1 är Carl XVI Gu,laf, den 
toNa kungliga ;\·cn,ka rned<tljg.åvan till 
på,·cn ,edan 178-1 . 

214 

FÖRENINGAR 
ALI NGSAS NUMISMATISKA FÖRENING har möten t(jrsta tor:<~lagen i februari - apri l 
och oktober - december i Sparb;~nkcn' filmsal kl 19.00. Upplysningar: td 030~ - 1 ~0 69. 
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Giistis kl 19.00 sista 
ti sdagen i varje mimad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB 'anu na nl riider fl'>rsla helgfria måndagen i v;ujc 
månad (utonr i juli odr augusti) . Apollng;hden vid Alnwiigen. Fagcr>ta. Tid: kl 19.00. 
Upply,ningar: tcl 0223- 116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUUB. Möle~loka le r Unrl;ingc. hiblintckct Rnrg.a nii~vii · 
gen. Falun. Krist ineg;irden, Kristinegalan 9- Il . Dalen 4. Borliing.e. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Auktion:;mötcn med l(jrcdrag h:"dlcs 
;mdra rmindagcn i rn;in;~den kl 18.45 i Traktören (Tr) . Köprnan~gman 20. Studiccirk larna 
miils i klubblokalen (KL). Skeppsbron 4'. 18.30. Medaljc irkeln l :a onsd och Foto· 
ci rkeln J :e on,d. Antik · nch Meddtid>cktioncn 4:e wrsd och Utiandscirkeln >i>la ~ista 
t i~d i nranatlcn. GNF. Box 5289. 402 25 Göteburg. Kontakturan: Bn Norde ll . 031 -
17 79 70 (dagtid). Anbud : Anders F;~lk. 031-13 3141. 6/ 11. Medalj<: i KL. H Widccn 
medverkar. Medtag medaljer! Kaffe: 7111. kl l3 i KL. G Ri>pling.liirklar<lrarahi>ka mynt. 
Medtag mynt! Kaffe: 7111. kl 19 V Hamng 3. G Rispling: .. Vik ingatida ar<thbk;rmym .. : 
11/ 11 . Fi.1reningsmötc med stor auk tion 18.45 i Tr: 20111. Fotnc 18.30 i KL: 26/ 11. 18.30. 
Utl ;mdsc 11111 Cypern. S PerS>on: .. Sctllar:· B Holmen: .. Mylll .. : 28/11. I!UO. Antik 
och Meddtid,c i KL. Frim viirldskl>ngre~>en : .. Nya böcker. rön och ideer:· Bengt och 
Rut Holmen samt Sune Persson ber.iwrr. 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara - :-;~lcn kl IH.30 den tlir'ta 
måndagen i varje m;\nad uuun juli- aug. Upply>ningar: 035- 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Hiiiir> Plåts niaha l den :mdra lnr>dal!cn 
i ,·arjc månad utom juni-aug. Upply>ningar: Evert Olol'>><m 0413-2215 1. -
KALMAR MYNTKLUBB har möten för,ta he lgfria måndagen i varje mi111all (ultun 
juni. juli och :tugusli) kl 19.00 i SPF lok<tl. S. Långgatan 39. Kalmar. Upply>ningar: Id 
0480 · 159 29. 733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har miltt:n<tndra on>dagc.:n i varje månad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i s -E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner v:\r m.:h 
höst. Upplysningar 506 -Il eller 365 39. 
KATRlNEHOLMS MYNTKLUBB har mulen torsta helgfria on>dagen i varje m;inad i 
SPF-Iukalen. Djulög.. 51. K;urinehohn. Uppl)'ningar: tcl 0150 - 210-15 el 15100. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynttriiff IOr~ta ti,dagcn i jan.-april. >Cpt. -dec. 
Lokal: G. A. ~ kolans m:usal. S. Jiirn,·;ig:.galan. Sund>vall. Intimnation om mynt. 
'ärdering. auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-55 64 18. 11 35 03. 
LUNDS NUM ISMATISKA FÖRENING. ~'l vntträffar med aktivi teter tKh ;IUktion 
kl. 19.15 2/10. 6/ 11. 4112 i ''Utbildningshlbct". Akergr. l. Lund. Upply,ningar: '~1rd 
046 · 14 43 69 k viiliar 0-16 · 12 25 9J 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller ,ammanlriide med auktion i Folkeb Hu >. 
Klippan. kl. 19.00. andm fredagc.:n i varje manad . Uppl y~ningar och auktion,li,la tel. 
0451- 13288. 
NOLA MY!'TKLUBB har möten 3:e li>llagcn varje mårKid augu,ti - april. utom dL'\:em
bcr. Lokal: Nola>kol;m :.al 316. Orn>killd~vik . Uppl. tcl 0660-16648 eller 0660-402 20. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har mot.: med auktion kl 19.00 tredjc·ti>tl:1gen ~.arje 
manad utom i maj - augu~ti i Ektorp'> fritid:-gård . Auktion,vi:.ning börjar kl IROO. Aven 
icke medlemmar fir viilkomna. Bötäll li>ta p:r tt:l 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har miite med auklion p;r Gu>la'''"Hh Tralik>kola. R:h.ihu,. 
gatan 33. Nässjö si,la tbdagen i varje månad utom dec. juni - juli . Upply,ningar: tcl 
0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUM lS. Skelleftcå har möten !liNa tor,dagen i varje månad i NV · 
huset. konfcrcn>rummct. Upply>ningar: tcl 0910- 186 80. 
SANDVIKEN -Gf\VLE MYNT K LUBB har möten kl 19 fiiNa on,d:rgcn i ,·ar je mån:td C ej 
juli - augu,ti). Lokal: V:.lbo K0111111unall1u'. Upply>ning:tr: tcl 026 · 18 l !l J6. 
SIGTUNA MYNTKLUBB har möten on>d 6111. 4112 kl 19. 15 i klubblnkalt:n Rn· 
M!r..bcrg>viigen 27 B i Ro,er..bcrg (auktioner. lotterier. hytc"·crk,amh.:t 111111). Klubb
lokalen öppen helgfri nn>d 13.00 - 17.00 ,e pi - 111:tj (auktinn,objekt och bibliotek). Uppl 
0760-38190. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har 111iitcn ;urdr.1 helgfria tnr>ll;~gen 
i varje månad (ulllmmaj- ;~ugu~ti) i Hu,udbib.lintckel. Hunnebcrg,gatan 8. Linkliring 
i Lindblomsrummet l l r upp kl 18.30- 21.00. Ar! igen ;~nnrdmt> en antik- nch 'anrl;~r
mä,sa samt en re'a till Frimynt i Hclsingbnrg. Upplr,ning.ar: tcl 01.1 · 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten ,i,ta lnr..tlagen i '<lrje m;ln;~d 
utom juni - augu,ti på IOGT. Kung,gat;~n 16A. Klubblnk:1lcn: Kunpgatan 38A. 1\1:11-
mfl. håller öppet varje t i,d;~g kl 19-21 under 'cptc111hcr- nlaJ . -



SKÖVDE NUMJSMATISKA FÖRENING Lokal: Scrvicchu~ct Bagaren. Hertig Johans· 
gatan n A. Skövde. Miit<:n med auk tion kl 16.00 den 10111 och 8112. Upplysningar: td 
0500-808 50 (Thord Lund). 
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möt..:rr kl. I!UO p~t Folbre fino klubb. Tclcg. 19. 
A\esw. Upplysningar: tcl 0226 - 562 78. 
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andra m~\ndagen i månaden kl 18.30 i Spar· 
b;mkcn Skåncs samlings,al. C B Frii,gatan -1 A. Trelleborg. Pa programmet :-tår aukt ioner. 
Riredrag. loucricr 111111 . Upply,ningar: tcl 0410 -24131. 
TÄUE MYNTKLUBB. Siidcrt;iljc. har mf>11: i Wt:ndela;, rum. bibliordet Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i ' "Jrje mårml utom juni. juli. augu,ti vch december. Upplysningar: tel 
0755 . 102 03. 
NU1viiSMATISKA KLUBBEN l UPPSALA h:tr miiten på Upp,a la Uni,·er..iteh mynt
kabineu . Tid: 19.00. 12/ 11 l(}rcdrag: 10/ )2 llircdrag. Upply,ningar: 018 - 149711. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖREN ING har miitc med auktion,i,ta frcda2cn i \'ar
je m:'tnad utom december p~\ Kulturhu,ct. Storgatan 20. Vctland:r kl 19. 15. Vi,ni~g från kl 
18.15. Uppl}>ningar: te l 0.183 - 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VILLSTADORTENS M YNTKLUBB. Sm~land,,te nar. har möten andra nr:inda!!en i \'ar
je m:inad utom juni. juli ot:h augu>ti . Fiircdrag och dyl fiilj, av auktion. Scr\'e ri~g. Upp· 
ly"1ingar: tcl 0345 - 11195. Lokal: Biblioteket. Sm:iland;,stcnar (källarlokalen). 
VÄ RENDS NUM ISMATISKA FÖREN ING. Sammantr;ide med aukt ion kl. 18.20 på 
Röda Kor,ct. Hovsgatan Il . V;ixjii 28/11. Upply,ningar: 0470 -73114. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUUB har miitcn tlir~ta torsdagen varje månad okto· 
b.: r- maj kl 19.00. Gam l <t Banga w n ·15. Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB h;~r ruiit..:n pa k;~ ti;tcrian. Vall by friluftsmuseum kl 19.00 för
'ta onsdagcn i månaden. N;irvarolottcri vid v;~ rj c miitc. Upplysningar: te! 021-757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖREN ING har rniitcn i J\·1-lokalcn. Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: te l 019 • 13 52 13. 

MYNTNYTT 

Frankrike 
Det äldre och tyngre 10- fr.rn"rnyntet (fr 
om 1974) har 'nabbt dragib in och slutatic 
cirkulera 30 september. Fr;rnt tnm :I l ok· 
tober kunde man liba in dem ho, posten 
och bankerna. l'vlymct har vari t ut>.att liir 
en ornlirttandc lii rlirl,kning odr !ler ii n dc 
677 mi ljoner exemplar som La Monnaic 
slagit torde alltså ha e.x i stcr~lt (330 miljoner 
återstod att dra in och mer ;;n l 'X ;~n,cs ha 
varit tl1lska). Det sedan n:i~:ra frr utgivna. 
himetalliska 10 fr.rncsmyntct viiger har;~ 
6.5 g mot tlct indragna> 10 g (var.rv 920/ 
1000 koppar). 

En nv 50 franc"cdcl kommer 1993. Se
dan ,k;lf hela ,edcbericn iCirny~"· 

(MI'ddt'llll t ll' 1/tt/1,, Mttrlilr) 

Nyt! 10-kronorsmym 
1991 utbyt- 10-kmnor,~edclnrnot en mynt 
''""nu blir $\'cricc;, hö!!st:trn' 111\':tlör (om 
vi undantar jubil~um~r~ynten.). Den gam
la 10 - kronor..~edcln ;,um började tryckas 
1963 gii lkr tilrtl;tr;rnde. ,·id >idan av myn
tet. men utgintingen upphör >nart. 

Den earnia >Cdcln h:tr inte längre en till· 
rikkligl hiigt ' 'ärde för a tt den ska bchand· 
la' v~r r"unt. vilket har gjort au den snabbt 
har >litit,. ~1ed det nya myntet blir liv>
l;ingdcn betydl igt l ä ngr~. Det är inte fOrsta 
gången son ~ Sverige har ett mynt i valören 
10 kronor. Ar 1873. när guldmyntfoten in
t(irdc> och kronan b le\' enhet fOr det svcn
,ka mynt:>ystcmet. bnn' bl a ett 10- kro
nor"nynt i guld . Dcs~a toregånga n: upp· 
h(irdc att cirkulera 1931 i ~arnband rned 
guldmynttillens avskallrndc. 

Det nya myntet innehåller metallerna kop· 
par 189 '.k). ;rluminiunr (5 % ). zink (5 '.if) 
och tenn (l V,) - d v s helt nickelfri till 
gliidjc tiir <r Ila allergiker. 

För att f()rviixlingsrisken ska vara mini
mal tillverka> det nya myntet i en gulaktig 
IZirc nd1 ii r relativt tun2t (6.6 c ) . Randen ii r 
nn~·iixlandc slät och 2ifllad -mr att hjälpa 
" '"'kadadc. Sc ii\'cn SNT 1990/ 8. s 18.1 om 
tfirord ningcn! 

AUKTIONER 

SVENSKA 
N(w 9 · 10 Storkholm. U Ahbtriirn 

Mynthandel All 

UTLÄNDSKA 
Nm 6 

13-14 
20 
n -n 

London. Glcndininc·,. 
FrJnkfurt / 1'\1. sav: 
Lontlon. Glcntlining\ . 
.\lunchen. Larv . 

25 Lnndon. Spinl.. & Son. 
27 · 29 ~'\!Undren. HiN: h Nacht'. 

Dec 5-6 
12-Ll 
14 

L<mdun. Glcndinin~\. 
London. Glentlinin~\. 
Hcl,ingfi>r,. Hnlrn;~,to. 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
Nov 24 Wiir7hurg. 

Sammlergenrc in,chaft 
Sicbollbhiilu: l Kce,hurg. 

UTSTÄLLNING 

Utställning om Lettland 
Den 19 november 1991 öppnar uts täll
ningen LATVIJA - Sagan om Lett
land . Utställningen visas i Statens his
toriska museum i Stockholm. Främst 
ingår raremål från fårhistorisk tid. 
medeltid och sentida folkdräkter men 
även material från Kungl Myntkabi
nettet kommer att ingå. Svenska be
sittningsmynt från Riga, tsartidens 
mynt och sedlar samt mellankrigsti
dens le ttländska mynt och sedlar ut
gör det numismatiska inslaget i denna 
stora utställning . Besittningsmy nten 
kommer även att behandlas i uts täll
ningskatalogen och i det nya numret 
av Historiska Nyheter, som har Lett
land som tema. 

l NÄSTA NR BL A: 
U ' llllart Lind om en denar
skatt p<) Gotland. 

Sonny Serreswm o m Gustav 
ll l: s fö rfalskningar av ryska 
fc mkopcker! 
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Åbo Mark 1556 

NUMISMATISKA 
FORENINGEN l FINLAND 

•• 

AUKTION nr. 300 
hålls den 18 och 19 januari 1992 

på Hotell Marski, Helsingfors 

Vid auktionen säljs bland annat: 

- Olof Skötkonung penning 

- 354 mynt från Vasa-ättens tid 

- 14 dukater 

- baltiska mynt från medeltiden 

- stor Ryssland-samling 

Auktionskatalogen erhålls genom att 
inbetala senast den 15 november 75 kronor til l svenskt postgiro nr 547 553-8, 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN l FINLAND 


