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NYTT OM BOCKER - RECENSIONER - BOKTIPS - LASTIPS 

och dess anvandbarhet. I vissa fall ar 
det svårt att tydligt urski lja alla motiv 
på medaljerna. Litteraturreferenser 
i texten hade ytterligare iikat bokens 
anvandbarhet. 

Sammanfattningsvis har Jonshult 
gjort ett stort och gediget arbete. 
Boken rekommenderas varmt till alla 
som intresserar sig for medaljkonst, 
Kungl. Patriotiska Sallskapet, nytto
ideal eller minneskultur. Det ar glad
jande att Sveriges rika rnedaljhistoria 
fortsatter att intressera och blir allt 
niirmare studerad och dokumen
terad. 

Martin Tunefalk 

Jonshults bok ( utgiven 2020) saljs av 
R6nnells Antikvariat och kostar 275 
SEK. E-post: info@ronnells.se 

Den kah också laddas ner: 
issuu.com/kungligapatriotiska-sallska
pet/ docs/kps_ webbversion 

De Bornholmske 
Amatørarkæologer 25 år 
STRAX FORE JUL fick jag mitt for
fattarexemplar av jubileumsboken De

første og største fund från De Born
holmske Amatørarkæologer (DBA), 
som firar 25 år som forening! 

Det visade sig vara en imponeran
de och valillustrerad bak i flera delar, 
diir jag vill namna några av dem. Den 
inleds med korta berattelser, 1-6 
sidor, från olika rnedlemmar om de
ras forsta eller stiirsta fynd. Flera av 
dessa kommenteras, också det i en 
kort artikel, av en sakkunnig arkeo
log/forskare eller motsvarande. Bland 
det forsta jag laste var om Blykobbe
skatten, kommenterad av Gitte Jng
vardson. Jag forstår spanningen nar 
man hittar något men också hur ivrig 
man ar att få koppla in arkeologer och 
detektorkollegor for att giira en ge
nomgripande undersiikning. I det har 
fallet bestod fyndet av två delar, dar 
den ena kunde friliiggas in situ. Skat
ten innehiill omkring 150 vikinga-
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tida mynt. Jag hade garna iinskat en 
djupare beskrivning av de ingående 
mynten, men boken riktar ju sig till 
en bredare allmanhet an numisma
tiker! Totalt omfattar den inledande 
delen cirka 130 sidor och många 
av de beskrivna fynden innehåller 
vikingatida mynt! 

En andra del, cirka 60 sidor, hand
lar om "Udlandsrejser" diir DBA 
blivit professionellt anlitade for att 
hjiilpa till med undersiikningar i Sve
rige, Norge, Tyskland och Polen. Jag 
kande inte till att DBA var anlitade i 
samband med efterundersiikningar i 
Vittene, Vastergiitland, dar Sveriges 
tredje stiirsta guldfynd har gjorts! De 
har aven varit med i Uppåkra, Kau
pang och Hedeby. 

En tredje del handlar om nar de 
medverkat vid utgriivningar på Born
holm. I flera fall valdigt uttiimmande 
artiklar, bland annat om guldgub
barna från Sorte Muld, Bornholms 
svarta jord. Har har man aven hittat 
glas och glaspiirlor som detaljerat be
skrivs. Aven om metalldetektorerna 
i dag spelar en stor roll inom DBA 
så finns beskrivningar av stenålders
fynd som resulterat i upptackten och 
utgravningarna av betydelsefulla bo
platser. 

I boken beskrivs också De Born
holmske Amatørarkæologers och 
mål, metoder och fem olika arbets
modeller, en nag så viktig del i det 

lyckosamma samarbetet mellan ama
tiirer och professionella forskare. 

Man kan hoppa in var som helst 
i den mer an 400 sidor tjocka boken 
och biirja lasa, den ar perfekt att ta 
frarn til! efterrniddagskaffet eller nar 
viidret visar sina samsta sidor! Det 
ar en bok som jag varmt kan rekorn
rnendera - och dar man på kiipet får 
rniijligheter att triina upp sin danska! 

Jag fick nedanstående lankar från 
forlaget for bestallning av boken och 
dar jubileet och lanseringen upp
miirksammades i media. 

Bogen kan bestilles via dette link: 

https:/ /forlagetbrianch ristensen .dk/butik/ 
de-foerste-og-de-stoerste-fund-de-born

holmske-amatoerarkaeologer-25-aar/ 

TV-programmerne kan gen ses via dette link: 

https://forlagetbrianchristensen.dk/2020/ 
flot-presse-af-dba-bogen/ 

Not. Lagstiftningen for anvandning 
av metalldetektorer iir olika i Sverige 

och Danmark. I Danmark ar det 
iir forbjudet alt s6ka vid fredade 
fornminnen och i ovrigt rnåste tillåtelse 
inhiimtas från markagaren. I Sverige 

kravs tillstånd från Liinsstyrelsen for 
varje enskilt anviindningstillfalle enligt 
bestammelserna for metallsokare i 
kulturmiljolagen kap. 2, §§ 18-20. 

Bo Gunnarsson 

Myntstudier 2020: 1 
MYNTSTUDIER - tidskriften som 
utges digitalt av Numismatiska 
forskningsgruppen vid Stockholms 
universitet sedan 2003 - har utkom
mit med sitt sista nummer under 
professor Kenneth Jonssans ledning. 
Efter honom tar hans eftertradare 
Jens Christian Moesgaard iiver som 
redaktiir. 

Det senaste numret består av hela 
88 sidor med långa artiklar av Mauri 
Kiudsoo, Jani Oravisjarvi, Bo Gun
narsson och Kenneth Jonsson. 

Hiimta Myntstudier 2020: I hiir: 

https://www.archaeology.su.se/polopoly _ 
fs/1.533114. I 6082 I 0641 !/menu/standard/ 
file/Myntstudier_2020_l_Lasvanlig.pdf 
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