Förslag till riksdagen
1986/87:16
Fullmäktiges i riksbanken förslag om minnesmynt på
etthundra kronor och på ettusen kronor

Enligt lagen

(1970: 1028) om rikets mynt får vid sidan av bruksmynten i de

namnvärden som kontinuerligt utges finnas även ''minnes- och jubileums
Enligt 4 §1 andra stycket samma lag

mynt med andra namnvärden".

meddelas föreskrifter om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt genom
lag.
Minnesmynt utgavs senast år
kommer ej att utges under

1985 (SFS 1985:161, 705 och 706) och

1987. Fullmäktige i riksbanken vill föreslå att

minnesmynt skall utges år 1988 med anledning av att det nämnda år är 350 år
sedan kolonien Nya Sverige Delaware grundades. Därvid bör minnesmynt
utges i silver med ett namnvärde av

100 kronor och med den sammansättning

och storlek

i denna valör

som

minnesmynten

under senare år haft.

Fullmäktige vill föreslå att därutöver utges även ett minnesmynt i guld med
ett namnvärde av l 000 kronor. Sammansättning, storlek och motiv för
präglingen framgår av bilagda lagförslag.
Med hänvisning till det sagda får fullmäktige föreslå
att riksdagen måtte antaga bilagda förslag till Lag om minnesmynt
på ettusen och etthundra kronor.
Stockholm den 19 februari

1987

På fullmäktiges vägnar

Erik Åsbrink
Hanna Ericson
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Förs. 1986/87:16

Lag om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor

l § Med anledning av att det 1988 är 350 år sedan kolonien Nya Sverige
Delaware grundades får minnesmynt med namnvärden av ettusen och
etthundra kronor ges ut.

2 §Minne myntet med ett namnvärde avettusen kronor skall tillverkas av en
legering som består av 900 tu ende! ar guld och l 00 tusendelar koppar samt ha
en vikt av

5,8 gram och en diameter av 21 millimeter. Avvikelsen från den
6 gram.

nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst

3 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettu en kronor skall ha följande
prägel.
På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften
"CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONU

G" nedtill på höger sida om

bilden konstnärens signatur "BT".
På frånsidan en beskuren bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed
koloniens grundläggare färdades. Såsom omskrift upptill "NYA SVERIGE
DELAWARE

1638 1988" och nedtill valörbeteckningen "'1000 KR" omgi

ven av bokstäverna "E'', som anger myntningsorten, och "D", som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.
Randen skall vara slät.

4 §Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall tillverkas av
en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt
ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst

16 gram.

S § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall ha följande
prägel.
På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften
"CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONU

G'' nedtill på höger sida om

bilden konstnärens signatur "BT".
På frånsidan en bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed koloniens
grundläggare färdades. och av en kartbild över kolonien Nya Sverige
Delaware med fortet Christina utmärkt. Upptill till vänster tre kronor
tillsammans med bokstäverna ''CRS" (Christina Regina Sueciae). Såsom
omskrift upptill ''NYA SVERIGE DELAWARE

1638 1988'' och nedtill

valörbeteckningen " l 00 K R·· omgiven av bokstäverna "E'', som anger
myntningsorten, och ··o··, som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.
Randen skall vara slät.
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Sveriges Riksbank

Förs.l986/87:16

Utdrag ur fullmäktiges protokoll den 19 februari 1987
Närvarande: Ordföranden Erik Åsbrink, vice ordförande Olle Göransson,
Bengt Dennis, Staffan Burenstam Linder, Jan Bergqvist, Ingemar Eliasson,
Karl Boo.

§ 4. Skrivelse till riksdagen med förslag till Lag om
minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
På förslag av Åke Gustafsson beslöt fullmäktige att i skrivelse till riksdagen
lämna förslag till Lag om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor med
anledning av att det 1988 är 350 år sedan kolonien Nya Sverige Delaware
grundades.
skrivelsens lydelse framgår av registraturet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Ur protokollet:
Ulla Wettermark
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