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TILL AUKTION 29 

7-8 april 1984 

finns möjlighet t.o.m. lO februari 
att lämna in bättre 

PLÅTMYNT - SEDLAR 
MEDAUER - ORDNAR 

UTLÄNDSKA MYNT - ANTIKA MYNT 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 
Kungsgatan 28- 30 

Tei.08.140220, 101010, 
Telex 17166 

Från vår försäljningslista 
december 1983 

Christina. l /2 riksdaler 1639. 
Bild 26 mm 
Christina. l /4 riksdaler J 646. 
Utan mm. 
Carl X I. 2 mark 1672. 
Carl X l l. 4 mark 1716/15. 
Fredrik l. Riksdaler 17 40. 
Gustav l Il. Riksdaler 1782. 
Carl XIV Jo han. l/3 riksdaler 
1829. 

l(+ ) 3700: -

l + 3000: 
l+i'tOI 875: -
1 H O l 3600:-

0 1 3900: -
0 1 1650:-

01 /0 3500:-

Polen. Sigismund 111. Taler 1628, 1630 och 1631. 

Dessa och ytterligare 800 mynt samt 150-tal pol
letter finner Ni i vår senaste lista som sänds gratis 
till alla intresserade. Ring eller skriv till 

J. PEOERSE;'II MYNTHANDEL 
Skolgatan 24 502 31 Borlis 

Tel. 033/ l l 24 96 

{6--.C.! 

NY A ILLUSTRERADE 

PRISLISTOR 
I SPECIALOFFERT SVERIGE 

innehällande mynt frän medelti 
den t o m idag samt guld och 
besittningsmynt 

II SPECIALOFFERT ANTIKA 
MYNT inne hällande gekiska och 
romerska mynt frän 400 f. Kr-
400 ef.Kr. 

~, WALLIN & BAKOS AB f~J1 
~ Kungsgatan 4 B, Box 26058 -.. ~-·· ... 

S-100 41 STOCKHOLM 
Tel. 08/10 00 57-58 

Affärsvänner 
Numismatiker 

Vi vill tacka Er för det gångna året 
ochfördet 
godasam
arbetet 
önskar 
Ingemar & Jan 
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Vårprogrammet 1984 
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 i Historiska museerna, Storgatan 
41, Stockholm. 

Februari 2 Anders Fröseli berättar om Johan Hadorphs myntbok 
1673, Brenners föregångare. 

15 Besök på utställningen "Myter" på Historiska Museet 
med föredrag "Myter på mynt" av Ulla Westermark och 
Harald Nilsson, Kungl. Myntkabinettet. 

Mars Torgny Lindgren visar sin ti ll fålliga utställning i Kungl. 
Myntkabinettet och berättar om riksbankssedlarnas ut
veckling. 
Ola Kyhlberg: Från vikt till mynt. Utvecklingen från järn
ålder till medeltidens början. 

April 

27 

12 Professor Thomas Noonan, University of Minnesota, 
håller föredrag (på engelska) på inbjudan av SNF, Sam
fundet Kungl. Myntkabinettets Vänner m fl om sina 
forskningar rörande den islamska myntimporten under 
vikingatiden. 

Maj 

26 

7- 8 

Lars O Lagerqvist berättar om svenska belöningsme
daljers historia. Medverkande: Torgny Lindgren. 
Auktion (H istoriska museerna. Storgatan 41, 
Stockholm). Visning från kl. 17. 

Övriga mötesdagar: 5/5 (årsmöte) och 21/5. 

Samlarmynt 
Alla samlarmynt 1983 och även 
danska set 1982 finns att hämta på 
kansliet. .Gör det snarast (vard. 
10.30 - 13). 

Smärre utställningar 
Som tidigare meddelats ordnas 
smärre utställningar varje månad i 
Kungl. Myntkabinettets medaljsaL 
Under februari visas e tt urval bruks
paletter. 

Tillfålliga utställningar 
J början av mars öppnas en av 
Torgny Lindgren anordnad utställ
ning av material ur Riksbankens 
sedelsamlingar. Den efterträds i 
april av en utställning om Gösta 
Carelis medaljkonst, för vi lken Ernst 
Nathorst-Böös är ansvarig. Den 
kommer att stå över sommaren. 
Bägge dessa expositioner äger rum i 
den tidigare loka len för världens 
mynthistoria, som efter rånöverfal
let i maj 1983 utrymts. 

Isländska samlarmynt 
Medlemmar som är intresserade av 
årsset från Island ombedes kontakta 
kanslie t! 

Förslag om nytt 
minnesmynt 
Myntdirektören har i skrivelse av 
den 15 december förta året föresla
git regeringen att låta prägla ett 
minnesmynt om 100 kronor i si lver 
(liksom det föregående 32 mm och 
925/1000) med anledning av den 
Europeiska säkerhetskonferensen i 
Stockholm, eller, som den officiellt 
heter. Konferensen om förtroende
och säkerhetsskapande åtgärder och 
nedrustning i Europa. Regeringen 
beslöt den 12 januari att myntet 
skall utges. Det torde bli fårdigt 
denna sommar. 
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MYNTEN FRÅN SUCEA V A [l] 
A v Hans E. Sköld 

Artikeln ingär i e n serie, som 
under den rumänska samlings
rubriken " P e faga~ul vechilor 
relaJii Romäno-Suedeze" inletts 
i Bufetinul Oficial al Patriarhiei 
Romåne, Bukarest. 1982 nr 1-2, 
s 162 ff. 

Utgångspunkt 
Hösten 1980 besökte jag första 
gången den i flera avseenden myc
ket intressanta staden Suceava i 
nordöstra Rumänien (se kartan bild 
l). Strax efterät fick jag i min hand 
Numismatiska Bo kfö rlagets ''Sveri 
ges Besittningsmynt" ' med dess av
sni tt (s 202- 205) om "Falskmynt
ningen i Suczawa". Den för mig 
främmande stavningen av a lla ru
mänska namn plus inadvertenser 
som ··vojvoden av Moldau i Vala
kiel .. (s 31) kom mig att reagera 

Jag fick lust att se litet närmare pä 
vad som läg bakom rubriken: Berät
te lsen om den moldoviske fursten 
Dabija Vodas och den italiensk-pol
ske myntmästaren Titus Livius Bo
ratinis valsverksprägling på 1660-
talet av solidi och schillingar frän 
bl a svenska Baltikum. 

Dä bosatt i Bukarest fick jag ge
nom professor Florian Georgescu, 
c hef för Muzeul National dc lstorie 
där, och specialisten vid dess mynt
kabinett dr Conslanta $tirbu snabbt 
tillgäng till den rumänska litteratu
ren i ämnet och en blick pä de aktu
ella mynten. Vid besök i maj 1983 
hos dr Stirbu har hon ägnat ansenlig 
tid ä t att kritiskt granska och i detalj 
med mig gä igenom före liggande 
artikel i en rumänsk utformning, 
som genom sakkunnigt och alltid 
lika välvi lligt bistånd har möjlig
gjorts av professor Al. l. Ciurea 
Bukarc:st. Denna version kommer 
att ino m kort publiceras i museets 
tidskrift ·•cercetäri Numismatice". 

l Sverige fick jag kontakt med då
varande förste ant ikvarien vid 
Kung l M yntkabine ttet i Stockholm 
Lars O Lagerqvist och samlingarna 
där. Genom honom och avdelnings
direktören Staffan Runestam i ut
rikesdepartementet fick jag läsa vad 
Platbärzdis2 och Wahlstedtl har 
skrivit. Fru Maria-Alice Botcz, Bu
karest, har fö rsett mig med värde
fu lla muntliga uppgifter. Ett varmt 
tac k riktas till alla. 
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Numismatiskt är mynten väl doku
menterade av experter i bl\de Sve
rige och Rumänien. Nya fynd, inte 
bara från Suceava, är föremäl för 
fortlöpande undersökning. J u st nu 
granskas myntklumpen på bild 2 och 
3 av ruml\nsk expertis•. 

M a n vet alltsä vem som har lätit 
prägla mynten och var det har skett, 
även orn en del detaljer fortfarande 
är oklara. Men meningarna går isär 
när det gäller syftet med präglingen. 
Den fr1\gan skall så småningom 
diskuteras här. 

Perspektiv 
Först är det emellertid nödvUndigt att 
som Wahlstedt' söka placem in Mol
dova, Dabija Vodä och Bonatini i ett 
historiskt och geografiskt sammanhang. 
Man kan inte - Platbarzdis tycks ha en 
tendens till det - bara se p~ dc svensk
polska och polsk-moidoviska förbindel
serna. Visserligen spelar dc in. Men man 
måste söka ett vidare perspektiv på den 
annars fortfarande ganska oförklarliga 
utmyntningen och tidpunkten för den. 

Förhållandet mellan Sverige och Po
len under historisk tid är i sina huvud
drag tämligen välbekant för en svensk 
publik. Moldova är däremot en mera 
okänd faktor. 
Förbindelsemil mellan Sverige och dc tre 
huvuddelarna av våra dagars Rumiinien, 
d v s Moltlova, Valakict och Transsyl
vanicn. går åtminstone ett tusental år 
tillbaka i tidcn6

• Kanske tycks det märk
ligt. Men man behöver bara erinra sig 
den svenska penetrationen mot öster 
och sydöst. från vikingarna och fårderna 
mot Miklagård till motsättningarna mot 
Ryssland och Polen under 1600-talct, för 
att se ett sammanhang. 

Just 1600-talet innebiir en intensifie
ring av relationerna. Efter att tidigare ha 
vari t mera marginella - man kan t ex 
notera Johan lll :s förbund 1578 med 
svågern $tcfan Båthory av Polen som 
också var furste .av Transsylvanicn' -
kom förbindelserna med detta furste
döme. buffertland mellan turkarna och 
dc katolska Habsburgarna. att bilda ett 
inte oväsentligt element i den svenska 
utrikespolitiken undet trettioårisa kriget 
och fn1m till 1660-talct. Detta även om 
det första initiativet inte tycks ha tagits 
av Sverige utan från Transsylvanicn ge
nom G :l bor Bethlen 1623'. 

Men också med Moldova var förbin
delserna under 1600-talct ganska livliga. 
Wahlsteut• anför som exempel svenska 
trupper.; medverkan till att 1653 fördriva 
den moldoviske vojvodcn Vasile Lupu 
och iosUtta Gheorghe Stcfan till regent i 
hans ställe"'. Karl X Gustav slintlc 1656 

en svensk beskickning till I~i. som omkr 
1600 hade blivit Moldovas huvudstad 
Gheorghe Stcfan fördrevs i sin tur av 
turkarna 1658" och fick av Karl Xl:s 
förmyndarregering som tillflyktsort an
visat slottet i Szczccin i d~varandc sven
ska Pommcrn, där han dog 1668. 

Överhuvudtaget stod svenskarna al
drig främmande för att söka bundsför
vanter dUr sådana fanns att 1?!. Turkar, 
tatarer och kosacker fdrekom hela tiden 
i den s!Undigt växlande bilden av de 
svenska engagemangen i Polen och 
Ryssland. 

Politiskt spelade Moldova i det sam
manhanget inte samma roll som de 
transsylvanska territorierna. Ekono
miskt fanns emellertid samband genom 
ett synbarligen rätt välutvecklat. om än 
indirekt handelsutbyte med svenska Liv
land". Gängbart mynt - inhemskt mol
doviskt betalningsmedel saknades vid 
denna tid - var därvid bl a svenska be
sittningsmynt fr11n Riga vid sidan om li
tauiska och brandenborgska schillingar. 
Mynten från Riga tycks ha haft silrskilt 
stor attraktion. Sä var förhällanuet tidvis 
också i Polen". 
Liksom härskarna i Transsylvanicn sök
te dc lokala furstama i Moldova så l~ ngt 
det var möjligt hävda sin självständighet 
gentemot turkar, polacker, ungrare, 
österrikare o a grannfolk. Nominellt Jrtg 
avgörandet vanligen hos Höga Porten, 
vars suverlinitct man till nöds och tri
butmässigt erkände. Men motsättningar
na mellan Porten och grannfolken eller 
dessa sinsemellan utnyttjades skickligt 
för personliga. ibland även mera vittom
fattande nationella syften. 

En kort översikt kan vara prt sin plats. 
Detta också för att klarlägga nrtgra i den 
ak tuella litteraturen tyvärr förekom
mande mindre exakta begrepp. "Mol
dau i Valakiet" har redan nämnts. 
"Borgen" eller "slottet" i Suceava utan 
närmare precisering är ett annat. 
Nordvästra Moldova (se kartan bild 1}, 
en kulturbygd redan i paleolitisk tid. in
gick i vad som före den mo Idoviska feo
dalstatens tillkomst kallades Tara Scpe
nit och senare Bukovina. Dess norra del 
hade som huvudort CernauJi på numerd 
ryskt territorium. l söder var Succava ett 
centrum. 

Omkring 1352 uppges•• Moldova ha 
organiserats som en enhet under Drago~ 
och hans son Sas (1352- 1358) som va
saller till ungerske kungen. Men det är 
först med vojvaden Bogdan l ( 1359/60-
1365) frän det intilliggande Mararnure~. 
rebell mot ungerska kronan, som furste
dömct Moldova mera tydligt framträder. 

Under Pctru l Mu~t (omkr 1375-
1391) nämns Suceava t 388 fOrsta gängen 
som huvudstad". Han har f ö, jUmte 
fursten i Valakiel Vladislav l (VIaicu 
Vodå}, g~ tt till historien som den förste 
härskare som lät si~ mynt i Rumänien••. 

Man har i Suceava haft två bcflista 
borgar. Den äldre. Cetatea Schcia " 
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hade möjligen traditioner frlln de tyska 
ordensriddarnas tid i landet i början pä 
1200-talet. Den förstördes under Alex
ander l den Godes ( 1400- 1432) försvar 
mot turkarna, som 1420 första gängen 
anföll staden men dä slogs tillbaka. 

Den yngre, Cetatea de Scaun'8, som 
grundlades av Petru Mu~t. utbyggdes 
och förstärktes under Moldovas glanspe
riod av Stcfan den Store ( 1457- 1504)'9• 

Den kom att under tre sekel spela en 
stor roll i de rumänska frihetssträvan
dena. Befåstningsanläggningama. som 
a ldrig kunde intas militärt, raserades och 
e ldhärjades 1675 pli order av turkarna, 
som då hade stabi liserat sin överhöghet 
över Moldova efter ett krig mot Polen . 

Det är Cetatea de Scaun (bild 4) som 
avses med ''slottet i Suczawa .... i Mol
dau" i Sveriges Besittn ingsmynt, s 202, 
och i samband med den aktuella mynt
präglingen överhuvudtaget20

• 

Den polska expansionen mot sydöst 
gjorde sig starkt gällande under den 
litauisk-polske Wladisf"aw H Iagello 
( 1386- 1434 ). Interna friktioner, inte 
minst till följd av den litauiske hertigen 
och nationalhjälten Wytautas' ( 1392-
1430), kusin till Iagello, personliga aspi
rationer. fördröjde visserligen den ex-

5 



pansiva utvecklingen. Men omkring ä r 
1400 kunde den polsk-litauiska stormak
ten, som dittills hade varit utestängd 
från havet. nå de tta i både norr och 
söder. 

Efter segern vid Grunwald l-HO mot 
T yska Orden trängde man fram till 
Östcrsjökusten. Söderut. i skärnings
punkten mellan polska och rumänska 
in tressen i Moldova. råkade dc polska 
inkräktarna i konflikt med den tidigare 
nämnde Petru Mu~at. Visserligen lycka
des denne till en början hå lla polackerna 
stången. Men inför e tt befarat ungerskt 
anfall såg han sig i valet mellan två onda 
ting tvungen att 1387 erkllnna Wladisihw 
ll :s överhöghet. Med traditionell ru
mänsk politisk smidighe t uppräuhöll 
han likviii de bästa förbindelser med 
överherren över Det Rumänska Landet 
(Domn al Tärii Romånc~ti) Mircea den 
Gamle ( 1386- 141 8)". 

W ladisr.nvs son och cftcrtrlldare Wla
disr.lw III valdes 1440 till kung också av 
Ungern. Den kato lska polska central
makten med säte i Krak6w kom därmed 
a tt ffi cu avgörande inflytande på ut
vecklingen i Osteuropa Dess politik syf
tade till au inte bara stävja den tidigare 
germanska dominansen genom T yska 
Orden i norr och nordöst. utan även 
hejda den ortodoxa och islamska pene
trationen från sydöst. 

Wladisraw II I :s nederlag motturkarna 
vid Varna i nuvarande Bulgarien 1444, 
där han själv stupade, avbröt t v den 
polska expansionen söderut. Polen be
hö ll likväl ett visst inflytande över Mol
dova. Men brodern och eftenrädaren 
Kasimir IV ( I445- 1492) var i sin mili 
llira politik mera oriente rad mot norr 
och dessutom internt koncentre rad på 
att s tärka sin kungamakt21

• Han bekym
rade s ig mindre om läget vid den polska 
sydgränsen. 

Virrvarret av furstebyten i Moldova 
under perioden efte r Alexander den 
Gode" an tyder - förutom brist på en 
formell och accepterad successionsord
ning - a tt den polska kontrollen inte 
längre var helt effekt iv. Polackerna 
miss lyckades under Kasimirs son Johan I 
Albrckt med en ny framstöt. Genom en 
motoffensiv sökte turkarna tränga norr
ut. l det läget fick Stefan III den Store 
( 1457- 1504) möjlighet att genom sin 
militära begåvning under en konare tid 
hävda en helt självständig moldovisk 
fu rstemakt Detta trots att landet 1455 
hade måst börja betala trihut till Höga 
Po rten. 

Stcfan vände sig inte bara mot polack
erna (polskt nederlag under ä tertåg 
genom Bukovina 1497) utan först också 
mot dc all tid aggressiva ungrama (seger 
1467) och framför allt mot turkarna 
(Vaslui 1~75). 

Men redan hans eftenrlidare Bogdan 
III den Enögde måste, i en si tuation lik
nande den som e tthundratjugofem fl r 
tid igare hade tvingat Petru Mu$<"\1 a tt e r
känna polsk överhöghet, år 15 11 finna 
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Bild 3. Srunma ska u som pr1 bild 2 ml'tl /ösgjorda mym. 

sig i en nu fördubblad tribut till tur- vi lka gjorde det möjligt fOr den vala
karn <l. A lternativet hade varit att ånyo kiske vojvodcn Mikael den Djiirve au 
underkasta s ig Polen. som med Sigis- under några månader 1599- 1600 för
mund l ( 1506 - 1548) än en gång tryckte verkliga d römmen om en förening av dc 
p li mot sydöst. tre furstcdömena. 

Moldovas historia bär därefte r åter en För Moldova följde efter Mikael den 
priigel av fö rvirring med ökat turki.~kt Djärve en ny period av förvirring och 
inflyttmtle. t~ita furstcbyten. Turkarna. som av poli-

Polen fö rlo rade efter slaget vid tiska skäl gynnade proteslantema - så 
Moh:1cs 1526 möjlighete rna all pflvcrka fick t ex kalvinismen bli officie ll re ligion 
utvecklingen i Ungern. som de facto de- i Transsylvanicn - invaderade 1620-
lades mellan Ferdinand l av Habsburg 1621 via dc rumänska länderna södra 
och den transsylvanskc vojvaden toan Polen for a tt eliminera det bistånd som 
Zapolya. vasall till Siilayman l av Tur- Sigismund III Vasa lämnade Habsburg. 
kict. Med stöd av Zåpolya trängde Med sto r svårighet slogs anfallet tiii 
Siilayman fram mot Wien. men besegra- baka. 
des d il r 1529. Ferdinand kunde bchlllla Bland dc annars föga betydande mol
några fästn ingar pä den ungerska sidan doviska furstarna från fö ljande tid märks 
av grlinscn. Men Zåpolya kontrollemde den redan nlimndc Vasile Lupu ( 1634-
som kung av Ungern 1526- 1540 östra 1653). Mest känd är han som en av dc 
delarna av detta land samt Transsylvani - tid igaste förespråkarna för det rumänska 
en. och e rkändes som sådan av Fcrdi- språkets bcgHgnande även i skrift. 
nand. År 154 1 annekterade turkarna Vid Mikael den Djärvesdöd 160 Ilade 
formellt U ngern. och paschan i Ofcn- hans bundsförvant kejsar Rudolf Il av 
Buda blev dess fak tiske härskare. Habsburg under sig Transsylvan im. men 

T re krafter gjorde s ig nu giill;mde i tvangs 1606 erkänna dess politiska och 
området. Ungrama sökte under trans- religiösa autonomi under Stefan Boc-
sylvansk ledning l'lterförcna s itt land. kay. Furs tarna G åbor Bethlcn ( 1613-
Turkarna fortsa tte med stöd av sina va- 1629), Georg I Råk6czi ( I630- 1648) 
salle r i dc tre rumänska länderna och och Georg Il Rak6czi (1648- 1660) 
Ungern konfrontationen med Habsbur- förde väsentligen en mot Habsburg 
garna. Den katolska motreformationen fientlig pol it ik. men ville samtidigt 
representerad av Habsburgarna men hiivda sig mot Höga Pon en. Man sökte 
också av den transsylvanske vojvoden därvid. som tidigare antytts. stöd även 
( 1571 - l 575) Stefan B:\ thory som kung hos svenskarna. En detaljerad skildring 
av Polen ( 1576- 1586) S(iktc ä tervinna av ture rna i detta komplicera.,dc spel 
förlorad mark. finns i Wiblings bl'lda åberopade arbe-

1 Transsylvanien och övriga rumlinska ten. 
länder ledde de tta till inre orolighe te r. 



. 9corg Il Ri1k6czi lyckades 1657- 1660 
l forb~n~. med härskarna i Moldova och 
~alnk_Jct engagera båda dessa länder 
for sma krigståg mot polacker och 
turkar. Men motgångarna i Polen och 
hans död i slaget mot turkarna vid Gyala 
1660- 05- ~2 gjorde e u brl\11 slut på 
Transsylvamens relativa självständighel 

Från 1661 hårdnade det turkiska 
grepp~! om Moldova. När Porten 1672 
åte r fOrk larade krig mot Polen ansågs 
Moldova av polackerna som "c~ del av 
det mot Polen fienrliga Turkiet"". 

Under dclla krig. där sedermera pol
ska kungen Jan Sobieski trots militära 
fr~_mg1lng31 r (Hotin 1673) måste sluta en 
oformånhg {red, besalle polackerna 
l675 ~uceava. Staden återerövrades 
dock . nästan omedelbart av turkarnas 
valakiska bundsförvanter. Dess i förcva-

Bild 4. R11inen av [11rsreborgen i S11ceava och dess vapen. F oro Arta Grafica. 

rande sammanhang aktuella borg, Ceta- som följde också inom de övriga 
tea dc Seaun, förstördes som tidigare ·· k r· d k 
nämnts pli turkarnas order efter all re- rumans ·a an ema om e tt uppc
d 1672 1 k hå ll28

- U nder ~tefan Båthory och 
an w s adars av en jordbävning,.. Sigismund III, d v s från 1576 t•'ll •. 

Fränseli upprepade ryska och österriki-
ska ockupationer förblev Moldova där- varje fall 1595, slogs istället - såväl i 
efter under turkisk överhöghettill 1800- Polen som i Moldova - polska mynt 
talers mitt. med respektive furstes bild och det 

Den moldoviska 
myntpräglingen 
Naturligt nog har mynt präglats i 
Moldova bara i tider av re la tivt stör
re självständjghet, e ller dä andra 
specie lla omständjgheter har fö rele
gat. Petru Mu~at och hans utmynt
ning i slute t av 1300-talet har redan 
nämnts. Ett exempel pä spocielJa 
omständighete r är präglingen under 
Ilia~ ( 1432- 1442) och dennes "fusor 
monetarom nostrum" myntmästa
ren Laurcntiu. Moldova s tod då i 
intim politisk och ekonomisk kon
takt med Polen, och den litauisk
födda Marinca, hustrun tillllia~ var 
svägerska till Waldisfaw II I agell~z'. 
Den rnaidoviska myntprägling som 
börjat under Petru Mu~t fo rtsatte 
under nära tvåhundra är. Men efter 
Ioan Voda den Grymme (1572 -
1574) och det tilJstånd av osäkerhet 

rnaidoviska statsvapnet, oxhuvu
det29. 

Sistnämnda år allierade sig den 
moldoviske vojvaden ~tefan Räz
van i apri l- augusti med Mikael den 
Djärve19 i dennes rumänska enhets
sträva nden mot turkarna. Han s log 
mynt e nlig t polsk modell - men 
också enligt transsylvansk förebild1 1 

-s k troiaci, med den polske mynt
mästaren Ian Dulskis märken. De 
har sannolikt präglats utanför Mol
dova, förrnodJjgen i Polen. 

Vad som har skett under Ie remia 
Movilä, vojvod i Moldova 1595 -
1600 efter ~te fan Råzvan, tycks inte 
vara fu llt klart E nligt sin (polska) 
konfirmationsakt 1597 skulle han 
ä~a rätt att slå mynt som de polska, 
vilka kunde cirkulera även i Polen 
?Ch andra länder under den polska 
Kronanll. Rör det sig hä r om de pol
ska mynten med moldoviskt va
pen34? 
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l vilket fall som helst har Polens 
a lltmer försämrade ekonomi under 
Sigismund lli medfört, att invå
narna i Moldova mer och mer före
drog annan utländsk valuta H . l bör
jan av l 600-talet cirkulerade i landet 
främst turkiska, ungerska och pol
ska myne6

• Något eget mynt torde 
inte ha präglats förrän myntverket i 
Suceava, troligen förvåren l 662, 
återupptog sin verksamhet under 
DabijaVodiP 7 (1661 - 1665). 

Myntforsämringen i Polen 
De t är värt särskilt notera, att en 
omfattande tillverkning av falska 
mynt avsedda för Polen och Litauen 
förekommer i dess grannländer re
dan från förra hälften av 1600-talet. 
MoisiP8 anför som exempel Schle
sien 1621. Men speciellt Sverige an
sågs ha skadat Polen mera genom 
undermåligt mynt är genom sina 
blodiga krig. 

Tabrea39 konstaterar, att Sverige 
efter sin ockupation av Riga l 62 1 
och Elbing 1626 i de lokala mynt
verken där fram till 1636 slagit stora 
mängder falska schillingar, som 
hade spritts över hela Polen och nött 
ä nda till Ungern, Ragusa och Mol
dova. 

Mikofajczyk39A talar dels om ·•the 
fo rged shillings (called klepacze) 
struck in Poland and abroad (for 
example by the Riga town councilor 
Hans Dreiling samewhere in 
Swedish Livonia ... )" - dock avse
e nde tiden 1667- 1669, delsom "the 
basc Livanian shillings struck in the 
Swedish mint at Riga between 1645 
and 1665 and destined for local and 
Po lish-Lithuanian circulation". 

För att hindra införsel och sprid
ning av falska mynt, som hotade att 
ruinera den polska ekonomin, be
slöt Sigismund III l 627 att inte läng
re låta prägla skiljemynt. Detta iakt
togs av efterträdaren Wladisfaw IV 
( 1632- 1648) som inskränkte sig till 
prägling av guld- och större silver
mynt, samtidigt som han fortsatte 
kampen mot införseln av de utländ
sk~. mynten. 

AvenJohan Kasimir ( 1648- 1668) 
lät i början av sin regeringstid bara 
slå mynt av högre valör. Som skilje
mynt cirkulerade dels Sigismund 
lll:s polska, dels de svenskproduce
rade mynten, som godtogs av be
folkningen trots att de inte var från 
den aktuella tiden. 

Men I 627 års förbud hade inte 
ö nskad effekt, utan förvärrade tvär-
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tom det monetära och ekonomiska 
läget i landet. Polska senaten tog 
därför 1650 ett beslut att åter prägla 
skiljemynt, nu i fullgott silver (ut
myntning skedde dock till en del 
också i koppaf9S). Man hoppades 
därigenom kunna bringa de minder
värdiga utländska mynte n ur cirku
lation. 

Inte heller denna åtgärd hade av
sedd verkan. Silverhalten gjorde att 
de nya mynten snabbt försvann ur 
Polen och fortfarande ersattes av de 
sämre utländska. År 1654 beslöt 
man därför sänka halten ädelmetall. 

Beslutet hann gälla bara ett år. 
Krig bö rjade 1655 mellan Sverige 
och Polen och varade till 1660. 
Myntförsämringen blev allt värre 
och slutade i fullt kaos. Detta inte 
minst på grund av den svenska ut
myntningen i E lbing 1656- 1660, 
vars schiiiinga r - dock med svenske 
kungens bild - i stora mängder för
des in i Polen med samma ekono
miska följder som under s igismund 
III: tid. 

Samtidigt med det svenska kriget 
besatte ryssarna Litaucn med Vilna, 
vilket ytterligare förvärrade den 
polska situationen också monetärt 
Brandenburgs tvångsläge visavi 
svenskarna spelade likaså in och 
kom att berö ra den polska valutan. 

Bo ratini 
I syfte att förbättra den polska sta
tens finanser, utarrenderades för en 
summa av 35.000 Z.foty de polsk
litauiska myntverken i Krak6w och 
Ujazd6w på ett år, fr o m 1658-
05 - 01 t o m 1659- 04-30, till ett 
italienskt konsortium med Paul de 
Bono och T itus Livius Boratini som 
partners. de Bono avled I659. 

Kvar stod Boratini ensam. Han 
var född 1620 i Agordo i Nordita
liens bergstrakter0

• I sin ungdom 
hade han bl a gjort en resa till Egyp
ten. År I 64 I, tjugoett år gammal, 
kom han till Polen, var där först 
arkitekt och sysslade mycket med 
matematik och fysik. Med I 648 kom 
han till Wladisf.lw IV:s hov, där han 
konstruerade en hydrostatisk våg 
och sökte bygga en flygmaskin som 
gjorde honom vida berömd. Med 
kungens tillstånd begav hans sig 
1650 till Paris, där han lärde sig 
koppargravyr'. 

Tillbaka i Polen 1651 knöts han 
som arkitekt till hovet under Johan 
Kasimirs regeringstid och anför-

troddes olika byggnadsuppdrag, 
bl a avseende kungliga slottet i 
Warszawa. Av kungafamiljen skick 
ades han 1655 till Florens, där han 
konstruerade ett automatiskt ur. 
Samtidigt vann han rykte bland dc 
lokala ledarna för sina kunskaper i 
astronomi. 

Boratini återvände till Polen 1657 
och kom att ta del i kriget mot Sve
rige. På egen bekostnad uppsatte 
han e tt artilleriregemente. Polska 
senaten tillerkände honom i gengäld 
adelsmans värdighet. År 1658 ar
renderade han, som nyss har sagts, 
med sin kompanjon dc Bono dc 
polsk-litauiska myntverken och blev 
samtidigt polsk medborgare. 

Påföljande år framlade Boratini, 
enligt Tabrea•2 i syfte att öka vinsten 
av arrendet, förslag om att prägla 
kopparschillingar i större skala. 
Kopparmynt uppges då (jämför 
dock not 39U) inte ha slagits i Polen 
pä 300 år, sedan Kasimir den Store 
( 1333- 1370). Förslaget antogsaven 
särskild myntkommission, och ut
myntningen pågick under tiden 
1659- 07- 02 t o m 166 1- 09-30. 

Kopparmynten kompletterades 
med e tt nytt förbud att införa ut
ländskt mynt, och en sträng kontroll 
upprättades vid gränserna för att 
förhindra utförsel av guld och silver. 

All prägling av kopparschillingar i 
Polen förbjöds 1664- 10-081iksom 
även införsel av sädana frän Mol
dova. 

Kopparmynten väckte våldsamt 
motstånd bland den polska befolk
ningen. Mot slutet av 1661 - jfr da
tum 166 I - 09-30 nyss ovan - fö r
svinner Boratini temporärt frän Po
len, kanske just pä grund häravn, 
och i vart fall efter de för honom 
mycket pinsamma anklagelserna vid 
1661 års sejm. Fullt valutakaos 
rädde dl\ i Polen. 

Redan 1663 var han emellertid 
liter för gott i landet för nya uppgif
ter inom samma arbetsområde efter 
garantier mot ett återupptagande av 
de tidigare anklagelserna, men 
denna gång under mera strikt polsk 
uppsikt. Han avled i slutet av 1682 
eller början av 168344

• 

Dabija Voda 
Fr o m 1662 ti ll mitten av 1663 tycks 
Boratini, kanske med korta av
brott"~. ha vistats hos E ustratie (ls
trati) Dabija Vodä, "Dom n ar Mol
dovei" 166 1- 1665, som blev regent 
i mitten eller slutet av december 



166146
, inte i september som ofta 

uppges47
• 

Inget i de sparsamma uppgifterna 
om Dabijas bakgrund och levnad 
låter antyda, att han på något sätt 
skulle skilja sig frän sina företrä
dare. Vojvaderna av Moldova på 
1600-talet hade alla en minsta 
gemensam nämnare: Att vara ac
ceptabla i första hand för sina intri
ganta gelikar bland de inhemska 
bojarerna, i andra hand för de starkt 
korrumperade turkiska överher
rarna. 

Dabija tycks ha varit en ganska 
typisk produkt av sin samtid och 
omgivning. 

När han mot slutet av 1661 valdes 
till vojvod, bör han ha varit omkring 
58 år gammal, och alltså en för sin 
tid relativt å lderstigen person. Han 
var storgodsägare med intresset 
knutet främst till de egna domä
nerna och sätesgården Soveja i 
Putnaområdet. 

Åberopande 1900-talskällor. som 
dock går tillbaka till de gamla 
rumänska krönikörerna Nicolae 
Costin, Nicolae Muste och lon 
Neculce•8 avfärdar Platbärzdis•9 

Dabija som en simpel bondgubbc, 
därtill alkoholiserad. Ett bevis skul
le vara, att Dabija med större väl
behag njöt sitt dagliga vin ur lerkrus 
än ur kristallglas eller guldbägare. 

Men de citerade orden torde 
egentligen bara ha avsett att poäng
tera Dabijas enkla vanor trots hans 
upphöjelse. Han förblev även som 
vojvod samma okomplicerade lant
junkare ända till sin död "av ålder
dom" 1665-09-21. 

Det har också påpekats för mig, 
att bouqueten hos vissa rumänska 
viner traditionellt anses komma bät
tre till sin rätt i dryckeskärl av 
keramik än i glas- eller metallbä
gare. 

Trots den allmänna bilden av när
mast s lö lantlig bonhornie deltog 
Dabija inte utan effektivi!et i två 
turkiska fåltt!lg mot Osterrikc 
1663- 1664~0• Underdet första eröv
rade han Nyvar och återkom med 
ett rikt krigsbyte. J det andra besc
grades den förenade turkiska, vala
kiska och rnaidoviska hären vid S:t 
Benedikten. 

Som både sina företrädare och 
sina efterträdare tillhörde Dabija en 
gammal bojarsläkt, och kan förmo
das ha haft åtminstone för tiden och 
omgivningen normal hyfs oavsett 
dryckespreferanser. Stirbus• antyder 

t o m ' 'un air evident de noblesse". 
Däremot är det ytterst osannolikt 

att hans politiska medvetenhet och 
ambitioner sträckte sig utöver de 
egna relationerna med de närmaste 
grannländerna. 

Det är denne, i all sin mänsklighet 
knappast remarkable regent, som 
efter en lång period utan egen mol
dovisk myntprägling å terupprättar 
det undet mellantiden troligen ned
lagda52 myntverket i Suceava. Först 
låter han prägla mynt med sin egen 
bild. Sedan övergår han till att låta 
tillverka mynt med låg halt från 
andra länder, däribland undermå
liga solid i från Riga. 

Vad är anledningen till det? 

NOTER 
l. Bjarne Ahlström - Yngve Airner 

- Kenneth Jonsson: Sveriges Be
sittningsmynL Andra upplagan. 
Stockholm 1980. Ci terad som 
"Sveriges Besittningsmynt". 

2. Alcksandrs Platbärzdis: Die könig
lich schwcdische Miinzc in Livland, 
Stockholm 1968. Citerad som 
"Piatbärzdis''. 

3. Axel Wahlstedt: Om svensk-bal
tiska solidi. priigladc i Suczava. 
Numismatiska meddelanden 23, 
Stockholm 1923. Citerad som 
"Wahlstedt". 

4. Fotona, som här publiceras för 
första gången, har ställts till för
fogande av Dr Stirbu. Fyndet här
rör från la$i. 

5. s 96 
6. Jfr Hans E Sköld: Valahii pe piet re 

runice in secoJul XI. Suedezi ~i 
crestinismul rlisliritean. Buletinul 
Oficial al Patriarhiei Rornåne, Bu
karest 1982, s 162 

7. Carl Wibling: Sveriges förhållande 
till Sicbenburgen I623- 1648, 
Lund 1890, s 3 not 2. Citerad som 
" Wibling l". 
Per Olof Ekström: Ccau~cscu och 
Rumänien, Göteborg 1977, s 573. 
Citerad som "Ekström". 

8. Wibling l. s 7. 
9. s l() l not l. 

l O. Ilie Tabrca: Originca ~i activitatea 
monctäriei lui Dabija Vodå din 
Suceava. Cronica Numismaticä ~i 
Arheologicä 13. Bukarest I 938, s 
82 not 65. Citerad som 'Tabrca". 

l l. Ekström, s 571. 
12. Platbärzdis, s 287. jfr R. Ceplitc: 

Laikä no 1621. lidz 170 l. gadam 
Rigå kaltå siknauda un tås apgrozi
ba (Tysk sammanfattning: Von 
1621 bis 170 I in Riga geprägte~ 
KleingeJd und dessen Umlauf). 
Numismärika, Riga, 1968. s. Cite
rad som "Ceplite". 

Kungl Myntkabinettet 
Statens museum för 
mynt·, medalj- och 

penninghistoria 
Narvavagen 13-17. 2 tr 

Stockholm 
(Buss nr 42, 44 och 69 

till Historiska museerna. 
tunnelbana till Karlaplan l 

Basutställningar: Svenska mynt 
från alla tider: svenska besittningar; 
medaljkonstens historia och svensk 
historia i medaljfonn. Smärre tillfäl
liga utställningar ordnas kontinuer
ligt . 

Museet: 
Tisdag-söndag 11 - 16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisd 13- 16 
Postadress: Box 5405. 

114 84 Stockholm 
Tel: 08-783 94 00 

13. Platbårzdis, s 285. 
14. Ekström, s 569. 
15. Vasile Cucu och Marian Stefan: 

Romania - Ghid atlas al monu
mcntelor istorice, Bukarest 1979, s 
428. 

16. Mic Dietionar Enciclopedic. Andra 
upplagan, Bukarest 1978, s 1576. 
C ite rad som "MDE". 
Wahlstedt, s 96. 

17. Ordet "scheia" sammanhänger 
med senlatinets "sclavus", slav, 
och användes ursprungligen om 
hulgarer och serber. 

18. U ng e f = "residensborgen ". 
I9. MDE,s 1738. 

20. Jfr Platbårzdis, s 273. 
21. MDE. s 1495, I576 och 1749. 
22. Grand Laroussc Encyclopedique, 

band 8. Paris I 963, s 624. 
23. Ekström, s 570 
24. ConstanJa Stirbu: Effigies conven

lionelles et effigies-portrait dans 
l'art monetaire dc la Valachic et de 
la Moldavic du XIVe au XVJIIe 
siecle. La numismatique, source dc 
l'histoirc de l'art et de l'histoire des 
idtes, Bukarest 1980, s 80. Citerad 
som "Stirbu". 

25. Wahlstedt, s 96. 
26. D:o. 

27. Sti rbu, s 78. 
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28. Constanlin Moisil: Banaria lui 
Dabija-Vodä. Buletinul SocietäJii 
Numismatice Romäne 12. Buka
rest 1915, s 59. Citerad som 
" Moisil". 
~ti rbu. s 79. 
Wahlstcdt, s 96. 

29. Moisil. s 54 ff. 
30. Ekström. s 570. 
3 1. Stirbu, s 79. 
32. Tabrea, s 73, Moisi l. s 53. 
33. D:o. 
34. Moisil, s 57. 
35. Moisil. s 58. 
36. Tabrca. s 73, Moisil, s 53. 
37. Jfr Platbärzdis, s 276. 
38. s65. 
39. s 75: "Suedezii au båtut in mone

tärile de acolo cantitäJi mari de 
~a läi fal~ i. cari au invadat toatå 
Polonia ~i au pätruns päna in 
Unga ria , Raguza ~i Moldova". 

39 A Andrzej Mikclajczyk: Rewizja 
rachunk6w T. L. Boratiniego z 
1661 i 1662 r. (TrialsofT. L. Bora
tin i in 1661 and 1662 revised). 

Polish Numismatic News III 
Warszawa 1979. {Specialnr för 
internationella numismatiska kon
gressen i Bern l 0- 15 september 
~979 s 67.) Citerad som "Miko

.rhjczyk". 
39 o Se Emeric Hutten-Czapski: Cata

logue de la collection des medailles 
et monnaies polonaises. Vol l, 
Graz 1957, s 251. Jfr också Miko
f<ljczyk. s. 60. 

40. Tabrea. s 78. Mikohljczyk. s 60, 
uppger 16 17, vilket a prima vista 
förefaller mera sannolikt. 

41. Stirbu. s 80. 
42. s. 79 Mikol'ajczyks övenygande 

analys styrker helt Tabrcas hypo
tes. Tiden för den första perioden 
för prägling av kopparschillingar 
angeshos M. tilll 659- 11-li- I66I-
06-02. 

43. Tabrca, s 80. 
Mikof'ajczyk, s 60-6 1. 
Octavian lliescu: "Solidi Valachici 
vulgo Dumnicze". Studii ~i cer
ccrari dc numismatica. vol. III. Bu
karest 1960. s 3 15. Citerad som 
"lliescu". 

WESTERDAHLS 
REVERSER FRÅN 
SANDSLÄTTS BRUK 
l början a v juli 1842 upptiicktcs en 
privat fabrikation av "sedlar" i 
Kalm artrakte n. En förslagen individ 
hade tagit s ig för att tillverka e tt 
slags reverse r på rött pappe r och på 
ett illistigt sätt gett dem e tt sfldant 
u tseende att de lätt kunde fö rvlixlas 
med Smålands Privatbanks sedlar. 
Reverserna var date rade "SandsHi t 
Bruk' ' och underskrivna med nam
net J . H. WesterdahL De var ut 
g ivna i tvl't va lö re r, nämligen lO 
riksdaler ba nko och J riksdaler 
banko. 

l MYNTKONTA KT har vi avbil
dat några sädana reverser. i nr 2/ 
197l) två reverser 1'1 10 rdr b:o och en 
ä 3 rdr b:o samt i nr 2/ 19RO ii n nu en 
a 3 rdr b:o. 

l Avesta myntmuscum fi nns ock
så en sådan revers å 10 rdr b :o frfln 
Sandsilitts bruk, som vi här avbildar 
i skala 2:3 (se iii.). Reversen har nr 
10 l och lit t. A samt är daterad den 
20 maj 1842. Vidare finns där tvl'l 
a ndra såd a na reverser 1'1 10 rdr h:o. 
nä mligen nr 262 litt . N daterad den 
21 m;~j 1~2 och nr 312 med o tydlig 
littera. likaledes daterad den 2 1 maj 
IS42. 

T. L. Fmo: A l'esw Myn1musewn. 
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44. Platbårzdis, s 285, Tabrea, s 8 1. 
Mikotajczyk anger 1681. 

45. J fr Platbärzdis, s 281. 
46. C A Stoide: lnsemnari despre me~ 

terii ~i bänäria lui Eustatie Dabija 
Vodå, Bukarest 1964. s 146. Cite
rad som "Stoide". 

47. t ex Moisil, s 62. 
48. Jfr Moisil, s 59. 
49. s 282. 
50. Stoide, s 145. 
51. s8 1. 
52. Jfrdock Stoide, s 15 1 not48. 

forts. niisra nr. 

Köper 
Säljer 

Värderar 

~KRONANS 
~ MYNT 

· ~~ o~ 
~ FRL\IARKEN 

ANTIKHALLARNA 
Vas1ra J famngatan 6 
411 17 Gö~eborg 

Tel. 031-13 55 81 



Stora Karlsö jetong 
A v Axel O. Larsson och lan Wi.w!hn 
l alla museer finns föremål som kan 
vara svå ra att tolka och där proveni
ensen ej ger någon ledtråd. Detta iir 
fallet med ett par jetonger av samma 
stamp. som finns i Kungl. Myntka
binettets samlingar och vars ämne är 
Stora Karlsö : författarna vill nu fö r
söka förklara dem. Jetongen har föl
jande utseende (KMK har tvi\ 
exemplar av samma jetong) : 

Å tsidan har överst texten 
KARLS Ö samt därunde r JR 14/R 
tJ2. Under texten avbildas Norder
hamn med fi skestugor omgivna av 
klippo r. Till vänste r pil klippo rna 
finns nå!!ot som liknar en brinnande 
värdkase eller en fö regångare till 
den modernare fy ren. Denna eld ä r 
på jeto ngen place rad i nära anslut
ning till grottan Stora Förvar. Pil 
de n- högnl sidans klippor stä r en ly
sande fyr som med sitt sken ger ljus i 
natte n. l förgrunden seglar en got
ländsk enmännings fiskebåt med 
fulla segel i vänster riktning. Över 
Norde rhamn lyser en månskära på 
himlen: 

Frånsidan är slät med en nedtill 
inslagen rektangulär stämpel med 
texten CA & AD EK. Jetongens 
kant li r upphöjd och har ett streck
mönster. KMK:s exemplar har bor
rade hål överst. Jetongen. som iir av 
tenn. mäte r 30 mm i diameter. 

De t fö rsta exemplaret av KMK:s 
jetonger (Inv. nr 22 279) köptes 
1939 från mynthandlare n Ivar Eriks
son tillsammans med ett 30-tal me
dalje r. mynt och märken för 25 kro
nor. Mvnthandlare Eriksson tillsam
mans rned hustrun drev en kombi
ne rad mynt- och tobakshandel på 
Lun tmakaregatan 89, Stockholm 
(de bodde o vanför affären). Eriks
son var ej numismatiskt utbildad 
men lärde sig vä l med tiden en hel 
del av sina kunder. Priserna var i 
allmlinhet mycket låga (se liven 
Ernst Nathorst-Böös, MYNTKON
T AKT ltJ8 1: nr tJ - 10, s. 180- 186). 

Det andra exerhplaret överliimna
des som g~rva till KMK år 1943 av 
apotekaren T h. A. A. Slitcrvall, 
Linköping (lnv. nr23 145). 

Provenie nserna säger alltså inget 
om jetongens ursprung. Dä man be
handlar Stora Karlsö vid 1800-talets 
slut kommer två händelser alltid 
upp, nämligen bildandet av Carlsö 
Jagt- och Djurskyddsförenings Ak-

ticbolag är JXXO och utgriivningen av 
Sto ra Fiirvar l\ ren 1888- 1893. För
eningen, som vanligen hcn~imncs 
1\ur/siik /uhhen. iigcr till stiirsta dc
len Stora Karlsö, ~ i vcn kallad Storön 
(Karlsöarnas ii ldsta kiinda namn Ur 
FuJ?Idiamu och är tydligen en be
niimning som dc fri tt för sin rikedom 
på fåglar. Hur deras nuvarande 
namn. som fiin:ko m redan i början 
av 1-100-talet. uppkommit Ur iinnu 
inte utre tt) medan Lilla Karlsö se
dan 1954 Ugs av Svenska Natur
skyddsföreni'ögen. Kungl. Myntka
binette t innehar en aktie i ovan 
niirn nda bolag, vilket berättigar till 
de ltauandc i ·den l\ rligcn li terkom
mande ja kten pl\ hare. Denna rätt 
har KMK ännu inte utnytt jat. Den 
a ndra hii ndelsen var den arkeolo· 
giska utgrävningen av grottan Stora 
Förvar vid NordersiUtt. Grottan har 
e n höjd av 8 mete r vid mynningen 
och nl\ r 26 meter in i berget. I grot
tan fa nns det ända till 4 meter tjocka 
kulturlage r som täckte grottans 
golv. Fynden visar a tt grottan varit 
bebodd redan fö r omkring 6.()(Xl år 
sedan. 

Denna utgriivning. som fort fa ra n
dc pflgick l\ r ll-192. var delvis anled
ningen till att jcto_1_1gc n kom till. In
skriften KA RLS O 14-8-1892 avser 
ganska siikc rt den dag som fabrikö
ren och sviirdfejaren Ek förhyrt 
ångsfa rt yget Gotland och arrangerat 
e n resa frän Stockholm, anlöpande 
Visby och Klintc hamn. till Stora 
Karlsö med ett 40-tal artister och 
promine nta personer. Resan var 
egent ligen bestiimd till den 7 augusti 
me n instä lldes dfl på grund av blåst 
med lle ra orsake r. Resan den 14 
ble v inte så mycket hlittrc. vilke t 
gjorde att Visby- och Klintebor av
stod frl\n att fiilja med. F~irden var 
viii friimst avsedd som en lustresa i 
feststiimning med god mat och 
mycken dryck. men man avsåg ock
så att fånga levande harar i nät som 
hemfördes i medhavda burar. enligt 
tidningsre fe rate n. 

Nedan fö ljer utdrag ur ett antal 
artiklar som riir denna resa: 

l . Gotlands Allehanda nr 123 lör
dagen 12 augusti 18()2 s l och 
GotlUnningen nr t)7 lö rdagen den 
13 augusti l!N2 s l märkes an
no nsen: 

'l'i Il k ii n nagi f va n dc n 
Lustrc~a 
till Klintehamn och Karlsö 
Ångfartyget Gotland hitkommer i mor
gon (söndag) bittida med ett anral lust
resande fr?ln Srockholm och afgår hiiri
från till Klintehamn och Karlsö kl. l) f. m. 
Passagerare fr~ n Visby och Klintehamn 
medlages mor följande afgifr 
Yislw - Karlsö tur och re tur: kr. 2:
Yisb),- Klintehamn tur och retur: 
kr. l :50 
Klintehamn - Karlsö tur och rerur: 
kr. 0:50 

'> Gotliinningen nr 97 lördagen den 
13 augusti 1892 s l: 
Visby. 

Lustrcs;tn ri ll KariS(iama. som vi fö rut 
umn;irnnt . cger rum i morgon då .. Got· 
land .. hirkommer i tidig otta och afgår kl 
') f. m . d~ dc som äro li fvade fö r en upp
piggande sjötur i sällskap med en nock 
lcfnadsfriska stockholmare kunna fä gö
ra en billig och angenäm fård. OBS! Det 
allra biist~ sömlags lusrresehumöret bör 
mcdtagn~ . 

3. Gotlä nningen nr 98 måndagen 15 
augusti 1892 s. 2: ~ 

Den beramade lustf<i rden till Karlsö för
siggick i g1\ r under gynnsammare väder 
iin man p11 morgonen vågat hoppas. 
.. Gorland .. hitkom på morgonen med ett 

.lerongen i skala l : l 1/2. 
Foro: .liiri Tamsalu. 

Kun~:l. Mymkahinerrer. 
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40-tal Stockholmare ombord och afgick 
vid half LO-tiden härifrlln. Endast ett fll· 
tal passagerare härifrän följde med. huf· 
vudsakligen sommargäster och resande 
artister. l Klintehamn gjordes ett kort 
besök och ytterligare nllgra passagerare 
tillkommo. Till Karlsö anllinde sällska
pet vid l-tiden. Fyrtorn och utsikter be
sllgos. Klappjagt efter harar anstätdes 
och tre små pigga jössar flingades i nä t 
samt togos ombord i särsklidt medförd 
bur. Grottgriifningarna besllgos. Middag 
intogs ombord. Klockan hal f 9 var Got· 
lanl åter i Visbv och deltagarna i lust· 
färden kommo Öfverens om att dagen 
vari t särdeles angenäm. hvartill ej minst 
bidragit fabrikö r Eks förm~ga som ar
rangö r och ciceron. En del av lustfararna 
samlades vid 9·tiden i Paviljongen där 
gemensam supe intogs. hvarefte r Stock· 
holmarne ä ter begllfvo sig ombord pli 
Gotland. som under tiden af hr Ek fest· 
ligt dekorerats med kulörta lykto r. 
Klockan lO afgick bliten med Iustfa rarne 
till hufvudstaden. dit vi fö rmoda att de 
idag på morgonen lycklig t anHinde. Vår 
krönikör "Get" som var med pä fiirden 
har i dag lofva t denna tidnings redaktö r 
a tt till nästa nummer i ett kåse ri lite me
ra de taljerad! redogöra för den glada 
lustturen. de tta hufvudsakligen i den 
elaka afsigten att göra en del Visbybor. 
som tänkt resa men lä to skrämma sig af 
morgonens bläsväder en smula ånger
köpta. 

4. Gotlands Allehanda nr 124 (33) 
måndag 15 augusti 1892 s. 2: 

Ångfartyget Gotland. fö rhyrdt af svärds
fejare Ek, ankom hit i gfi r morse vid 
7-tiden efter att ha lämnat Stockholm i 
lördags k l. 4 e. m. Ett 40-tal lustres<mde 
befunno sig ombord af hvilka en del. 
förstärkta med några personer fd\n sta
den. begå fva s ig på den beramade utfär
den till Karlsöarne. På grund av den 
starka. sydliga blåsten ocl~ de t stundtals 
nedösande regnet, blcf det just inte nå· 
gon lustresa. Man tog till i Klinte. der 
några nya passagerare gingo ombord. 
hvarpå kurs sattes p11 Stora Karlsti. de t 
man utan vidare iifventyr landade i Nor· 
derhamn. Den märktiga ön med dess ut
gräfningar, hvarmed Gotlands Allehan
das liisare genom vtlra föregående be· 
skrifningar torde ara väl bekanta. besägs 
med stort intresse. 

Efte r ombord intagen middag afgick 
''Gotland'' å ter till Visby. Hemf<irden 
blef icke bättre än bortrcsan, och vi ha 
låtit oss berätta ganska lustiga schener 
om dansande punsch- och kaffebrickor. 
som under rullningen hamnade pli dc 
mest olämpliga ställen. t. o. m. i skötet 
på damerna. Å terkomsten till Visby 
skedde så tidigt att ett 15-tal af dc lust· 
resande hu n no "sexa.. i paviljongen 
innan de kl. 10 p11 aftonen ä ter begäfvo 
sig till Srockholm. 

U nder der.na lustresa till följd af 
ogynnsam väderlek icke blcf s11 särdeles 
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angcniim. torde detta fiirsiik all arrange
ra dylika mana till e ft e rfö ljd. Siirskild t iir 
"Gotland" under sitt uppehl\ 11 i Stnck· 
holm fr~ n liirdai!Cil till mllndai!Cn vill 
llimpad h;irför. ~ ' 

5. l GotHinningen nr 99 onsdag 17 
augusti 1892 s. 2 och 3 skrive r 
kåsören "Gert" ett ktlseri om 11ir
dt:n på nlira tv!l långa salte r som 
c j är av större intresse för åter
givande. Dliri omnlimncs bl. a. 
Kapten Wulfkrona, fabrikör Ek 
och fyrvaktaren Jakobsson. 

Varfö r tillverkades den lilla je· 
to ngen? Unde r främst 18(Xl-talcts 
slut och 1900-talets början var det 
vanligt att man vid speciella tillfä l
len . s:\som kotiljo ngdanser. baler. 
utstlillningar m m, utdelade sm!l 
souvernire r. t. ex. en minncsjetong. 
A rrangörc rna av Stora Karlsö-resan 
ville bevura minnet av besöket av 
ö n. Saken blev enkla re d1\ en av ar
rangö re rna var Carl Axel Ek. som 
ägde firman F. d. J . A. Eks Sviird· 
fe je r i. och Gördclmakc rivcrkstad 
på Lästmakaregatan 20 i Stockholm 
(e nligt Stockholms Adresskalender 
från tide n). l boken Swm Karlsö 
skriver Willy Wöhler p1\ s. t 10 att 
Ek var deHigare i aktiebolaget. Eks 
firma har antagligen tillverkat je· 

tongcrna (mer lin ett 40-tal jetonger 
behövdes nog inte). Därav initialer
na och namnet CA & AD EK. Det 
är knappast troligt att CA skulle 
hlinsyfta p!l den gamle trotjänaren 
och vaktaren Carl Andersson som 
blev fast anstiilld 1905 och dog 1911 
(enligt Min nesskriften 1948 s. 44 och 
51). Lika otroligt Hr att initialerna 
AD skall avse delligaren: Dahlbäck. 
Ad .. stadskassör i Visby (Minnes
skriften 1915 s. 109). 

Bi ldsidan kan naturligtvis Uven ut· 
göra en äte rblick på Oscar Il :s be
sök på (in den 13 augusti 1890. med 
Drou liggande på redde n utanför 
Norde rhamn. Halvmånen skulle då 
visa att det var natt när Drou lyfte 
anka r fö r å terresan. Denna sist· 
nämnda fö rklaring till jetongen är 
dock ej särskilt tro lig. 

Nedan fö rljer e n kort bibliografi 
över litte ratur kring Stora Karlsö: 

Ber!!. U .. Swm Kar/sö. En bo/.: om 
ltaf ;·:c'l.\' fåKiar. Stockho lm 19 15. 
Lö fveberg. G.. Smm Karlsö. In· 
Slfltk Ii on J'iir C. T. F. :s ciceroner. l 
& I l. Visby 1933. 
Wöhlcr. W . . Swm Karfsjj. Minnes· 
skri/l m· Kar/sö Jag/· och Djur· 
sh ddsj i)rening. Göteborg 1915. 
Mera litteratur finnes givetvis. 

Silverbägare med mynt i Växjö 
Nyligen har Smålands museum i 
Växjö genom donation erhållit en 
liten med mynt försedd silverbägare 
av en typ. som icke synes vara van
lig. Bägaren är 64 mm hög och kup
pans diameter 55 mm. P1\ bägaren är 
sex mynt så infållda, att myntens 
båda sidor är synbara, nämligen på 
kuppan fyra st/2 öre Gustav Vasa 
Svartsjö 1544, l mark Ulrika Eleo
nora 1720/ 19, l mark Fredrik l 1720/ 
19 och l /8 riksdaler Adolf Fredrik 
1767; i botten på kuppan 4 öre Jo
han lli ( 1.5)8 1 samt på foten l mark/ 
8 öre klipping Johan III ( 15)69. 
Biigaren är enligt tydliga stämplar 
på kuppa n tillverkad i Uppsala !lr T, 
d. v. s. 1777, av O. Y., d. v. s. Olof 
Yttraeus, mästare i Uppsala 1775-
J 8 L O. l botten på foten är inristat J. 
L., möjligen att läsa F. L. - tydli
gen en ägares initialer. 
Om silverbägarens tidigare öden är 
ingenting känt men en tradition 
uppger att den skulle använts som 
nattvardskalk. Enligt utlåtande av 

silverexpertis (Kulturen, Lund) ty
der emellertid ingenting p1\ att så 
skulle varit fallet, då ingenting, vare 
sig på själva bägaren eller på myn
te n pekar på en sakral användning. 
Troligen är det - i varje fall ur
sprungligen - fråga om ett profant 
dryckeskärl. Kuppan är lik en 
tumlare av den typ, som finns avbil
dad i t. ex. Bengt Bengtssons Gam
malt silver, s. 83- 84, där f. ö. åter
ges en tumlare med mynt, i detta fall 
Karl Xll:s s. k. nödmynt. Det fak 
tum, att kuppan (på foten blott 
myntet, klippingen 1569) - är för· 
gylld och förgyllningen på utsidan är 
hårt sliten tyder på att bägaren varit 
flitigt använd - och då väl som icke 
kyrkligt dryckeskiirl. 

Om man vill spekulera - och det 
kan man kanske försiktigt få göra -
kan biigaren ha beställts som hög
tidsgåva 1777 och för att göra den så 
förnämlig som möjligt har man 
plockat fram gamla gömda mynt 
från kistbottnen, tre av mynten är ju 



Silverbägare med sex m y fll. Snulianels museum, Växjö 

Från SNFs bibliotek 
I nr 4- 5/1983 av MYNTKON
T AKT /SNT har meddelats, vilka 
tidskrifter som finns a tt studera på 
föreningens kansli. Här kommer lite 
nyheter. 
a) Oktobernumret 1983 av Numis
matisches Nachriclzten B/au (NNB) 
innehäller en a rtikel om ' 'Pfennige 
des D eutschen Ordens - in Marien
burg geprägt" med ett försök att 
anknyta vissa mynt till viss ort inom 
ordenssta ten. 
b) Island har vid 1983 års unions
möte inträtt i Nordisk Numismatisk 
Union. Till kansliet inkommer ~u 
Mym-Biad Mymsafnarafelags Is
lands. 
c) Frän och med år 1983 erhåller 
biblioteket den tyska tidskriften Der 
Miinzen- und Medaillensammler -
Berichte aus allen Gebieten der 
Miinzen- und Medaillenkunde. 
Aprilnumret 1983 innehåller den in
tressanta och rikt illustrerade arti
keln "Die Brille auf Mi.inzen und 
Medaillen" och " Doppelköpfe auf 
antike n griechischen Mi.inzen". Sep
tember- och oktober-numren 1983 
presenterar en förteckning över 
1558 stycken numismatiker-medal
jer med uppgift på präglingsår, dia
meter, metall. medaljör och numis
matisk litteratur. 

NUF 

tvåhundraåriga och två halvsekel- ---------------------------
gamla. Men då man velat ha fyra 
mynt pä kuppan har man ej funn it 
så många gamla av llimpligt fonnat, 
varför man också fätt ta e tt blott tio 
är tidigare präglat. Valet av mynten 
kan också ha dikterats av ö nskan att 
fä sä mänga kungaporträtt/typer 
so~ de sparade mynten tillät. 

A ven om alltså si lverbägaren i 
fråga varit ett profant dryckeskärl. 
kan man tänka sig att foten till tum 
laren tillkommit senare och silver
kalken sekundärt donerats till en 
kyrka och använts som nattvards
kärl, i så fall väl troligen som s. k. 
sockenbudskalk. Å andra sidan frå
gar man sig då hur ett kyrkligt sil
verkärl hamnat i privat ägo - utför
säljning av nattvardskärl är i varje 
fall ovanlig. 

Gunnar Sundberg 

Måndagsseminarier i numismatik 
Numismatiska Institutionen/Gun
nar Ekströms professur anordnar 
sedvanliga seminarier i lokalerna på 
Sandhamnsgatan 52 A, n b, Stock
holm, kl 10.00 (pä dörren står 
''Riksantikvarieämbetet"). 

5/3 Islamiska myntstampar. Gert 
Rispli ng. 

12/3 Om grafisk-statistisk bearbet
ning av CNS-materialet. Sven 
Brahme. 

19/3 sigtunamyntningen ca 995-
1 020. Brita Malmer. 

26/3 Nyutkommen litteratur. Nils
Uno Fomanderm fl. 

Välkomna! 
Brira Malmer 

l(ARLSKHONA 
MYNTHANDEL 

Lt•Julllrl llc·rtil:<~on 

llantvc·rkaq:alan Il 
:m :l.) 1\AHLSI\IWNA 

KÖI'EH • s ,\I.JEH • BYTEH 
~IYNT • SEDL\H • 1\tED.-\I.JEH 

Oppe·! nu\ nd- fn·d l 0-.1 7 
t d 0-lS.'i/8 1 :H:l 
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Ett OlofSkötkonung-mynt ur Jakob Reichels samling 
l Numismatiska Meddelanden 
XXXIV publicerar Tuukka Talvio 
en intressant artikel om den i S:t 
Petersburg bosatte gravören, äm
betsmannen och storsamlaren Jakob 
Reichels brevväxling med Bror Emil 
H ildebrand. 1838- 1853. Genom 
H ildebrand önskade Reichel kom
plettera den svenska delen av sin 
samling. 

I Eremitaget i Leningrad finns ett 
Olof Skötkonung-mynt som länge 
fö rbryllat forskningen. En gipsav
gjutning av myntet är avbildad i 
Lars O. Lagerqvists Svenska mynt 
under vikingatid och medeltid, nr 
23. Hä r invid syns ett foto, taget vid 
artikelförfattarens studiebesök i 
Eremitagets myntsamling somma
ren 1983, veterligen det första foto 
av myntet som nätt Sverige. 

En stor del av den tidiga sigtuna
myntningen är sammankopplad 
genom en enda stamp. fränsidan av 
en Crux-imitation med inskriften IN 
NOMINE DNI M C (Malmer 1965 
s. 41 ff). Kopplingarna är följande: 
Crux-imitationer med titulaturen 
rex sveno (LL 7). rcx svevorum (LL 
9). rcx ancol (LL 15). en Crux-imi
tation med Ethelreds namn (LL 29). 
en Long Cross-imitation (LL 27) 
samt en hybrid bestäende av Crux
frånsida och Small Cross-fränsida 
(LL 24). Utom denna synnerligen 
fre kventa IN NOMINE DNI-stamp 
finns ett par sällsynta varianter med 
s lutbokstäverna COD (LL l O) resp. 
DONE A M (LL 3 J). LL 23 repre
senterar ytterligare e n variant. Bok
stäver och skiljetecken är desamma 
som pä den frekventa stampen men 
mynttyP.en är ej Crux utan Small 
Cross. Åtsidans inskrift, YL V AAZ 
REX ZVENO, lir densamma som 
pä LL 6-8. Däremot är bröstbil
dens utformning klart avvikande 
bä de frän LL 6-8 och övriga Olof
mynt av Crux-typ. 

Den första gängen LL 23 behand
las i litteraturen är i E rik Persons 
(Gamby) uppsats om O lof Skötko
nungs myntning i Nordisk Numis
matisk Årsskrift 1936. Gamby ger 
det egendomliga myntet en egen 
typbeteckning, typ B. Thordeman 
placerar samma är hybriderna LL 
24-26 och LL 23 i en gemensam 
grupp med beteckningen Il. 

Det visar sig att det besvärliga, 
frän a lla andra Olof Skötkonung
mynt avvikande exemplaret LL 23 
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Fanwsimymet i Eremiwgets mymkabineu. tillverkat av två sammansaua 
silver!J/eck. Foto Mms 1'. Malmer. Skala 2: l . 

nu kan avföras från Sigtuna-mynt
ningen. Vid mitt besök i Ercmita
gcts myntkabinett kunde jag näm
ligen konsta tera, att LL 23 i själva 
verket består av tvä tunna bleck, till 
synes helt av s ilver. utan den för 
nutida galvanos karaktliristiska kop
park~irnan. Mitt intryck var a tt det 
inte ~i r fräga om en galvano utan 
snarare om en skicklig manuell be
a rbetning av tvä tunna bleck. Skill
naden i teknik i förhällande till äkta 
Olof Skötkonung-mynt (och galva
nos av sådana) framtrUder på bok
stävernas staplar. På Ukta mynt är 
bokstllvcrnas staplar åsformiga. 
konvexa e ller möjligen platta. På 
LL 23 }ir mänga staplar tvärtorn 
konkava. Fenomenet kan till ex
empel iakttas på det första V:et i 
VLVA (åtsidan) e lle r på MIN i 
DOM INI (fränsidan). 

LL 23 väger 1. 43 g, diametern iir 
22.5 mm och stärnpelstii llningen 
oregelbunden. Probermärken 
("pecks") och böjningar av vikinga
tidskaraktär saknas. DUremot ;ir LL 
23 en smula bucklig. som framgår av 
bilden. 

Med benägen hjlilp av Tuukka 
Talvio har LL 23 kunnat spåras till 
Reichels samling. Myntet beskrivs i 
Reiehels katalog, del 5 ( tryckt 
1845), s. 129. Ett år tidigare, i juni 
1844, hade LL 23 sålts på Bokauk
tionskarnmarens auktion i Stock
ho lm som nr 92. Tuukka Talvio 
meddelar vidare att i det exemplar 
av Bokauktionskammarens katalog, 
som tillhör myntkabinettet i Hel
singfors, finns en anteckning a tt den 
sålda myntsamlingen skulle ha ti ll -

hört grosshandlare Carl Scharp 
(bror till den mera kände J. Scharp, 
vars samling såldes senare). Sam
lingen köptes frän Scharp av kamre
raren Fröting och expeditionssekre 
teraren Meinander. Pä auktionen i 
juni 1844 sälde dessa i sin tur dc 
mynt som de inte själva önskade 
behålla. dllribland LL 23. Enligt 
samma anteckning kostade LL 23 
inte mer än 8 rdr banco. Som jäm
förelse kan nämnas att e tt exemplar 
av AACUNE IGNVN DEl-myntet 
(LL l 7) kostade 1 O rdr banco. Yt
terligare tre O lof Skötkonung-mynt 
såldes på auktionen. 

LL 23 saknar för oss kUnd före
bild i form av ett bestämt mynt. 
Samtidigt är LL 23 inte mera fanta
sifullt i utförandet än a tt detta 
''mynt" tycks ha accepterats som 
äk ta i minst 140 år. Den som förfär
digat LL 23 bör ha haft tillgång till 
e tt äkta exemplar av LL 7 vars båda 
inskrifter stämmer med LL 23. 
Frånsidans mittkors kan ha hämtats 
frän e tt Sceut-mynt (LL 24 - 26). 
Bland möjliga ut ländska inspira
tionskUllor kan nämnas lnterme
diatc Small Cross och vissa denarer 
präglade för Bernhard l av Sachsen 
(Danncnberg nr 585). 

A v vem och när LL 23 har ti llver
kats förblir tillsvidare okänt. Ur 
forskningssynpunkt innebär avlägs
nande! av LL 23 frän den i övrigt 
ganska homogena sigtunamynt
ningen e n vii ikommen hyfsning av 
problemställningarna. 

Briw Malmer 
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Riksbankens kontorsnät 
är fr. o. m lirsskifte t 1983/84 helt om
organisera t. Utanför huvudkontoret 
i Stockholm har riksbanken ute i 
landet tuta regionskontor. Varje 
regionskontor har under sig ett eller 
flera kassakontor. Allmänheten 
äger tillträde till regionskontoren 
liksom fortfarande till huvudkonto
ret, men däremot inte till kassakon
toren: kassakontoren är nämligen 
helt avsedda för bankerna och pos
ten. 

Regio ns- har under sig 
kontore t i: kassakontor i: 
Göteborg .... ........ Borås 

Skövde 
Vänersborg 

En snusdosa med nödmynt 
l sammanslutningen Bellmans Min
Il(' finns (utan inve ntarienummer) 
en cylindrisk koppardosa av stort 
numismatiskt intresse. Som typ är 
den e j o känd - den beskrevs redan 
då l!knande utan namnsignum hade 
in för livats med Bankmuseets sam
lingar. Tyvlirr stals den omkring 
197 1 vid en utställning. Jag har se
dan sett en snarlik, men utan in
skrift och givetvis utan proveniens. 

Nu har e me llertid en tredje dosa 
dykt upp, som framgår av ovanstå
ende bild . De n är rikt försedd med 
inskrifter. Runt kante n finns alla 
nödmynten samt e tt l/6 öre silver
mynt:' som fötter tjänstgör fyra 
blankslipade (eller slitna'>) nödmynt 
och i mitten utan logiskt samman
hang dels l ö re s m 1676 dels de två 
välb~ekanta ramsorna: 

.. Mars med Mcrcurius samt Satur
nus som inbillat sig vara lika god 
som Jupiter gör dig Flink och Färdig 
med Wett och Vapen att strida mot 
den store hjcltcn Phoebus efter de 
sl't illa hanci te rat Publica Fide och 
understä tt sig att sälja kronan för l 
daler s m vanned Hoppet tog en 
ända genom C X Il RS diid" 
och 
"Dä Svealand i krig och örlig dju
past läg 

man dä pil kopparmynt. slikt billder 
prägla t säg 17 18 .. 
(Se Ernst Nathorst-Böös: Cört· 

:;ens kokerska. NNÅ 1956 s 22 ff.) 
Vidare stå r där A J Ståhlnacke. 

Örebro. Ståhl~acke var kopparsla
garemUstare i Orebro, verksam från 

1840-talc t till ll-lHO. Han var bosatt 
och hade möjligen också verkstad i 
fastighete n nr 63 söder i Örebro, 
hö rde till dc 24 Uldste i staden och 
var brand- och ro temästare i brand
torpsen m m. Allt enligt älskvärt 
besked av landsantikvarie Egon 
Thun. 

Dosan ii r a lltså sannolikt från 
L80<l-talets mitt. Stählnacke, som 
tillverkat sädamt dosor, har tydligen 
räknat med dem som en god artikel 
som han kunnat få avsättning för -
kanske finns Unnu flera bevarade? 

Walter Locwc, Tobaksbolagets 
snusspecialist, har berättat, att 
större dosor ej var ovanliga i privata 
familjer. Runt kanten pä locket och 
s lutande i en pil. som visar hur detta 

Malmö ... ... .......... Halmstad 
Kristianstad 

Örebro ................ Västerns 
Karlstad 

Jönköping ........... Kalmar 
Växjö 
(Karlskrona, 
sedeldepå) 

Linköping ........... Visby 
Nyköping 

Gävle ....... ........... Uppsala 
Falun 

Härnösand .......... Östersund 
Luleå ....... ............ Umeå 

skall vridas för att öppnas, står ett 
e ve ntuellt Be llrnanscitat: 

" När förnuftet hvilar bröder, Och 
ej någon drufva blöder. Di\ gör snu
set h järna n still''. 
som trots mänga försök ej kunnat 
späras till C M Bellman , men givet
vis kan de t härröra från en annan 
författare som t ex J A Wadman 
e ller någon annan mindre skald, 
kanske. sliger Bellmansforskaren fil 
dr O lle Hellbom, avsett för något 
mindre, privat sällskap. 

Men inskriften ger en förklaring 
- den skall användas till tobak, en
kannerligen snus. Med det omfång 
den har, s~all den har räckt till 2/3 
lite r. e ller om man så vill 1,15 kg 
snus - en avsevärd pris! 

Erns t Narhorsr-Biiös 
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Ur SNFs Arkiv IV 
l inlliggen l och Il l i denna arkiv
serie fick den poetiska fom1en 
komtna till tals. Dagens ··russin·· ä r 
ocks~ rimmat. men vilket "russin .. 
- e ll he lt protoko ll! Förfalla ren är 
den i fOre ningen i millen av 1900-
tale t högt skattmlc överste löjtnan
te n Georg dc Laval. föreningens 
mång~rigc auktionsförrällare. Läs 
och begrunda! T~ink om lite mer av 
samma slag kunde flyta ur "skrivar
nas" penna! 

Justerat protokoll från Svenska 
Numismatiska Föreningens höst
sammantr:iden l 946. 
Om Ni lovar all ta · det med jämnmod. 

ej groll. 
sfi finner Ni hl\ r ett ful lt just protokoll 
f d\ n vfi r sammankomst hiirom da·n 

i november 
och fr5n den av i dag den tolvtc 

december. 
Först sa Fornlanden de t - allas öron p~ 

'k a fl 
"Det li r ~vnd att inga sammantr.iden vi 

haft: ~ 
men att S tyrel~en icke har kunnat 

fungera 
se'n i vllras Hr intet att alls resonera. 
se sk:ilet Ur fullt acceptabelt. förty: 
Rasmusson har p~ sistone ej varit kry , 
men nu Ur han fl ter tillfrisknad och bra. 
s1\ nu kan vi råkas var fjortonde da' ." 
Och dettyckte alla Hit trevligt och glatl 
och se'n Hit oss Rasmusson skfida en ~katt 
av romerska guldmynt. som hittats på 

Öland. 
emedan man pfl detta längsmala sjöland 
nu börjat att sockerbetor plantera 
och dämt :lgnar sig säkert nu nem 
Sen Rasmu!>Son gick att den frål!an 

heS\ara. - -
har det \ erkligen myntats i Svappaavaara. 
rör se all<l Ur inte full t säkra på dc·. 
utantror att det var i snödrivan brcvc·. 
Och det var ju trevligt att höra om. 
fa st dom ncsta ju struntar i vilket som. 
Carlllolmherg. ~om sjiilv ju ingenting 

hi\ r t 
av att Ra~mus~on frågan redan be rört. 
drog ~amma historia ii n nu en gl\ng. 
men han~ ~lutledning konst var nog 

mera trång: 
"Alt det myntats i Svappaavaara är 

givet. 
för det står i Il olmbergs tabeller re·n 

skrivet. ·· 
Sc'n kom dlir en fiircdragshl\llarc kuriiis. 
gjorde alla s~ glada och ingen n1\'t böös: 
hans hlllsa var <.11\ lin nu helt obruten, 
kry och rask i b~d · magen och truten: 
ibland sina pappe r han ivrigt rev kring. 
som nti r han för första g~ngen satt ting. 
Beskrev en kuriös numismatisk historia. 
som papisterna !Undc till föga gloria. 
dl\ deras academici. i latinet dc främsta 
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och med erkänd talang tyda allt till det 
sämsta. 

gjort en politiskt korsord. frtick t. 
oförsynt 

a\· värt gamla hederliga l ijre ~ilvcrmynt. 
(Dom kunde med säke rhet inte f!irstfl. 
a lt e tt si lvermynt kan se ut som så.) 
Kom så en numismatisk jungfruta lare 
i tvtinnc timmar vä lljud skvala·rc. 
Det gick en sällström. öm och fin. 
till glans för vi tterhct~akadcmi·n. 
som prliglat en medalj sfl nlitt 
av gamla kli ra Adlerbeth 
av en medaljkonstnlir. som på sitt eget 

vis 
fullgjort sitt viirv bland gHidjchusen i 

Paris. 
När slutli l!t sinat denna iidla striim av 

ord ~ 
så fick vi än tligen vl\ rt srnörg~shord 
och föredragshl\llarn diirvid gav os~ 

tröst 
med rätta bruket av sin vackra riist 
a tt skölja ner mcdaljsupcr lativema 
med supen. pilsnern och bröd~kivcrna. 
Vid kaffe t korn sl\ föredrag p1\ nytt . 

minsann. 
utav en älskvärd. kunnig. grekiskt bildad 

man. 
Fast vi ju S\'agast är for a llt ~m lir 

ut ländska 
han talade dock ren och ofiirgriplig 

svenska, 
åtminstone i almindclighed. fast dock 
det nog slank med forskellig 

udenlandskc w(lrter ock. 
Fortalte oss med vad under sista , 
onda kriget skett 
med numismatici och myntens alla 

cabinct. 
Av mynte n mtlnga ha sin D rang nach 

Osten visat. 
myntiimbctsmännen däremot ~in lycka 

prisat 
och itta nu på nytt nedsjunkna\ id ;,itt 

bord 
med lupp och mynt med n!~ got helt 

oläsligt ord. 
varur de skapa nya. cpatanta rö n. 
som sen ~erveras oss i formulering skiin. 
Och se·n sa· chefen: .. Miitct Ur till:lnda. 
men pass vU l opp. vad nlista g~ ng skall 

hiinda!" 

s~ rå ktes vi pflnytl i dag den tulvte 
dennes. 

Av programmets formulering re·n i 
luften kännes. 

att den h lir gången blir det annan ton 
och en högst animerad disku~sion. 
Av spänning numismatikerna gapa: 
..Får man ej liingre mynten efterapa·! .. 
Av hiipnad samlarn bliver n:lstan O at: 
.. Hur skall jag d~ väl fl\ en kriint 

L-brakteat? 
Av sflnt man aldrig mr i orginal bc~k~da. 
ffi r jag väl dock ha en kopia i min11\da"!" 
Men nej! nu sånt ej längre törs en. 
det rUknas nu för svarta börsen. 

Och tänk dock vad man haft fiir trevlig 
spänning 

a tt skilja mellan falsk och äk ta penning. 
Förfalskningar ha funnits väl i tu~cn flr. 
men nu meJ ens de ra~ k t försvinna mr 
och gamle Beckcr och John Pcdc~en. 

Borås. 
få icke mer nån omslittning G u·nfls. 
Men säljer man blott e j med fa l~k 

varubeteckning 
man undgår ej kritik men klarar sig f d n 

häktning. 
Moralen kämpar hopplöst hi\ r mot 

juridiken 
men värst i sticket stllr numismatiken. 
Myntdirektö ren och professorn ~ade ~' 

och sll 
och Thordem an och Rasmusson va 'uppe 

båda tv!\ 
och åldersmannen gjorde ~å en rcsumc 
och resultatet blev som vanligt s1\ en 

kommittc. 
Sen satt vi oss pä nyu till vår sypc ~~ fin 
och samlingen förgylldes av Ulla - fru 

Welin 
och Sällström sjöng. så alla blevolagom 

fulla 
och då hölls ftiredrag om mynt 

(arabiska) av Ulla. 
och deua evigt kvinnliga in lag i 

diskussionen 
höjde avse\·ärt som vanligt klirva tonen. 

i:f PROLOG i:f 
.la nu vill j:~ g slut:1 det hllr protokollet 
med en from petition ifrfl n samlarehållet 
ty här finnas samlare och ganska mllnga 
som ju ha· egoistiska vyer s~ trflnga. 
Vi är snälla och glada ju mer vi mr veta 
men älskar också att i mynthiigar peta. 
rn tillfiille köpa och ej blott heskåda 
dc småmvnt. som sakna~ i vflr lilla l~da 
och denn~ vllr samlarcvurm och pa~~ion 
tillmötes!!ås endast med mmumktimr. 
Lite mera auktioner om så' jag mr be. 
l~ t oss ej blott fl\ lyssna. men ock leka 

me· 
och ej blou när värt Kungliga 

Myntkabinett 
vi ll llitta på en eller annan duhlctt . 
men skaffa nå·t myntmnterial. lite krafs. 
auktionera det bort d!\ och dfl i ett nafs 
och lät oss så gladligt om budena kivas. 
så a tt v!\ ra samlarinstinkter m1\ trivas. 
Kanske Styrelsentyckcr: .. SI\ ·n jilkla 

begäran 
att så över hövan densamma besvii ra ·n.·· 
Men var lugna. vl\r Styrcbc haver vi k ii r. 
för v!l rt bästa den gör ~i g ett vii idig t 

besvär. 
Den sköter förtr'.ifnigt v5r amiliga spis, 
den lekamliga även på blista vis. 
och pli sammankomsterna rl\der stor 

trevnad. 
domli r ljusa moment i v~ r trista levnad. 
Nu tror jag ej mer protokollprat Ni til l. 
Hav tack kära Styrelse ' S tyrc lscn~ Skl\1! .. 
Mera skall fö lja av dc Lavals "spel· 
siga" penna. 

UF 



LITET SEDELPOESI [3] 
Vi har hi\r i vår tidskrift ett par gfm
gcr ( I<J7X nr 7 och 1983 nr 6) pub
licerat exempel på vad vi har kallat 
sedt'lponi. det vill säga vcr~cr ner
tecknade på den otryckta baksidan 
av liktre wcnska sedlar. Vi kan nu 
å terge cll nytt prov pl'l dclla slags 
diktkonst. 

l i\ ves ta myntmuscum finns en l 
sedel fi 1 riksdaler specie av år 1824 
med fiiljandc vers på haksidan (se ; 
iii. ): 
\Vandra. lilla Särk lapp. fort 
Ifrån Krogen och från Glädjc-Oickan. 
I sig sjclf Du 1ir och blir en lort 
Dock niidvlindig ofta nog i fickan: 
M:ist nnr fogde n ropar på vår skall 
Och nnr prlisten t jondet inhlimtar: 
Äfven ock till knecktens nya hall 
Och niir Domstolos klocka kllimtar. 

Vi har inte tidigare ~ell en vers 
ne rtecknad på en sedel med sfl hög 
valör ~om 2 riksdaler specie. 

Om ni\gon av våra lä~are kiinner 
till andra sedelverser än dem som vi 
har puhlicera t, så tar vi glirna emot 
ett meddelande om dem. Nu hi)r det 
emellertid till saken. all sedelpoesin 
ibland ii r av ·ådant slag. att den inte 
går all återge i en tidskrift på 
MY TKONTAKTS höga nivl\: av 
omtanke om vår tidskrift~ anseende 
avstår vi från alla al ltför av<mcerade 
sedc lvcr~cr. 

~ \ 

~· '\ 
' 

Ett dagboksmellanstick 
Jag har tidigare berättat om den 
store Goethes numismatiska intres
sen, bl a genom citat ur hans dag
bok frfln den italie nska resan. Lät 
mig linnu en gång få citera ur den 
dagboken: 

Rom den 24 november 1786. 
' 'Om folke t har jag intet annat att 
säga iin all det är natumliinniskor, 
som mitt ibland religionens och 
konstens prakt och värdighet icke 
ä ro en hi\ rsmån annorlunda än de 
skulle vara i klyftor och skogar. Det 
som frappe rar varje främling. och i 
dag l'l ter ger hela staden all tala om 
men ocksl'l blott att tala om, äro de 
mord. som förekomma sA talrikt. 
Fyra personer ha redan i vArt om
råde under dessa tre veckor blivit 
mördade. l dag överfölls en duktig 
konstn~l r, en schweizare vid namn 
Schwc ndimann, en medaljör och 
Hedlingers siste lärjunge, pl'l samma 

sätt som Winckelmann. Mördaren , 
med vi lken han kämpade. gav 
honom tjugo sår, och då vakten 
kom tillstädes, stack skurken dolken 
i si tt eget bröst. Det är eljest här 
icke pl'l modet. Mördaren tar sin till
flykt till någon kyrka. och så är allt 
gott och väl." 

Närmarc upplysningar om ·Schwen
dimann. som hette Joseph Caspar i 
förnamn, fin ns såväl i Peter Feldcr's 
re kommendabla bok Medni/lcur 
Johann Carl Hedlinger som i Leo
nard Forrer's Biogmphiml dictio· 
nary of medn/lists etc. Se också vad 
N. L. Rasmusson har att säga på s. 
224 ff. i Nordisk Numismmisk Års
skrift 1956. 

Winckclmann. som mördades i 
Trieste år 1768 av en italienare, var 
" bland 1700-talets konstforskare 
den fr1imstc ivraren för antikens 

... 

FAGELSANGSGATAN 5 TEL. 042·11 01 01 
252 20 HELSINGBORG 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Oppet vard 1 o- 18 

Medlem o Sveriges Mynthandlares Forening 

å teruppväckelse". Han berörde 
även den antika myntningen i sina 
konsthisto riska skri f ter. 

NUF 
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K vardröjande silvermynträkning 
Vi har tidigare här i vår tidskrift 
talat om det märkliga förh~llandet, 
att allmänheten i Götaland - med 
undantag av Östergötland och vissa 
områden i norra Småland - i regel 
begagnade silvcrmynträkning, d. v.s. 
ordet ''daler" utan närmare bestäm
ning betydde där daler silvermynt, 
under det att allmänheten i övriga 
delar av r iket begagnade koppar
myntrHkning: " daler" betydde där 
daler koppannynt. l dale r silver
mynt var = 3 daler kopparmynt. 

1776 å rs realisationsförordning 
bestämde, att l riksdaler specie 
skulle vara = 6 daler silvermynt eller 
18 daler kopparmynt. 

Silvermynträkningen var i Göta
land så inrotad, att även belopp ut
tryckta i kopparmynt e ller specie 
ofta rHknades om till silvermynt, 
sannolikt för att den breda a llmän
heten lättare skulle uppfatta dem. 
Valörerna på riksbankssedlar an
gavs i Göteborg i dale r silvermynt, 
trots att de var uttryckta i daler 
kopparmynt (se MYNTKONTAKT 
L97H: lO s. 265). 

l Wecko- Tidning i Ca/mar den 14 
april 1792 finner vi en omräkning av 
valörerna på riksgäldssedlar: "För
leden onsdag förlorades på gatan 
2:ne riksgälds-sedlar bestående af 3 
d:r 16 ö re, eller 2H !3. ·· Tecknet B 
be tyder sk illing. 

Två riksgäldssedlar å sammanlagt 
28 skilling - det måste vara en å 16 
och en å 12 skilling, ty någon annan 
kombinationsmöjlighet finns inte. 
Eftersom det gick 48 skilling pä en 
riksdaler, var 16 skilling = l/3 riks
daler och sålunda = 2 daler silver
mynt; 12 skilling var = l/4 riksdaler, 
d.v. s. l 1/2 daler silvermynt e lle r l 
daler 16 ö re silvermynt, ty det gick 
32 öre på en daler. 

En komplicerad omräkning finner 
vi också i Carlskrona Weckoblad 
den 28 juli 1792: "Förleden torsdag 
borttappades 15 daler s:mt uti riks
g~ilds-scdlar, bestående af l r:d. 
sedel och 3 plåtsedlar samt 2 tolfskil
lings dito''. 

En "plåt'' var 16 skilling e ller l/3 
riksdaler (se MYNTKONTAKT 
1977:9 s. 5). Uttryckt i riksgälds var 
summan av de förlorade sedlarna så
lunda: l + 3 x 1/3 + 2 x l/4 = 2 l/2 
riksdaler eller 2 riksdaler 24 skilling. 
När annonsören i stället för att säga 
så räknade om summan till daler 
silvermynt, berodde det sannolikt 
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på att a llmänheten i Karlskrona 
ännu 1792 hade lä ttare a tt uppfatta 
ett belopp om det angavs i daler 
s ilvermynt än om det angavs i riks
daleroch skilling. 

Men även valören på specieriks
dalerns större delar kunde anges i 
daler silvem1ynt enligt realisations
förordningens ornräkningsgrund. 
2/3-riksdalern blev då 4 daler, l/3-
riksdalern blev 2 daler och l/6-riks
dalern blev l. daler silvem1ynt. Här 
några exempel. 

Enligt Lunds Weckoskriji Nyu 
och Gammalt den 22 augusti 1798 
hade ur en pulpet stulits bl.a. "34 
d:lr i banco sedlar samt 2 1 d:lr i 
hvita dalerspenningar'' . 

Någon hade förlorat en plånbok 
innehå llande bl.a. "et specie riks
daler stycke, 2:nc daler stycke och 
2:ne 4 skilt. stycke .. , omtalas i 
Carlskrona Weckoblad den 24 
augusti 1799. De två 4-skilling
styckena var två l/12-riksdaler, 
eftersom det som ovan sagts gick 48 
skill ing på en riksdaler; värdet på 
dessa småmynt räknades sålunda 
inte om till öre silvermynt. 

I Lunds Weckob/ad Nyu och 
Gammalt den 29 april 1801 omtalas 
en stöld av .. et chatull , hvaruti var 
inlagdt et parti af konung Gustaf III 
hela riksdalrar samt 4 , 2 och l dalers 
penningar ... 

Enligt en annons i Halländska 
Tidningen den 2 apri l 1812 hade 
någon förlorat "en mindre pung 
med Il hvita dalerstycken". 

"En li ten påse med diverse silf
ver. bestående af piastrar, 4 och 2 
dal. stycken, kröningspenningar'' 
hade blivit stulen, omtalas i Göthe
borgs A 1/eluuu/a den24mars 1813. 

T. L. 

Inställd myntauktion 
våren 1984 

* Numismatisk Orden 
Skolg. 24 502 3 1 Borås 

Tjänstefolks belönande 
År 1828 bildades Sällskapet till dyg
digt och troget tjänstefolks belö
nande för att hedra minnet av Karl 
XV:s födelse 3 maj 1826. Ändamå
let var att genom uppmuntran och 
belöningar underhålla dygd, ord
ning. sedlighet, omtänksamhet och 
arbetsnit hos tjänstefolk i Stock
holm. De t utdelades belöningar till i 
enskild tjänst anställda personer i 
Stockho lrn, vi lka tjänat minst 15 ä r i 
samrna fami lj. Belöningar till tjä
nare utdelades första gången 4 maj 
1829. Kungahuset med Karl XIV 
Johan i spetsen skänkte grundplåten 
till sällskapet. Så var H ven fallet med 
Sällskape t De Fattigas Wänner (Se 
Myntkontakt 1982, nr 7, s. 165-
166). Till 100-års minnet av sällska-

pets bildande lät man prägla e n 
minnesjetong som har följande ut 
seende : 

Förgylld brons med en diameter 
av 27 mm. Åtsidan har under en 
banddekoration texten SÄLLSKA
PET{fiLL/DYGDIGT OCH TRO
GET{fJÄNSTEFOLKS/ BELÖ
NANDE. Frånsidan visar en lager
krans med texten 1828/DEN 3 
MAJ/ 1928. 

Sällskapet existera r fortfarande 
och utdelar å rligen penningsummor. 
En liten skrift som behandlar säll
skapet har skrivi ts av Sven Almqvist: 
Sällskapet till belöning av trotjänare 
1828- 1978. En historik. Stockholm 
1978. 

/W. 

Jetong w given av Siil/skaperri/1 dygdig r och rrogerrjänsrefo/ks belönandt'. 
Skala 1:1 Foto: Juri Tam.m/11, KMK 



Fråga: 
För över tio år sedan gjordes i 
Västerås ett av Sveriges största 
myntfynd genom tiderna, bestående 
av halv- och helörtugar från stureti
den (1470- 1520). 

Ett mycket ambitiöst forsknings
projekt med avsikt att bearbeta fyn
det drogs igång i KMK:s regi. 

Efter drygt tio å r har dock fort
farande ingen fullständig fyndför
teckni~g publicerats, ej heller någon 
forsknmgsrapport över de resultat 
som erhi\lli ts, och dc slutsatser som 
dragits. Ett flertal gånger har forsk
ni~gsprojektet beviljats anslag frän 
ohka fonder och stiftelser för att 
slutföras. men ingenting har hUnt. 
Frågan som ställs av oss intresserade 
amatörer är: När kommer fyndkata
logen att publiceras. och när kom
mer forskningsresu ltaten att pub
liceras? Vi väntar med spänning pä 
detta. 

K Holmberg. L-Å Lejon. Uppsala 
Svar: 
Dei åsyftade fynde t påträffades den 
27 oktober 1972 i kv. Johannes 1 

Västerås och bestod av 16 23 1 mynt, 
huvudsakligen he l- och halvörtugar 
från perioden 1470- 1520. Vid fynd
fördelning tillfördes fyndet Kungl. 
Myntkabinette t (KMK) (inv. 100 
354). men ca 6000 mynt har depone
rats 1 länsmuseet i Västerås, diir dc 
ingår i en utställning om fyndet, ar
rangerad av KMK 1978. 

Fyndet gav anledning till äterupp
tagande av forskningsprojektet Sve
ri~es mynthistoria, startat i Kungl. 
VItterhets- Historie- och Antikvi
tetsakademiens regi 1942 med an
ledning av förberede lserna till 
Torgny Lindgrens 1953 publicerade 
arbete Sveriges mynt 1719- 1776. 
och med Nils Ludvig Rasmusson 
som sekreterare. Projektet Sveriges 
mymhistoria Swretiden finansiera
des av Riksbankens jubileumsfond 
genom anslag 1974- 1976. Enligt 
bestämmelserna för anslag frän 
Riksbankens jubileumsfond lämna
des verksamhetsberättelser 1975.06. 
02, 1976.08. 16, 1977.08. 12och 1978. 
08. 15. Sltl!rapport ltimnades 1979. 
12. 28. U r slutrapporten kan anfö
ras: 

"De första verksamhetsåren ägna
des huvudsakligen sturetidens ör-

tugsvalörer. De flesta av sturetidens 
hel- och halvörtugar är anonyma 
och har tidigare ej närmare kunnat 
dateras inom perioden 1470- 1520. 
Genom stämpelundersökning av ca 
18 000 mynt - den största jämfö
rande stämpelundersökning som 
någonsin utförts inom den interna
tionella numismatiken - och genom 
omfattande haltanalyscr, dels neu
tronaktivering, dels svepelektron
mikroskopi, har sturetidens anony
ma hel- och halvörtugar kunnat da
teras. Resultaten har kontinuerligt 
publicerats i den stencilerade skrift
serien Sveriges mynthistoria, preli
miniil'(t meddelanden (SMPM) 1975: 
1- 5 och 1976:6- 8. Det visar sig bl a 
att en betydande del av de hel- och 
halvörtugar som tidigare förmodats 
tillhöra 1470- och 80-talen präglats 
under ekonomiskt betydligt mera 
instabila förhlHianden: de tillhör in
flationsperioden under Svante Nils
son och Sten Sture den yngre. Stu
dict av de konkreta senmedeltida 
betalningsmedlen lämnar nya möj
ligheter till tolkning av dc skriftligt 
belagda pris- och kursförändnng
arna under sturetidens slut. 

-(:(tdrtl-tr 

Arbetet Den senmedeltida pen
ningen i S1•erige är i korrektur och 
utkommer i början av 1980 i Vitter
hetsakademiens handlingar". (Har 
nu utkommit, se MYNTKON 
TAKT 1981:1, s. 21. I detta arbete 
behandlas sturetidens penningar). 

***** 
"Numismatisk forskning i Sverige 

har sedan 1700-talet främst varit 
knuten till Kungl. myntkabinettet, 
numera statens museum för mynt -, 
medalj- och penninghistoria. Fasta 
forskartjänster har dock saknats. 
Efterhand som den administrativa 
och museala verksamheten växte. 
särskilt fr o m 1950-talet, fOrsvåra
des alltmer möjligheterna till numis
matisk forskning. Jubileumsfondens 
generösa stöd till forskningsprojek
tet Sveriges mynthistoria innebar att 
den negativa trenden kunde vändas. 
Fr o m 1974 har en inte obetydlig 
del av verksamheten vid Sveriges 
centrala numismatiska institution 
bestätt av forskning inom institu
tionens centrala forskni.!lgsomräde, 
Sveriges mynthistoria. Annu vikti-

gare än de ovan i korthet refererade 
vetenskapliga resultaten är den posi
tiva forskningsmiljö och därmed 
sammanhängande utveckling av 
svensk numismatisk forskningsme
todik som under 1970-talct uppstått 
i och kring det av Jubileumsfonden 
stödda projektet". 

En sammånfattning av forsk
ningsresultaten lämnas i artikeln 
The 1972 Västerås ltoard and the 
moncwry history of S1veden 1470-
1520. NNÅ 1982. författad av Inger 
Hammarberg och Brita Malmer. 

198 1 träffades en överenskom
me lse mellan KMK och Numisma
tiska institutioneniGunnar Ek
ströms professur med innebörd att 
ansvaret för publiceringen av kata
logen över sturetidens örtugsvalörer 
l\vilar KM K medan Numismatiska 
institutionen tills vidare åtar sig re
digeringen av CNS-serien (dvs de 
vikingatida myntfynden). 

Briw Malmer 

Till ovanstående kan läggas. att den 
stora stampkatalogen med mer än 
800 handritade inskriftsvarianter -
tryckeritekniskt mycket komplicera
dc att äterge - alltså förvaras i 
Kungl. Myntkabinettet för vidare 
bearbetning. Läget är f n, att de 
mänga arbetsuppgifte rna för dem av 
personalen. som är kompetenta att 
göra slutbearbetningen - och de är 
inte så mänga - gör det omöjligt att 
inom den näm1aste framtiden ta itu 
med uppgiften. Som framgått av det 
ovan sagda har även örtugar och 
halvörtugar frän sturetiden i främst 
offentliga. samlingar gåtts igenom 
oc h medtagits i katalogen. Nägra 
privatsamlingar och ett fätal fynd 
bör dock genomgås innan tryckfär
digt manuskript kan färdigställas. 
SjUiva resulwten av . bearbetningen 
kommer dock att offentliggöras i 
den av Brita Malmer och Inger 
Hammarberg ovan angivna uppsat
sen. som något fördröjts pä grund 
av att Nordisk Numismatisk Års
skrift 1982 (som redigeras i Helsing
fors) först nyligen blivit finansierad. 

Lars O. Lagerqvist 

Vi återkommer 
pä grund av platsbrist i nästa num
mer med referat frän Nordisk 
Numismatisk Union i Falun/Avesta 
och F. I.D.E.M. i Florens samt DE
BATT. 
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Två nya band 
Meddelanden 
Svenska numismatiska föreningens 
Numismatiska meddelanden ser ut 
ungefår om Nordisk 1111mismatisk 
årsskrift nuförtiden. Båda bjuder en 
omväxlande och värdefull läsning 
över hela det numismatiska forsk
ningsfältet och båda har en lika 
nordisk framtoning. Skillnaden är 
egentligen bara den att Unionens 
årsskrift också har (t om 1981) 
myntkabinettens redogörelser. Det 
är en lycka att en sll solid publika
tionsverksamhet kan hållas igång. 
1983 korn både årsskriften (förse
nad) och, till hösten, tvl\ nya band 
Meddelanden. 

Numismatiska meddelanden 
XXXIII inleds med ett till svenska 
översatt omtryck av Bengt Thordc
mans studie över Loheskatten, pä 
s in tid publicerad i Numismatic 
Chronicle (vol VII, 1948). $katten 
var ju e n stor sensation. Den be
skrevs och avbildades genast grund
ligt här hemma. och svenska folket 
s tod i kö, när den vandrade runt pä 
landsortsmuseerna 1938- 39. Den 
kunde intressera ocksll ett främ
mande forum. Visserligen delade 
den generöse Thordeman ut sina 
särt ryck här hemma men sitt sven
ska manuskript tycks han inte ha 
sparat, ty den nu tryckta uppsatsen 
Loheskatten utgör e n översättning 
från engelskan. ej minst värdefull 
genom författarens utföranden i 
skattfyndsteoretiska avseenden. 

Ulla Westermark ger komplette
rande text och bilder rörande nytill
komna fynd av bysantinska solidi 
frän både Sverige och Danmark. 
Bidrag av Vera Hatz (italienska 
mynt i våra vikingatidsskatter) och 
Peter Bcrghaus (skandinaviska fynd 
av Duisburg-mynt från l 000-talet), 
kännetecknade av suverän sakkun
skap, kommer en att tänka pä 
Rasmussonstiden, när den stora be
arbetningen av vikingatidsskatterna 
påbörjats i Stockholm. Detsamma 
är fö rhällandet med den nyligen av
lidne Michael Dollcys uppsats. Han 
var ju den som i stockholmsunder
sökningen steg direkt i B E Hilde
brands fotspår, rullande sig i dc 
angelsaxiska mynten. Dolley kallar i 
sin uppsats - vi lken. inom parentes 
sagt, inte har mycket med Sverige 
att göra - sin nyssnämnde föregång
are för "the young Bror Emil Hilde-
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brand". Hur ofta blir inte avlidna 
stormän inom forskningen helt 
tanklöst kallade "gamla" av sentida 
efterföljare. Det är ändå i unga är 
de insnöade föregångsmännen gjort 
sina pionjärarbeten. - Ytterligare 
ett svenskt fynd som här fär sin be
handling av en tillkallad cxpen. är 
Bårarp-fyndet av 1932. särskilt in
tressant för dansk numismatik. Så
som synnerligen svårbearbetat har 
det blivit liggande i Kungl. Mynt
kabinettet. tillspä 1970-talet Galster 
och Jensen börjat ta det i närmare 
skärskådan. Nu föreligger J~rgen 
Steen Jensens uttömmande publika
tion, sä skarpsynt genomförd att 
man nästan ser, hur en hallänning 
pä Sven Grates tid, av rädsla för det 
gränsfolk som 1153- 54 befann sig 
pä krigsfot i Bärarps-trakten. depo
nerat sin lilla penningpåse i en 
bergsskreva. Vi ser väl inte hur man 
också blev ihjälslagen i fejden. Men 
fär vi tro Sture Bolins teser. måste 
han ha blivit deL 

Resten av boken har uppsatser 
om medaljer och sedlar. men dess
förinnan kommer Lars O Lager
qvists fina avbildning av provavsla
gen till en planerad myntning av 
daladukater är 1818. Själva präg
lingsstamparna. som ju aldrig kom 
till använding, är försvunna. Man 
kan kanske tycka att den planerade 
dukaten med sina grovt strieradc 
kant ser lite klumpig ut. Men då bör 
man flytta blicken till avbildningen 
av en reguljär dukat, Lagerqvist fig. 
4. Och dä ser man att dessa dukater 
präglades pä sä knapp plants att 
bara det innersta av strieringen kom 
med pä myntbilden. 

Till samma tidsskede som föregå
ende artikel hänför sig Kolbj~rn 
Skaarcs Carl Johans norske kaste· 
penge, till 1800-talet även Torgny 
Lindgrens utförliga Hedersbelöning 
för nit och redlighet i Rikets tjenst. 
Ulf Abcl, som disputerade pä Mil
les' medaljer. skriver om Eugen 
Erhardt - medaljgmvär. Att Er
hardt skapade mycket fllrre präg
lade medaljer än gjutna framgår inte 
klart av Abels annars fina och pie
tetsfulla studie. - Till slut kommer 
Ernst Nathorst-Böös med en läng 
redogörelse fö r turerna kring 
Wermlandsbankens sedelutgivning. 
''Weil done··. måste man säga. 

Men för egen del tycker jag att 
varken sedlar eller medaljer har sä 
mycket med numismatiken att göra. 

Nwnismatiska meddelanden 

XXXIV kommer med två längre 
artiklar om folkvandringstidens so
lidusmynt och solidusskatter. båda 
sä pass speciella och bemängda med 
kurvor och tabeller att dc f?tr be
traktas som aktpublikationer för 
vilka andra serier än Numismatiska 
meddelanden vore tänkbara. Härpå 
följer emellertid två studier över vär 
medeltids fångsiande ~måbraktea
ter: Kenneth Jonssons Översikt över 
fastlandsmymningen ca 1180-1250 
och Monica Golabicwskis om 1300-
wlsbrakteater i ett depåfynd från 
Niirke. J ett tillägg till sin uppsats 
avbildar och beskriver Jonsson tvl\ 
märkliga brakteatfynd, det ena frl\n 
Blidsberg i Västergötland, det andra 
anonymt, från myntkabinettets 
gömmor. Blidsbergsfyndets större 
brakteater visar alla ett framvänt 
biskopshuvud, enligt Rasmusson 
(NNA 1957- 58. s. 265 f) av två 
stämplar. Den obetydliga varia tion
en i bildframställningarna kan dock 
förklaras av olika utfall av prägling
en, större är den ej. Både Jonsson 
och Golabiewski utgår med stor 
noggrannhet frän den tidigare forsk
ningen, belyser den pä nytt och 
kompletterar den med nyrön. Sirål
ringsbrakteaterna med E, L och S 
kompletteras med ett par nyfynd 
som visar W. - Något skrymmande 
men väldokumenterad och intres
sant synes Mille Törnbloms uppsats 
om myntkontroll under vasatiden. 
1574 års proberingar. - Yngve 
A irner och Ingemar .. Carlsson går 
grundligt fram med Akw och falska 
guldklippingar 1587- 1626. När de. 
med Hildebrand. tror att dubbel
riksdalern för Göteborg utgivits 
först i Gustav Adolfs tid. kan jag 
inte följa dem. Tilläggas kan att 
dubbelriksdalern ytterligare be
handlats i min uppsats Myntbilden 
av Carl IX:s Göteborg (Göteborgs 
och Bohusläns fornminnesförenings 
tidskrift 1949- 50). Karl IX var 
grundare av det fö rsta Göteborg, pl\ 
Hisingen, Gustav Adolf grundare av 
det andra Göteborg, vid Otterhäl
lorna. Pä myntet kallar sig Karl IX 
s tadens PRIMUS FUNDATOR ET 
CONDlTOR, Göteborgs förste 
grundläggare och upphovsman. 
Detta kunde, menade Hildebrand. 
ej sägas om blott ett Göteborg 
fanns. Den latinska frasen med både 
FUNDATOR och CONDITOR är 
språkligt övertydlig. Jag tror att 
även ordet PRJMUS kan förklaras 
av detta yviga skrivsät t. 



Till den numismatiska filalogien 
hör också Emanuel Svenbergs bi
drag Hur citerades lmimextema på 
svenska kungamedaljer?, så mycket 
mer tacknämligt som både mynt
och medaljserierna i äldre tid endast 
visste av latinet som inskriftsspråk 
och Hildebrands medaljverk ej 
översätter inskrifterna, i varje fa ll 
inte så elegant som Bcrch i Svenske 
Herrars och Fruers skådepenningar. 

- Sista bidraget kommer från Fin 
land, välkommet och forskningsh i
sto riskt intressant. Utgångspunkten 
är tillkomste n av den fina minnes
medaljen för humanitär verksamhet 
under Vinterkriget, också, minsann, 
med la tinsk text, PRO BENIGNI
TA TE HUMANA. 

Harald Wideen 

N umismatiska Meddelanden 
har alltså utkommit med två volymer hösten 1983. den tre ttio tredje och den 

Fråga6: 
En under 1700-talet använd benämning 
på ett svenskt mynt är "enkel pjäs''. 
Vilket mynt avsägs då? 

l. 5 öre SM 
X. 2öre SM 
2. l ö re SM 

Fråga 7: 

Svar: 

l den svenska serien av jubileumsmynt 
utgavs år 1959 ett 5 kr mynt. Vad var det 
som firades? 

treniofjärde sedan Svenska Numismatiska Före ningens grundande 1873. l. Regeringsformen 150 är 
Bägge erhällcs bundna i e tt prydligt, grönt he lklotba nd och omfattar 208 X. Gustav VI Adolf 70 är 
resp 232 rikt illustrerade sidor (ISBN 91-85204-07-2 och 08-8). För tryckning 2. Minnet av tvåkammarriksdagens 
står anrika Norstedts Tryckeri i Stockholm. Volymerna erhålles enklast tillkomst 
genom att 250 kr + porto 19 = 269 kr insättes på postgiro 15 00 07-3, 
Svenska Numismatiska Föreningen. D etta är pris för medlemmar i SNF och i 
till Nordisk Numismatisk Union anslutna fö reningar. dvs. 125 kr per band+ 
porto. Den som önskar endast ett av banden betalar 125 kr + porto 13:25 = 
/38:25 kr. Glöm inte ange vilken volym det gäller! Inte heller att sätta ut 
namn och adress. 

Priset för icke-medlemmar är 175 kr + porto vid beställning frän kansliet. 
Bokhandelns prissättning är som bekant fri, varför föreningen icke har 
något att göra med det pris den måste betala, som beställer volymerna 
genom sin bokhandel. 

Deo som önskar hämta och betala på kansliet (vard. l0.30 - 13) sparar 
naturligtvis in portokostanden. 

Numismatisk frågesport 
vid SNF:s julfest 83-12-15 
Då endast våra i Stockholm med omnejd 
bosatta medlemmar kunde delta i julfes
ten återger vi här frågesportstävlingen. 
Rätta svar i nästa nr! 

Fråga 1: 
Vår tidigaste plåtmynt präglades under 
drottning Kristina på 1640-talet. Mest 
kända är de stora l 0-dalerspl~tarna. 
Dessa är kända fr~n två år. Frän ett av 
nedanstående år är inget ex kiint 
Vilket år är det? 

l. 1644 
x. 1645 
2. 1646 

Fråga2. 
En av de stora rari teterna bland svenska 
mynt är den s k Gripenhjelmsdukaten 
som slogs 1695. Den präglades av guld 
från en svensk gruva. Vilken? 

l. Qstra Silvberget 
X. Adelfors 
2. Västra Silvberget 

Svar: 

Frt1ga 3. 
På vissa svenska mynt (se t ex Gustav 
Vasa dalern 1537) anges i lod hur hög 
silverhalten är. Hur mänga lod motsva
rar rent silver? 

l. 141od 
X. 15 lod 
2. 16 1od 

Frtlga4: 

Svar: 

Högsta valör hittills på svenska sedlar är 
l O 000 kronor. När kom vår fOrsta sedel 
av denna valör? 

l. 191 9 
x. 1929 
2. 1939 

Frtlga 5: 

Svar: 

En omtalad sedeltyp är de s k Fahne
hjelmarna. De utgavs i Finland i sam
band med krig mot ryssarna. När? 

l. 171 9- 1720 
x. 1788- 1790 
2. 1808- 1809 

Svar: 

Svar: 

Fråga B: 
Under vilken regent slogs nedan avbil
dade mynt (här visas frånsidan)? 

l. Erik XIV 
X. Karl iX 
2. Johan lll 

Frtlga9: 
Bland svenska besittningsmynt finns en
dast ett exempel pä att mynt (l daler) 
slagits med porträtt av annan svensk än 
regenten. ve·m har hedrats med denna 
ynnest? 

l. Magnus Gabriel De laGardie 
X. Axel Oxenstierna 
2. Nieodemus Tessin 

Svar: 

Fråga JO: 
Namnet Suceava (Suczawa) har en 
speciell klang i svensk mynthistoria. Vad 
tänker man på då? 

l. Omfattande efterprägling av solidi 
på 1660-talet 

X. Berömd 1600-tals daler, präglad 
Riga 

2. Hatad 1600-tals guvernör i Riga 

Svar: 
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Frtiga Il: 
l vilket landskap ligger myntorten Ljus
ncdal? 

l. Jämtland 
X. Medelpad 
2. Härjedalen 

Fråga 12: 

Svar: 

Den svenska numismatikens store ban
brytare Elias Brcnncr utger pä 1600-ta
lct sitt storverk Thesaurus Nummorum 
Svco-Gothicorum (l :a uppl, provuppl). 
Vilket år? 

l. 1681 
x. 1671 
2. 1691 

Fråga 13: 

Svt~r: 

Vilken svensk regent hade som siu val· 
språk "Land skall med lag byggas'"? 

l. Karl XIV Johan 
X. Karl XV 
2. Oskar I 

Sl•ar : 

95-årig SNF -medlem 
fick "Nit och Redlighet" 
Enligt beslut i departementsproto
koll Uordbruksdepartementet, Dnr 
11 57 /82) den 11 juni 1982 ti lldelades 
fd. (sic!) Lantbruksrådet Miles vo11 
Wachenfelt utmärkelsen För nit och 
redlighet i rikets tjänst, i detta fall 
medaljalternativet Leverans skulle 
ske senast 23 juni enligt beställning
en till myntverket inför lantbruksrå
det von Wachenfelts 95-årsdag den 
29 samma månad. Den belönade, 
som är medlem av Svenska Numis
matiska Föreningen sedan I. 944 och 
pensionerades såsom diplomat i 
London redan 1955, torde därmed 
vara den äldste officiellt medaljera
dc i Sverige genom tiderna. 

L. P-11 

Till ovanstäende vill red. dels lägga 
sina försenade gratulationer, dels 
förklara notisförfattarens sic! Det är 
nämligen sä, a tt von Wachenfelt er
hållit titeln lantbruksräd pä livstid, 
varför departementet begick ett fel 
genom att tillägga " fd". 
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har årsmöte den 29/2 
(Rinmansskolan). 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad (utom juli o august i) på Viistanfors Industriers 
matsal kl 19.00 samt l l /2 årsmöte med auktion, Lindgårdcn, Kyrkvägen 3, 
l /4 myntmässa, Lindgärden, 271 lO auktion, Lindgärden, 17 /l l auktion, 
A vesta, biblioteket. 

GÖTEBORGs NUMISMA TISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köp· 
mansgatan, Göteborg. Kl 19.00 den 13/2, 12/ 3, 9/4, 14/5. Antiksektionen, 
?.2/2, 2 1/3, 9/5. Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3. Göteborg. 
Oppet hus: 20/2, 19/3. 

HALMST ADS MYNTKLUBB sammanträder den 5/3 och 2/4. Föredrag, 
auktion. Upplysningar: tcl 035/12 96 76. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mändagen i varje 
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. 
Upplysningartel 0480/ 136 61, 115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad pä restaurang Storstugan, Stortorget l , Katrineholm. Upplys· 
ningar t el O l 50/210 45 el 15 1 00. 

KLARÄL VDALENS MYNTSAMLARE har samlarträff 19/2, 18/3, 8/4, kl 
16.00 på Råda strand. Föredrag, frågesport, auktioner m.m. Upplysningar: 
0563/407 25. 

KRISTIANSTADORTENS NUMISMATlSKA FÖRENING har möte 
med auktion på Hemgärden, Norretullsvligen 9. Kristianstad den 17/2, 16/3, 
27/4, 18/5, 15/6. Listoroch upplysningar gm IngvarNilsson 044/713 28. 
LUNDS NU~HSMATISKA FÖRENING har möte den 8/2, 7/3 (årsmöte). 
4/4, 16/5 kl 19.00 i Utbildningshuset, Åkergränden l, Lund. Upplysningar: 
tel: 046/14 43 69, 14 lO 65. 

MYNTKLUBBEN NJCOPIA har möten andra mändagen i varje månad pä 
Pensionärsgården, V Trädgärdsgatan 57, Nyköping. Upplysningartel O 155/ 
134 29, 671 54, 128 41. Fastställda dagar: 13/2, 12/3,9/4, 14/5, 10/9,8/10, 
12/11, 10/ 12. 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND. Helsingborg, har möten 
den 7/2, 6/3, 3/ 4, 8/5, 4/9, 2/1 O, 6/11. 4/12 på Borgen, Karl Krooks gata 17, 
Helsingborg. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad i NY -huset, konferensrummet. Upplysningar t el 0910/ 186 80. 
SANDVIKEN- GÄVLE MYNTKLUBB håller möten första onsdagen 
varje månad under 1984, utom juli och augusti, i Valbo kommunalhus, kl 
19.00. Upplysningar te!. 026/13 11 77. 

SKARABORGS NUMISMA TISKA FÖRENING, Skövde. har möte den 
26/2, 18/3 och 15/4 pä restaurang Postiljonen (Obs! ny lokal). Upplysningar: 
tel. 0500/802 44. 

SKÅNES NUMISMATTSKA FÖRENING, Malmö har möte l / 3, 29/3, 
26/4, 24/ 5, 2719. 25/ 10, 29/ Il i IOGT-lokalen, Engelbrektsgatan 20. 2 tr. kl 
I 9.30. Mynten visas i auktionslokalen frän 18.30 samt i klubblokalen dc två 
föregäende tisdagarna kl. 19-21. Klubblokalen Kungsgatan 38 A, Malmö 
håller ö ppet varje tisdag kl 19- 2 J under september- maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen 
efter de n 15 i varje månad kl. 18.30 i Rembostugan, Hedemora. Upplys
ningar: tel 0226/562 78. 

T ÄUE MYNTKLUBB, Södertälje har möte den 9/2, 8/3, 12/4 i W endelas 
rum, biblioteket Luna. Upplysningar: te!. 0755/185 68. 



U PPSALA MYNTKLUBB har möte kl. 19.30 pä Skandia, Drottninggatan 
l A, den 21 /2 (föredrag), 20/3 (årsmöte med föredrag), 17/4 (auktion). 

VETLANDA NUMISMA TISKA FÖRENING har möten med auktion pä 
IOGT logen Standard, Tomasgatan 34, Vctlanda, 24/2, 30/3, 27/4, 31/8, 
28/9, 26/ 1 O, 30/1 1. Myntets Daganordnas pä VetlandaStadshote ll den 11/3. 
Upplysningar: te l. 0383/ 158 35 kl 07.00- 09.00. 
VILLST ADORTENS MYNTKLUBB, Srnälandsstenar, sammanträder i 
sparbankslokalen den 13/2, 12/3, 9/4, 14/5. Föredrag o dyl följs av auktion. 
Upplysningar te!. 0345/ 112 95. 
V Ä R ENDS NUMISMATISKA FÖ RENING, Växjö har möte 15/2, 7/3, 
11/4, 9/5 päRöda Korset, Hovsgatan I l , kl 19.20. 
Ö REBRO NUMISMATISKA FÖ RENING har möte med auktion den 
22/2. 27/3, 24/4, 23/5 pä Örebro läns museum. Upplysningar: t e l. O 19/ 
137354,135213. 

Stockholms A uktionsverk 
H irsch Mynthandel AB 
B. A hlströrn Mynthandel AB 
Stockholms Auktionsverk 
Svenska Numismatiska Föreningen 
(endast medlemmar) 

27- 28. 10 B. Ahlström Mynthandel AB 

Utlä ndska auktioner: 

Februari 
l / 4 M une hen, Giel3ener Miinzhandlung 
8/ 9 Lo ndon, Spink 

14/ 15 Basel. Miinzen-Mcdaillc n AG 

Mars 

51 9 
14/ 15 

April 

4/ 6 
9/11 

11/12 
16!18 
24/25 
25/26 
27/28 

30 

M aj 

l / 4 
2/ 4 
3/ 4 

4 
16!18 
30/31 

Wien, Dorotheurn 
London. Spink 

Mimchcn. Hirsch 
Munchen, GieBener Miinzhandlung 
London. Spink 
Köl n, Kö lner Miinzkabinett 
Miinchen, Lanz 
Londo n, Sp in k 
Bern, SKA 
Wie n. Dorothe urn 

Wien, Dorothcum 
Frankfurt, B. Peus 
Ziirich, Spink 
K0pcnharnn. Hornung 
Beverly Hills. Leu/NFA 
London, Spink 

ber 1983 uttalade fina nsutskottet: 

l 1.3 

1.4 

Utformningen av 
femkronemynten [2] 

I Myntko n takt/SVENSK NUMlSMA
T ISK TIDSKRIFT 1983:3 s. 92 tltergav 
vi två riksdagsmotioner väckta i januari 
1983 med förslag om annan utformning 
av femkroncmynten. 

l betänkande 1983/84:3 den 18 okto-

''Införandet av nya mynt orsakar er
farenhetsmässigt a lltid en viss irritation 
hos allmänhe te n. U tsko ttet vill e me ller
t id framhä lla att de t nya femkronors
myntet u tformats på e tt såd ant still att 
förväxlingsmöj ligheterna med enkronan 
skall kunna undvikas. Reaktionen fr~n 
de synskadades organisationer har också 
varit pos itiv till införandet av det nya 

Mitt i City 

STOCKHOLM 
SUNDSVALL 

Med stor sortering uv 

M)nt • Scdlar 
Medaljer 

frimärken • Vykor t 
Aktiebrev • Tillbehö r 

PEO Mynt 
& Frimärken 

08-211210 
060-1115 40 

VETLANDA NUMISMA TISKA 
FÖRENING. Myntets Dag på Vet
landa stadshotell. Upplysningar: 
0383/ 158 35 kl 07.00- 09.00 
FAGERSTABYGDENS MYNT
KL U BB. Myntmässa på Lindgården, 
Kyrkvägen 3. Bestä ll bord;\ 50 k r. 
Upplysningar: tel 0223/ 116 71. 

HÅKAN WESTERLUND 
Mynthandel 

KÖPER • SÄUER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEOAU ER 

Spe c. sedlar 
Betalar braför sedlar 

före 1930. 

Vasagatan 42 
I II 20 STOCKHOLM 

T el. 08111 08 07 

myntet. Det bör även påpekas att en 
ä nd r ing av ut iormningen av femkronan 
är förenat med mycke t sto ra kostnader. 
U tskotte t finne r det inte p~kallat med 
nl\go t in itiativ frä n ri ksdagen i denna 
fråga". U tskotte t föreslog. att motio
nerna sku lle avslås. 

Riksdagen beslöt den · 9 november 
1983 utan debatt att avsl~ båda motio
nerna. 
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De nuv1rande medlemmarna 11: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28. Box 7662 
t 03 g4 Sthlm 7. t el. 08- t4 02 20 

Yngve Alm er Mynthandel 
Storgatan 49. Box 2068 
100e2 Orebro. tel 019-135061 

Amneklevs Mynthandel 
Skolg~tan 20. 602 25 Nonkopong 
tel 011·10 29 so 

Hlrsch Mynthandel AB 
Malmskollnadsgalan 29 
l t t 57 Sthlm. tel. 08-1 1 05 56 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
år en sedan 1g73 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 18 företag i tio olika 

stilder r landet. Föreningen är ensam i sitt stag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska 

Numismatiska Föreningen och har skriv it under uppropet mot myntförfalskningar - Genom 

samarbete med de ovriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utoka sina 

tjänster. 

Mattsons Mynthandel 
Kungsangsgatan 2t B 
753 22 Uppsala. tel. Ot8- t3 os 54 

Mynt & Med,ljer HB 
Svcavagen96.8ox19507 
t04 32 SIOC<hOim. tel 08·34 34 23 

Myntet l Malmo 
Stora Nygatan t7. 2t1 37 Malmo 
tol 040·12 99 30 

Ull Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogalan 36. Box 5132 
102 43 Sthlm, tol. 08·62 62 6 1 

Norrtal jo Mynthandel AB 
Tullportsgatan t 3, Box 4 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolga:an 24. 502 31 Bor as 
tel. 033-11 24 96 

Peo Mynt & Frimi rkon AB 
Drottninggatan 19. Box 16 245 
1 e3 25 Sthlm. te l. 08·21 t2 1 O 

Strandbergs Mynt & frimärkshandel AB 
Arsenalsgatan 8 . Box 7377 
10391 Sthlm.tel 08·208120 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 41t 39 Gotoborg 
tel. 031 -20 81 11 

Karlskrona Mynthandel 
Han1vorkarega1an 11 
371 35 Karlskrona, tel. 0455·813 73 761 00 Norrlalle. lei.Ot76- t 68 26 

R. Uppgrens Mynthandel 
Fagersångsgalan s. 252 20 Holsingborg 
tel. 042-11 0 1 0 1 

Mal mo Mynthandel AB 
Kalondegatan 9. 211 35 Malmo 
101 040-11 65 44 

Hum Is Mynt & frlmirkshandel AB 
Kasornlorgel 6. Box 2332 
403 15 Goteborg. tel. 031-13 33 45 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagatan 42. 11 1 42 Sthlm 
te! 08-11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel. 08-34 34 23 

AUKTION 
P Å OPERATERASSEN 

DEN SJUTTONDE MARS 1984 
MYNT OCH SEDLAR SAMT MEDALJER 

Auktionskataloger finns tillgänglig i butiker 
från slutet av februari. Eller kan rekvireras genom 

insättande av 25:- på vårt Pg 70 26 86-7 

HIRSCH 
Mynthandel AB 

Malmskillnadsg. 29 
l Il 57 Stockholm 


