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HIRSCH MYN1HANDEL AB 
GRUNDAD 1893 VI KÖPER 

Vi har flyttat 

till 
Nya Lokaler 

som vanligt utländska mynt 
speciellt från följande områden 

USA 
NORGE 
ITALlEN 

Butiken öppnar 4 februari 
Till Vårens skriftliga 

AUKTION 

Ny adress: 

emottager vi t.o.m. 15 feb. 
Mynt, medaljer, sedlar etc. 

S1UREPLAN4 
114 35 STOCKHOLM 

08/11 05 56 

WALLIN &BAKOSAB 
Kungsgatan 4B 2'/z tr 

Box 26058, 100 41 Stockholm 
Tel. 08-10 00 57, 10 00 58 

Mynt försvinner 
Den sista femöringen slogs den 14 
november 1984 på Myntverket i 
Eskilstuna. Dänned har en 360-årig 
tillverkning av först koppar- och 
sedan bronsmynt tagit slut Det var 
nämligen 1624 som de första fyr
karna i koppar präglades i Säter. 
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Mitt i City 

PEO Mynt 
& Frimärken 

Med sto r sortering 3\' 

Mynt • Sedlar 
Medaljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev « Tillbehör 

Drottningg. 19. Box 16245 
103 2S STOCKHOLM. Tel. 08-21 12 10 

Storg. 2 
852 30 SUNDSVAL L. Tel. 060-11 15 40 

Från 1855 var mynten av bronslegc
ring i stället för koppar; som vi 
meddelat tidigare försvann 1981 en 
komponent av 4% tenn ur dem (SFS 
1980:949), varför de tekniskt sett 
inte var brons sista tiden av sin till
verkning. 25-öringen upphörde ock
så att slås samma dag under hösten. 

Som bekant upphör 5 och 25 öre 
att vara lagligt betalningsmedel med 
utgången av juni i är. 

Två minnesmynt föreslagna 
Myntverket föreslär regeringen i en 
skrivelse av den 13 december 1984 
att två minnesmynt skall slås 1985, 
de t ena med anledning av FN:s 
Världsungdomsår, det andra med 
anledning av att FAO förklarat 1985 
som skogens år i sin verksamhet. 
Upplagorna bör vara högst 120.000 
vardera, legeringen 925/1000, brut
tovikten 16 gram och diametern 32 
mm. 

Vi tär anledning återkomma till 
dessa förslag. 

Måndagsseminarier i 
numismatik 
Lokal: Sandhamnsgatan 52 A, 
Stockholm, kl. 18.30 (obs!) 

4/3 Om stämpelidentiska vikinga
tidsmynt och vikingatida 
stamptillverkning. En tekniskt 
experiment (forts. från 12/11 
1984). Sven Brahme m n. 

ll /3 "Den senmedeltida penningen 
i Sverige". Bakgrund, metod, 
resultat. Brita Malmer. 

18/3 Thordeman XVI i depåfynd 
och hopade fynd. En princip
diskussion om myntfyndens 
källvärde. Kenneth Jonsson 
och Brita Malmer. 

25/3 Genomgång av aktuell littera
tur. 

OBS. ÄNDRADTrD! 

Välkomna! Brita Malmer 
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Vårprogrammet 1985 
Om ej annat anges, hälls mötena k118.30 i Historiska museerna, Storgatan 
41. Stockholm. 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

6 Kring våra mynt· och medaljgravörer. Från Mäster 
Ulrich till Leo Holmgren. L. O. Lagerqvist. 

26 Sedelafton under medverkan av L. W allen, som 
talar om riksgäldskontorets sedlar och visar bilder. 

21 "Roms mest fruktansvärda fiende" (Cicero). Om 
mynt och politik i Västra Mindre Asien under l :a 
århundradet f Kr. Harald Nilsson. 

l O Ett svenskt numismatiskt ämne - ännu ej bestämt. 
25 Programmet ej fastställt. 

Il - 12 Årsmöte i Västerås. Preliminärt tar programmet sin 
början lörd kl Il med visning på Västerås museum, 
efter lunch årsmöte 13.30 i rikssalen, därefter fort· 
satt visning, sedan besök i domkyrkan, middag på 
kvällen, enskild övernattning. På sänd utflykt till 
Tidö, Skultuna, Anundshög, Engsö, beräknad av
slutning ca kl 17. Detaljerat program senare. 

20-2 1 Auktion i hörsalen, Historiska museerna, Stock
holm (ingång Storgatan 41). Visning 17- 18.30, 
därefter auktion. 

24 Sista sammanträdet före sommaren. Urflykt i Gustav 
Vasas och hans söners fotspär i Uppland/ 
Södermanland. Avsätt redan nu en semesterdag för 
denna fredag! 

SNF :s kansli Nordisk Numismatisk 
Årsskrift har postadress Östermalmsgatan 81, 

2 t r ö g, 115 50 Stockholm. Telefon
tid måndag- fredag kl l o- 13, t el 08/ 
67 55 98, besökstid l O. 30- 12. 30. 
Semestersiiingt från midsommar till 
ca l september, samt över julhelgen. 

Auktionen 
har som synes flyttats till maj för att 
inte kollidera med andra auktioner i 
apri l. Materialstopp: 15 februari. 

Samlarmynten 
Nägra medlemmar har ännu inte 
hämtat de samlarmynt 1984 som de 
bestiii/r med ltiimming. Dessa kom
mer att sändas som postförskott. 

Medlemsnålen 
i silver kan fäs frän kansliet. 
Pris 20 kr + porto. 

Årgång 1982 som så optimistiskt ut
lovades före jul är ytterligare för
senad. Tryckningen lär pågå i Hel
singfors när detta skrives. Du glöm
mer väl inte beställa? 

Äldre litteratur 
N va medlemmar och läsare kan stu
dera en förteckning i nr 9/10 1984, 
som kan fås frän kanslie t. 

Dansk Numismatisk 
Forening 100 är 
Vår danska systerförening firar 
under 1985 sitt l 00-årsjubileum. 
SNF och vår tidning framför sina 
hjärtligaste gratulatio ner och hop
pas på fortsatt, framgångsrik verk
samhet! 
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Drottning Kristinas ettören av koppar 
Ett fascinerande ämne 

A v Sten Törngren 

Svenska ettören är som sådana ett 
mycket intressant område. Det för
sta ettöret tillkom 1522 och det sista 
ca 450 år senare, 1971. Under sek
lernas lopp har ettörena skiftat i ma
terial, i storlek, i form och i utseen
de. Under de första ca hundra åren 
gjordes ettören endast av silver, 
ehuru ofta av dålig legering så att de 
ser ut som vore de koppar. De för
sta ettörena av koppar gjordes 
under Gustaf Il Adolfs tid. De fanns 
då både i form av fyrkantiga klip
pingar och som rundmynt. 

Eftersom mynten på den tiden var 
s k värdemynt, där värdet av metal
len skulle motsvara myntets valör, 
blev ettören av koppar rätt stora och 
allra störst de frän drottning 
Kristinas tid. 

Under hennes tid gjordes av kop
par ettören frän 1638 till 1653 med 
uppehåll för 1642 och 1643. Dessa 
mynt torde vara bland de mest in
tressanta svenska mynt som över
huvudtaget finns. Detta beror pä att 
samtliga årtalen uppvisar ett mycket 
stort antal varianter, allra mest i 
början. 

Varfor så många varianter? 
Bild nr l visar principen för hur 
dessa mynt valsades. De olika stam
parna på valsarna gick ofta sönder 
och då måste nya tillverkas. Detta 
innebär alltsä att om en enda stamp 

på en vals gick sönder, så m1\ste hela 
valsen göras om. Valsen blev d!\ i 
regel inte riktigt lika den tidigare. 
Härigenom uppstod ett mycket s tort 
antal olikheter på de tillverkade 
mynten. Bara för att ge ett exempel 
s!\ förekommer ordet för "drott
ning" , alltså "REGIN A'', stavat så
som REGINA, REGIN, REGI. 
REG, RE och dessutom REGNA. 
Tre och till och med fyra av dessa 
stavningar kan förekomma på sam
ma årtal. En annan sak, som bidrar 
till att dessa mynt är intressanta, är 
att de är stora med en diameter av 
4 7-48 mm och alltsä lätta att läsa. 
Vikten är 51.5 g. Vidare är dessa 
mynt inte särskilt sällsynta och pri
set är någorlunda överkomligt, vil
ket ju inte är fallet med alla mynt 
idag. 

Avsiktliga eller oavsiktliga varia tio
ner 
A v de många olika tecken som finns 
på dessa mynt är säkerligen de flesta 
icke tillkomna av en slump. Om det 
är en ruta, en ros eller en lilja har 
detta säkerligen sin särskilda me
ning. Om ordet för drottning, alltså 
" REGIN A", är stavat REGINA. 
REGIN. REGI, REG eller RE be
ror säkerligen i första hand på det 
utrymme som stå tt till buds. Däre
mot, om stavningen iir "REGNA··. 
så beror detta säkerligen p~ ett miss-

Bild l : Principskiss av valsverk.Jprägling (teckning efter Ingemar Carlsson. se 
,\1YNTKONTAKT 1980!2. s 30). 
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tag. När första bokstaven i "DALA
RENSIS" är ett bakvänt D så är 
säkerligen detta också e tt misstag. 
När interpunktionen bestär av 
punkter e ller när den består av ru
tor, så är detta givetvis också gravö
rens avsikt, men när interpunktio
nen helt e nkelt saknas beror detta 
säkerligen på glömska. När fem 
punkter, fem rosetter e ller fem rutor 
förekommer i fållen, är detta avsikt
ligt gjort men knappast när fyra 
rutor finns i stiillet för fem och än 
mindre när tre punkter finns i stället 
för fem. Ett närmare studium av 
dessa mynt är därför utomordentligt 
intressant men vi skulle börja med 
att titta på hur myntet normalt ser 
ut. 

Normalt utseende 
För att ge en kort överblick över 
variationerna på dessa mynt vill jag 
alltså först beskriva deras normala 
utseende. På åtsidan, alltså den sida 
där namnet "CHRISTINA" återfin
nes. är texten normalt ungefår föl
jande: "CHRISTINA D G SVE 
GOT WAN DESI REGI ET PR 
HAE". Detta betyder: Kristina med 
Guds nåde svearnas, göternas och 
vendernas utkorade drottning och 
arvfurstinna ". På denna sida finns 
en vapensköld som kan variera i ut
seende. Ovanpå denna finns en 
krona, som också varierar. och mel
lan kronan och vapenskölden stun
dom ett prydnadstecken. Dessutom 
förekommer i regel e tt prydnads
tecken högst upp på myntet, alltså 
före .. C HRISTINA"' och ibland in
smuget i texten. Interpunktionen 
mellan de olika orden och bokstäv
erna kan utgöras av punkter e ller av 
rutor eller till och med saknas 
ibland. 

På fränsidan är texten (med 
mänga variationer): "MONETA 
NOV A CVPREA DALARENSIS'' 
följt av årtalet. Detta betyder: "Nytt 
kopparmynt från Dalarna··. På den· 
na sida syns dalpilarna. som varierar 
i utseende, och i de olika få l ten finns 
fem punkter e ller rosor eller rutor. 
Ibland saknas någon av dessa. vida
re finns en pilsköld, vilken varierar i 
storlek. och den kan omges av två 
eller t re rutor och två eller tre punk
ter. 

Referensverk 
När det gäller dessa mynt finns e tt 
vedertaget verk att referera till. Det 
utgavs av Hallborg och Hartman år 



1883 och ingår i Numismatiska Med
delanden nr 8. Detta torde vara för
s ta gången inom svensk numismatik 
som en sä utförlig variantbeskriv
ning gjorts. Och detta verk gav upp
hov till e n fullkomlig hausse i sam
landet av varianter av dessa mynt. 
(Verket omfattade även Gustav 
Adolfs kopparmynt). En annan po
sitiv sak med detta verk är att under 
auktioner på mynt av detta slag har 
under årens lopp i regel alltid refere
rats till HH-nummer och om avvi
kelser funnits har dessa angetts. Ett 
s tudium av gamla auktionskataloger 
kan därför vara mycket intressant. 
Verket är emellertid ganska svär
läst. Det har t ex inga bilder. Det är 
vidare ibland ofullständigt och be
häftat med en del felaktigheter. 
DessutOm är det svårt att fä tag i. 

Då jag funnit dessa mynt vara så 
intressanta, har jag under Oera år 
ägnat dem mycket tid och stort in
tresse. J ag tycker att det vore myck
et berättigat att utge ett nytt verk. 
som redogör för typolikheter och 
varianter. och jag har studerat 
många offentliga och privata sam
lingar och sammanställt a lla de olika 
typer jag kunnat finna. Min avsikt 
är att sammanställa dessa och även 
beskriva en del av hur mynten till
verkats. vad ett öre var värt pä den 
tiden, tidigare kända samlare och 
samlingar avdessa mynt o s v. Fö r 
att kunna göra denna förteckning sä 
fullständig och bra som möjligt skul
le jag dock behöva få hjälp av dem 
som läser denna artikel och som har 
nägot att ge. Jag kommer att sluta 
med en rad frågor, där jag speciellt 
behöver läsekretsens stöd. 

Att ett verk om drottning Krisli
nas kopparettören säkerligen blir in
tressant framgår om man kastar en 
blick pä de olikheter som finns hos 
dessa mynt under de 14 är de präg
lades. Jag kommer i denna uppställ
ning även att nämna speciellt intres
santa varianter som finns under dc 
olika åren. 

1638 
Bild nr 2 visar den första typen av 
ett Kristina-öre i koppar. Vapen
skölden har här inga sidoprydnader. 
s k voluter. Den är omgiven av tvä 
rosor och två rosetter och dess 
krona har ytterligare tvä rosetter 
(ibland endast tvä rosor). Frånsi
dans fiilt är prytt med fem punkter. 
Pilskölden omgiven av två punkter. 

Bild 2: l ön· 1638 m· äldsta typen med 
rak 11apen.sköld oclr med 5 punk· 
ter 1 frdn.sidan.s fält . Tt'ckningar 
(denna oclt {ölja11de): J. O. 
A11der.sso11. Landskrona. 

/]i/d 3: l öre 1638 tll' semtre typ t/är 
l'llfiCIIsköldcn h(lr 110/tl/er oclt 
m ed roseuer i från.fidwts fiilt. 

Hi/d -1: S k slingaprydmul wtdn km· 
IIIIII (obs S/1111111/1 b if t/ .\11111 /If 

13) 

Bild nr 3 visar ett ettöre från sam
ma å rtal men av helt annat utseen
de. Åtsidan har sålunda en vapen
sköld med sidoprydnader. som på 
alla :.enare cttörcn. Observera även 
den s k stingerprydnaden mellan li t
sidans krona och vapenskölden. 
Frånsidan är försedd med fem roset-

ter i stället för som tidigare fem 
punkter. Vidare finns en rosett efter 
varje ord i texten på denna sida pä 
den variant som avbildats. T exten 
som sådan är även något olika mot 
den tidigare beskrivna varianten. 

Bland de olikheter som förekom
mer på ettören från detta ärtat och 
även frän andra årtal är en del så 
stora att de, enligt min uppfattning. 
bör uppföras som olika typer. Inom 
varje typ finns sedan ett antal smär
re olikheter, vilka lämpligen bör be
tecknas som varianter. Med en upp
delning enligt detta tycker jag att 
det blir intressant för den vanlige 
samlaren. De stora olikheterna be
tecknas alltså som särskilda typer 
och smä variationer betecknas som 
varianter. 

Bland de stora olikheter på 1638 
års ettören anser jag t ex vara att 
vapenskölden ibland inte har volu
ter. ibland har voluter. Vidare ilr en 
väsentlig olikhet om fränsidan är 
försedd med fem punkter eller fem 
rosetter. Andra skillnader är om 
texten är "SVECO" eller ''SVEC". 
Ibland förekommer mycket spar
samt på detta årtal. " W AN'' i ställe t 
för ·w AND" eller " W ANDA··. Vi
dare, som framgår av bilden, finns 
ibland en rosett efter varje ord pä 
frånsidan. 

Bland smärre olikheter kan exem
pelvis nämnas att på vapenskölden 
me llan dess krona och själva sköl
den ibland finns en slingerprydnad, 
ibland inte. Se bild nr 4. Ordet 
"koppar·· stavas ibland "CVPREA ... 
ibland "CUPREA". I texten står 
det vidare t ex " REGI" eller ibland 
"REG". " WAND A" eller 
"WAND" eller "WAN". " PRJ" el
ler "PR", "GOT" eller ''GO". Vi
dare kan pilskölden omges av två 
eller tre punkter eller vara helt utan 
omgivande punkter. Vidare kan en 
ros förekomma efter ordet ''DA LA
RENSIS". Tecknet i omskriften 
före ordet "CHRISTINA" resp. 
"MONET A.. varierar. En intres
sant variant här är en kvadrat före 
"CHRISTINA" i stället för det an
nars vanligare tecknet en ros. som i 
sin tur kan skifta i utformning. 

Bild nr 5 visar fyra av de olika 
prydnadstecken. som förekommer 
på detta års ettören före ordet 
"CHRISTINA". alltså högst uppe 
på åtsidan. Man kan undra vad be
tydelsen av dessa prydnadstecken 
är. Syftllf de på den som graverat 
stampen. syftar de på varifrän kop-
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Bild 5: Fyra olika prydnatler fmmfiir 
CHR!S TINA högst upp ptl åt· 
sidan. 

pam kom eller vad syftar de på? 
Kan de t möjligen bara vara en ren 
prydnad? 

A v detta första å r av Kristinas ett· 
öre känner jag till inte mindre än ca 
60 olika variante r. Om man utav 
dessa skulle plocka ut några styck
en, som jag anser vara specie llt in
tressanta, skulle det vara följande: 
A. Rak vapensköld, alltså utan vo

luter. Finns bara av detta å rta l. 
B. HER. Å tsidans text slutar nor

malt med HE, ibland med H och 
senare ofta med HAE, men av 
1638 och endast detta år finns en 
enda variant, där sista ordet ä r 
HER. Intressant är att notera, 
a tt denna stavning dock före
kommer oftare på riksdalrar. 

C. Rosett efter alla ord på fränsidan 
i stället för som normalt en punkt 
eller e tt kolon. 
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1639 
Lustig t nog är de tta de t enda år där 
inte rpunktionen helt blivit bort
glömda alltså helt saknas. Och ännu 
lus t igarc ii r a tt de tta förekommer 
både pä ä tsidan och på frånsidan. 
Dock a ldrig samtidigt. Pilskölden på 
mynt från detta å r är alltid omgiven 
av punkter. Dock ibland av tre. 
ibland av två. 

Texten i omskriften varierar 
mycke t. Sälunda förekommer t ex 
SVEC GOTH WAN. DESI 
CVPREA eller SVEC GOTH 
WAN D ESI CUPREA eller SVEC 
GOTH WAND elle r SVEC GOT 
e lle r SVE GOTH WAN DESl EL
LER SVE GOTH WAN DESIG. 

Om man plockar ut de mest in
tressanta varianterna frän detta år 
e nligt mitt fö rmenande skulle det 
bli : 
A. DESlG. Just denna variant av 

e ndast detta ärta! har denna för
kortning av ordet " DESIGNA
T A". Normalt för 1639 är ordet 
förkortat DESI men på andra år
tal finns även andra förkortning
ar. 

B. He lt utan skiljetecken i omskrif
ten pä å tsidan. 

C. Helt utan skiljetecken mellan 
o rden i omskriften på frånsidan. 

1640 
Enlig t den s tore kopparmyntsamla
ren Cavalli skulle av de tta årtal fin
nas e n typ, där riksvapnet är omgi
vet av tvä rosor. Jag har dock aldrig 
sett detta mynt och skulle vara in
tresserad av upplysningar härom. 
Finns detta mynt verkligen? 

På detta å rtal finns även väsent
liga typolikheter i texten. Sålunda 
GOTH WAN resp. GOTH WAND 
resp. GOT. 

Många obetydliga variationer och 
1indringar i t ex interpunktionen 
finns även. Vidare olika prydnads
tecken före "CHRISTINA'' och fö
re " MON ET A". I texten finns även 
andra skillnader, t ex REGI resp. 
R EG. OESI resp. D E, HE eller 1-E 
hopbundna e ller bara H. Vidare är 
pilskölden omgiven av två e ller tre 
punkter. Ordet "DALARENSIS" 
förekomme r med tlera olika felstav
ningar. 

Om man skulle ta ut några spe
ciellt intressanta varianter av detta 
årtal skulle jag vi lja föreslå: 

A. Riksvapnet omgivet av två rosor 
enligt ovan. 

B. DE. Detta år är det enda som 
har en variant där ordet " DE
SIGNATA" förk ortats på de tta 
sätt. 

C. "'DALRENSlS" i stä lle t för 
.. OALARENSlS" . 

O. "'OALARENSIS". Första bok
staven ä r alltså bakvänd, en sak 
som ibland förekommer på ä ldre 
svenska mynt men mig veterli
gen aldrig på något annat Kris· 
tina -ettörc. 

1641 
En del av nutidens samlare tvivlar 
på att detta mynt överhuvudtaget 
existerar. Det har visserligen i gång
na tider varit till salu då och då. t ex 
vid Bukowskis auktion l R97 och 
Cavallis 1927 men dä i mycket dål iga 
exemplar, varför ett visst tvivel pä 
att det verkligen varit mynt frän 
1641 kan anses berättigat. Enligt 
Hallborg & Hartman nr l O l Ur myn
tet beskrivet och det är angivet, a tt 
texten mellan DESf och ET PR ej 
är läsbar, förmodligen beroende på 
svag prägling, och anges två kända 
ägare till detta mynt. l Kungliga 
Myntkabinettet finns e tt exemplar 
som exakt stämmer med HH :s be
skrivning och, vad mera är, i de t 
fynd som gjordes i Gryts skärgärd 
1974, då ett stort antal Kristinaett
ören hittades, å terfanns e tt exemp
lar från 1641. Detta visar sig iden
tiskt stämma med det som finns i 
Kungliga Myntkabine tte t. D etta an
ser jag vara helt tillfredsställande 
bevis för a tt ettöre från 164 1 finns. 
Senare rön har dessutom givi t vid 
handen att förmodligen minst tvfl 
olika stampar existerat. 

Dock är mynte t tvivelsutan ytterst 
sällsynt och det skulle vara mycket 
intressant att få ta del av ytterligare 
exemplar som befinner sig i privata 
eller offentliga samlingar. 

1644 
Bild nr 6 visar e tt ettöre frän detta 
å rtal med den berömda varianten 
arabisk 4, d v s sista siffran i årtale t 
anges, istället för som vanligt med 
romerska siffror, med en arabisk 4. 
Tydligen var det så a tt när denna 
stamp skulle inpunsas så tog gravö
ren för mycket av utrymmet i an
språk så att när han kom till slutet 
fanns det inte plats för romerska IV. 
Han kom då på den fyndiga iden att 
sätta dit en vanlig 4. 



Bild 6: l öre 1644 med s k arabisk 4:a i 
årwlet. 

En annan, liknande trevlig variant 
som bara förekomm er pi'l detta i'l r är 
att valörsiffran l lir angiven med 
romersk siffra l, istä lle t för som all
tid annars med en arabisk e tta ( l). 

Bland väsentliga olikheter på de t
ta å rs ettören märkes vidare a tt 
från sidans fält är försett med fem 
rosetter eller med fem rutor. Detta 
är intressant såtillvida a tt från tidi
gare år där ettörena a lltså präglades 
i Säter ä r fållen först försedda med 
fem punkter och därefter alltid med 
fem rosette r. Från och med 1644. 
när e ttö rena a lltså är präglade i 
A vesta, ~i r fiilten al ltid försedda med 
rutor utom på det fö rmodligen först 
präglade exemplaren år 1644 som 
har rosetter. Kan detta möjligen be
tyda att rosetter respektive rutor 
kan ha med präglingsorten a tt göra? 

l texten förekommer vidare 
CVPREA respektive CUPREA 
Ibland saknas ordet DES (e ller DE
SJ) helt i texten. Detta är ocksi'l in
tressant. " Designa ta " be tyder ju 
nämligen utkorad och Kristina var 
"utkorad drottning' ' och inträdde 
som fullmäktig part i regeringen 
först i december 1644. Då togs ordet 
DES bort från mynte t. eftersom hon 
inte längre var utkorad. Efte rsom 
dessa mynt präglades endast en 
mycke t kort tid under 1644 iir denna 
variant ganska ovanlig. Pä inget av 
följande års e ttören förekornmer 
heiler som sig bör de tta ord. 

Detta å r. 1644, är mycket intres
sant och många andra olikheter 
finns. På a lla tidigare å r har s:\lunda 
interpunktionen i texten utgjorts av 
runda punkter. Pi'l de tta å r förekom
mer dels dylika, dels smi'l rutor i stäl
let. Vanligen Ur åtsidan försedd med 
punkter och frånsidor med rutor. 
men rutor på båda sidor förekom
mer även (detta är ocksi'l falle t för 

kommande år). Pilskölden före 
kornmer mellan tre punkter e ller 
mellan två rutor eller är icke alls 
omgiven av tecken. 

Ordet för drottning förekommer 
stavat REGI ellerREGeller RE. 

1645 
På detta å rtal tir riksvapnet stundom 
omgivet av två rutor, ibland icke. 
pilskölden stundom omgiven av två 
rutor, ibland icke, ordet CHRISTI
NA stundom föregånget av en ruta. 
ibland av en lilja eller utan prydnad. 
Det finns även smärre olikheter, 
t ex liljeprydnad mellan åtsidans 
vapensköld och krona, rutan på i'l t
s idans nedre pilvinkel saknas och 
interpunktionen utföres med rutor 
eller punkter. 

Som vanligt förekommer även 
o likheter i texten, t ex GOT resp. 
GO, REGINA resp. REGI, PRI 
resp. PR. 

En speciellt ovanlig och intressant 
variant av detta 1\rtal är där CRIS
T INA är föregånget av en lilja. 
Annars är ettören från detta å rtal 
rätt vanliga och förekommer ganska 
ofta i bra skick. 

1646 
Som huvudolikheter här märkes a tt 
riksvapnet stundom är omgivet av 
två rutor. stundom icke. att pilsköl
den stundom omgiven av två rutor. 
stundom icke. Vidare den lustiga 
varianten att REGINA är felstavat 
REGNA. 

Bland övriga olikheter på detta 
årtal märkes att interpunktionen i 
texten kan bestå av punkter eller av 
rutor. Prydnadstecknet före CHR I
STINA varierar eller saknas helt. 
stavningen i texten varierar sl\som 
a lltid. t ex REGINA eller REG IN 
e lle r REGI e ller alltsl\ REGNA. 
GOT eller GO, PRI eller PR. 
NOV A eller NOV. 

Riksvapnets krona varierar under 
åren i utseende fle ra glinger (se 
längre fram i denna artikel). Pl\ vissa 
å r. t ex 1646. finnes denna krona 
med två olika utseenden. Man kan 
undra om kronans utseende kan ge 
antydan om i vilken kronologisk 
ordning dessa typvarianter förekom
me r. 

1647 
Den mest iögonfallande olikheten 
på detta årtals ettören torde vara att 
åtsidans vapensköld resp. dess 

!Jild 7: l iire 1647 med /.)'m olika mri· 
murr •·ad m•ser prydnadsteck· 
111'11 i j(ilte11: resp. !:o rosor och 
ruwr. 2:o e11das1 rutor. 3:o en· 
da.\'/ rosor samt .f:o helt utan 
t>rydlladstecken. 
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krona omgives av olika tecken. Som 
framgår a~' bild 7 kan dessa pryd
nadstecken vara dels rosor och ru 
tor. dels bara rosor. dels bara rutor 
och överhuvudtaget helt saknas. 

Bland andra oTikheter märkes oli
ka prydnadstecken i texten. olika 
kronor ptl riksvapnet m m. Bland 
olikhetern:t i texten märkes GOT 
resp. GO. REGINA eller REGIN. 
PR! elkr PR. NOVA eller NOV. 
CVPREA eller CVPR E etc. 

164R 
Ettörl'n frå n detta år iir ganska 
ovan liga och d~o:t Hr logiskt -a tt s{l 
mänga typolikheter inte finnes. Den 
mest viis~o:ntliga skillnaden torde 
vara alt riksv;!pn~o:t stundom omgi
ves a' två rutor. stundom icke. I 
texten observeras stavningsolikheter 
NO\' !!!ler ibland O. vf~sa smärre 
interpunktionsvariationer finnes 
även. t ex å rtalen skrivet XL VIII i 
stället för XL VIII. 

Från detta år saknar pilskölden 
alltid omgivande rutor. 

1649 
Återigen förekommer riksvapnet 
med eller utan omgivande rutor. l 
texten finnes som alltid olikheter, 
t ex REGINA eller REG IN. PRI 
eller PR. NOVA eller NOV. 
CVPREA eller CVPRE eller 
CVPR. En speciellt intressant vari
an t torde vara att en lilja förekom
mer före CH RISTINA. i stället för 
som vanligt en ruta. 

1650 
Här förekommer på en variant den 
krona som iir vanlig under år 1653. 
Säkcrligen en avsiktlig variant. En 
oavsiktlig dylik är däremot när sista 
ordet på tusidans text som skall vara 
HAE i ställer iir AE. Före CHRI 
STINA finns i regel en lilja. dock 
ibland en ruta. REGINA stavas 
stundom REGI. 

1651 
Ä ven h Lir förekommer något vanli
gare den krona på riksvapnet som är 
standard 1653. Ordet REG INA sta
vas ibland REG IN. ibland REGI 
och ibland REG. Vidare MONET A 
eller MONET. CVPREA eller 
CVPRE. GO eller GOT. Ibland 
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föreg~s CHRISTINA av en lilja. 
ibla~d a,· en ruta. 

1652 
CHRISTINA föregås i regel av en 
lilja men ibland av- en ruli~ Diverse 
varianter i texten som alltid REGI
NA eller REGI. Slutordet HAE är 
ibland förkortat till 1-1. GO eller. 
GOT. REGINA eller REGI. MO
NET A eller MONET. NOV A eller 
NOV. PRI eller PR etc. 1653 års 
krona på ungetiir 50% av detta års 
ettöring. 

1653 
Detta år är det enda dl.ir frånsidans 
krona förekommer mycket mindre 
än normalt. Vidare förekommer vis
sa andra variationer. t ex REGI el
ler REG. Totalt 6 st olika varianter 
är upptagna i Hallborg & Hartman. 
vilket stämmer med vad senare 
forskning också givit vid handen. 
Bild R \'isar stor resp. liten krona pä 
frånsidan. 

Bild Ii: l öre 1653 frånsida llll'tl stor 
resp liten krona. 

Olika typer av riksvapnets krona 
Eftersom detta lir en av dc väsent
ligaste detaljerna som ändras under 
åren ska jag här redogöra för de fyra 
typer av krona som finnes. Förutom 
dessa kan smä rre variationer även 
finnas. 

"Typ1638" 
Hi/d 9: 1638 års krona. 

Denna krontyp är den enda som 
förekommer pä ettören från 1638. 
varför jag anser det lämpligt att kal
la den som ovan. Den förekommer 
även på de tre följande åren. alltså 
under dc år då ettörena präglades i 
Säter. När präglingen äterupptogs i 
A ves ta efter ett uppehäl l. alltså 
1644. så fanns denna krona även pä 
en del varianter från detta år. dock 
icke på alla. 

"Typ 1645" 
Bild /Il: /6-15 års krona. 

Denna krona fanns tidigare på 1644 
års ettören men är praktiskt taget 
standard 1645 och förekommer även 
sparsamt l 646. 

Bild Il: 1616 tirs krona. 
Denna krontyp började vara stan
dard är 1646 och är den enda eller 



den vanligaste t o m 1651. År 1652 
förekommer den på ungefår hälften 
av alla kUnda varianter. 

Denna krontyp är den enda som 
finns på e ttö ren frän år 1653. Den 
förekommer även tidigare, vilket är 
intressant att notera. Sålunda finns 
den pä ungef.ir hälften av 1652 ärs 
e ttören, nämligen då det i omskrif
t.~n finns en lilja före CHRISTINA. 
Ovriga mynt från 1652 har 1646 års 
krona och då är omskriften prydd 
med en ruta i stä llet för liljan. Men. 
ingen regel uta n undantag, på en 
variant har jag funnit lilja i kombi
nation med 1646 års krona. 

"Typ1653" 
Bild 11: 1653 års krona. 

Intressa nt är också att är 1651 finns 
en enda variant, enligt vad jag fun
nit. med 1653 års krona. Samma sak 
gäller 1650, en enda variant med 
1653 års krona. Däremot förekom
mer den icke alls 1649. 48 eller 47. 
Egendom ligt nog finns den emeller
tid pä e n variant redan från 1646. 
Man skulle då kunna tro a tt denna 
å tsida Ur bevarad och förekommer 
~i ven senare år, men så är icke fallet, 
eftersom den skiljer sig i andra de
taljer. 

Kronans botten är stundom per
spektiviskt sedd, stundom sedd rakt 
frå n sidan. 

Slingcr- respeklive ljljcprydnad 
På e ttörena ända fram t o m 1645 
förekommer stundtals e tt prydnads
tecken i kronans nedre del ovanför 
riksvapnet. Detta tecken är anting
en en s k slingerprydnad eller en 
li lja e lle r saknas helt. Se nedanstå
ende bilder. 

Pä 1638 års mynt finnes dels kron:• 
med slingerprydnad, dels krona 

Bild 13: K rona med slingerprydnacl. 

Uild J.l: Krona med liljeprydnad. 

utan, medan 1639 års alltid har 
slingerprydnad. 1644 förekommer 
alla tre varianterna, medan 1645 
antingen har liljeprydnad e ller ingen 
prydnad a lls. 

En utav de saker jag helst skulle 
vilja bringa ljus öv~r är betydelsen 
av detta tecken. Ar det bara en 
prydnad e ller vad symboliserar det? 

Bild 15: Krona wan prydnad. 

Vädjan om hjälp 
Min avsikt är att iordningstiilla e tt 
verk över dessa ettören. som omfat-

tar a lla kända varianter. Det Ur gi
vetvis omöjligt att åstadkomma det
ta till hundra procents full.ständig
het, så a tt inte någon som helst vari
ant saknas. Men de undersökningar 
jag har gjort torde vara sä kompletta 
a tt en förteckning bör iordningstäl
las. För att denna skall vara helt på
litlig bör den vara baserad pä ex
emplar som jag själv sett och stude
rat, och dessa exemplar bör vara sä 
bra att nägot tvivel om deras vari
antbeteckning icke förefinnes. Där
för skulle det vara mycket värdefullt 
om dc som läser denna artikel och 
har något som de tror är av intresse 
för mig, ville ha vänligheten att 
meddela mig detta. Speciellt skulle 
jag önska att någon av läsarna kun 
de ge mig upplysning om följande 
sake r: 

l. Enligt uppgift skall det ju finnas 
ett ettöre från 1640 med riksvap
net mellan två rosor. Har nägon 
sett detta? 

2. Jag skulle gärna vilja se e tt e tt
öre från 1638 där fränsidan en
dast har två punkter i fä lten. 
eft ersom den övre och nedre 
saknas. Detta lär finnas. men jag 
har a ldrig sett det. 

3. Samma sak gäller ett mynt frän 
1650. där ruta enligt uppgift 
skall saknas i övre pilvinkeln. 
Detta har jag aldrig sett. 

4. Alla som har något exemplar av 
164 l 1\rs ettöre skulle hjillpa mig 
om jag fick studera detta. t ex 
med foto. 

5. Fö r e tt par är sedan e rbjöds jag 
e tt ettöre av en handlare i Borå~ 
från år 1644 utan DES i texten. 
Exemplaret var emellertid kant
exemplar på båda sidor. varför 
jag inte köpte det. Förmodligen 
gick det till någon handlare i 
södra Sverige och däreft er till 
någon samlare. Jag skulle vara 
mycket road av att få ta del av 
detta exemplar. alltså klippt pä 
båda sidor. 

6. Som nämnt i artikeln förekom
tner e ttöre 1648 med rutor om
g•vande riksskölden. Jag skulle 
gärna vilja ta del av e tt vackert 
exemplar av denna variant. 

7. A v år 1652 skall finnas en vari
ant med CVPR i texten i stället 
för CVPRE eller CVPREA. Jag 
skulle gärna vilja se denna vari
ant. 

8. På Stockholrns Stads Bokauk
tionskammare såldes J 964 den 
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13 april ett verk kallat ··Beskriv
ning av Drottning Kristinas ett
ören av koppar"'. Fönnediigen 
var det handskrivet i foliofor
mat. Enligt uppgift från Stads
arkivct var säljaren köpman 
Kjell Ooberg. Bollarp. Adetöv 
men s tadsarkivet kan icke ge 
n1\gon upplysning om köparen. 
Kan n1\gon hjälpa mig? Förfat
tare ''S tfi lb1\ge·· (Pseudonym). 

<J. Den heraldiska betydelsen av de 
olika tecknen på dessa mynt är 
intressant. men jag har icke 
lyckats spåra upp någon källa 
som kan tala om tolkningen av 
den. Kan någon ge mig tips här
o m? 

l O. Överste Bengt Reutersköld äg
nade dessa mynt mycket stort 
intresse under 60-talet. När han 
dog, 1966, hade han sålunda 
iordningställt et t manuskript till 
e n motsvarande variantförteck
ning med en hel massa fotogra
fier. Många säger sig ha sett det
ta manuskript men ingen vet var 
det är. Kanske någon läsare gör 
det? 

Frtm den fiirstn Hildebrand-färeliisningen: professor Philip Grierson l'iilkomnas av 
Kungl. Myntkabinettets chef Lars O. l.agerqvist. Foto: Gabril'l Hildehrand. Vi titer
kommt•r med bild m· medaljrn äver /Jror Emil Hildebrand .wl fort dt•n1w iir fiirdig· 
priiglfld. 

Kungliga Myntkabinettets bilder 
De nesta !:isa re är medvetna om vad 
Kungl. Myntkabinettets (KM K) 
vanliga :.amlingar består av: mynt 
medaljer. sedlar och polletter. Vad 
som är mer okänt bland numisma
tiker är att KMK innehar en stor 
samling bilder och tryck, som be
handlar all t ifrån "ren'' numismatik 
till ekonomisk-politiska pamnetter, 
banksati r och myntet i konsten. 
Denna samling innehåller material 
från dc ncsta llinder och täcker en 
bred tidsrymd. Till sin övervägande 
del förvärvades den med Bankmuse
ets samlingar. Materialet är för när
varande under bearbetning för att 
näm1are bestämma bildens ålder, 
konstnär. ursprungsland och fram
förallt des syfte och motiv. i den 
mån så icke skett tidigare. 

De två bilder som jag skall ge en 
kortfattad historik över är bäda 
klassificerade som bank-satirer. 
De n första har si tt ursprung i Eng
landuneler 1820-talct och den andra 
Ur en av A lbcrt E ngströms Söndags
Nisse-bilder från 1915. 

Den första bilden är en gravyr, 
utförd av T heodore Lane och fårg· 

lO 

lagd av Sutherland. Bilden Ur publi
cerad av Thomas McLean 1826. 
Motivet Ur e tt torg. antagligen i 
Lo ndon. Platsen är fylld av män och 
kvinnor som på olika sätt försöker 
överleva i ett tillsynes kaotiskt eko
nomiskt uppror. Tiden för bildens 
publicering var onekligen en mycket 
orolig period i England. 

G ravörcn Theodore Lane( 1800-
1 H28) gjorde sina bilder i samma 
anda som Rowlandson och Cruick
shank, med sina satirer för dagen. 
Dessa tryck, som gick ut i stora upp
lagor, var en sorts föregångare till 
våra dagars bildjournalistik. Dc gav 
allmänheten tillgäng till mer eller 
mindre fårska nyheter i bildfonn. 

Lane's gravyr. som gjordes 1826, 
visar hur det dåvarande banksyste
met fa ller samman. En mängd af-
11irer och banker har hängt ut skyl
tar, d~lr dc förklarar sig i konkurs. 
Det lir e n 11\ng kö av människor som 
vill in i fa ngelset Dessa blir bort
motade på grund av "överbelägg
ning". Mllnniskor försöker storma 
de stä ngda bankerna, medan banki
rerna själva försöker ny eller begär 

självmord. Oftast visar bilden dessa 
bankmän med undangömda kontan
ter. 

Som centralfigur i bilden syns 
William Cobbet med en nagga med 
texten ''Cobbet for Ever''. Cobbet 
var en välkänd satiriker och kritiker 
av det dåvarande parlamentariska 
systemet i England. Han föresprå
kade allmän rösträtt och årliga val 
till underhuset. Han blev också 
känd för sin bitska kritik mot den 
jordägande klassens ovilja att hjlilpa 
det socialt och ekonomiskt under
tryckta proletarie tet. Cobbet hade 
själv länge försökt få en plats i 
underhuset men lyckades inte med 
detta förrän 1832. LUngst upp på 
bilden ser man en luftballong som 
försvinner bort från kaoset. Bal
longens namn sUger allt, "Conveni
e nt Retreat ''. Naturligtvis skall man 
inte ta denna bild som en dokumen
tär skildring utan som en överdriven 
politisk pamflett. 

Den andra bilden, som Ur av ett 
senare datum, lir uppbyggd på ett 
helt annat sätt. Att presentera 
konstnären, Albert Engström, är 
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nog ime nödvändigt. Hans teck
ningar av olika ''gubbar" är mycket 
välkända och speciella till sin karak
tär. 

Denna bild. som tecknades 1915, 
föreställer en mycket frodig man sit
tande vid sitt skrivbord. Hans sys
selsättning vid detta tillfälle är att 
''rensa" sin plånbok. Han upptäcker 
mitt ibland de tusenkronorssedlar 
som fyller plänboken en femkro
norssedel, varvid han utbrister: ., -
Fy tusan, det ligger en femma ibland 
pängarne!". Efter detta utbrott tar 
han den osmakliga sedeln och släng
er den i sin papperskorg. Teckning
en har titeln "Den verklige mäng
millionären.'' Med tanke pl\ hur det 
ekonomiska läget var i Sverige och 
resten av världen lir denna bild 
mycket provokativ mot dc sä kal
lade "Gulaschbaronerna", som pä 
ett eller annat sätt lyckades göra sig 
förmögna under krigsl\rcn. Denna 
teckning har varit publicerad i 
skämt- och satir-tidskriften Sön
dags-Nisse som startades av Hasse Z 
med Albert Engström som en av de 
nitigaste medarbetarna. 

Per-Gumwr /l olmström 

Kungl. Myntkabinettet 
stängt jan - fe b. 
För internt uppordningsarbete 
hälls Kungl. Myntkabinettet 
stängt för forskarbesök under 
januari och februari 1985. Ob
servera: 11/stä//ningama lir som 
vanligt öppna alla dagar utom 
mändagar 11 - 16 och besök kan 
avläggas för rådfrågning (ingdng 
från Narvaviigen) tisdagar 13-
16. Telefonjour upprll tthillles 
under kontorstid, men vi ber att 
det som inte är brådskande spa
ras till mars, då forskarbesök m 
m åter kan ordnas. ehuru som 
vanligt - på grund av lokalbrist 
- i mycket begränsad omfatt
ning. Vi beklagar, men vi kan 
under jan - feb alltså illlc släppa 
in besökare till magasin och bib
liotek annat än i sädana trängan
de fall, dtir t illständ meddelats i 
förväg (skriv under adress Box 
5405, 114 84 Stockholm, eller 
ring 08!783 94 00, men kom ihåg 
att det skall vara angeliiger!). Vi 
behöver nlimligen arbetsro. 

Skriftliga fö rfrågningar kan in
sändas som vanligt och besvaras i 
män av tid. 

12. 

Apropå en liten skatt från Skåne .. . 

Mitt arbete med bearbetning och 
handläggning av inkommande 
myntfynd vid Kungl. Myntkabinet
tet är så gott som alltid mycket 
spännande och givande. Hit kom
mer både små och stora myntfynd. 
alltifrån ett enda fragment till skatt
fynd om hundratals mynt, stundom 
nera tusen, liksom kyrkfynd vilka 
kan innehälla m) n t ända från I l 00-
talet till idag. Varje mynt ges samma 
status vad beträffar registreringen 
av säväl själva myntet/mynten som 
fyndets proveniens, dvs fyndorten. 

Detta arbete blir naturligtvis, som 
väl de nesta a rbetsuppgifter, sä små
ningom i viss män rutinmässigt. Jag 
noterar fyndorten, gör myntbcstäm
ningar. skriver listor, täter fotogra
fera mynten osv. Mestadels kan jag 
under den fortlöpande registrering
en endast konstatera att vissa mynt
typer återkommer inom samma om
räde medan andra aldrig dyker upp i 
denna del av landet. Varje fynd
mynt har givetvis a lltid sitt egenvär-

Kungl Myntkabinettet 

Utställningar: 
Ingång Narvavägen (hörnet 

Linnågatan), 2 tr. 
Stockholm 

Aktuell programinformatlon: 
08-78394 00 

Museet 
Tisdag-söndag 11 - 16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisdag 13-16 

(ingång Narvaväga n) 
Basöksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

storgalan 41 
Postadress: Box 5405, 

114 84 Slackholm 
Tel.: 08-783 94 00 

de, men många fynd som registreras 
vid Kungl. Myntkabinettet utgör 
därtill viktiga bekräftelser på redan 
gjorda erfarenheter vad beträffar 
t ex spridningen av mynt i landet 
både i tid och rum. 

Då och då får Kungl. Myntkabi
nettet emellertid in fynd för bear
betning, som väcker värt intresse ut
över det vanliga, beroende pä att de 
pä något sUtt skiljer sig från övriga 
genom si tt läge, sammansättning 
eller innehäll av mera sällan före
kommande mynt. D et kan gälla 
fynd som pliträffats under ovanliga 
omständigheter, depåfynd med en 
sällsynt sammansättning, mynt som 
kanske visar sig vara det andra 
kända exemplaret eiJer mynt som vi 
överhuvudtaget aldrig har sett tidig
are bland de svenska fynden. Dessa 
kategorier utgör välkomna avbrott i 
rutinarbetet och ägnas rimligtvis 
mera uppmärksamhet Naturligtvis 
är dylika tillfållen en sporre i arbetet 
och man blir nyfiken och vill forska 
vidare. Sädana forskningsinsatser 
kanske endast stannar vid en an
teckning för förvaring nAgonstans 
medan andra kan leda till en längre 
uppsats i e n facktidskrift. 

Alla fynd som bearbetas vid 
Kungl. Myntkabinettet publiceras, 
som jag hoppas är väl känt, i Nor
disk Numismatisk Årsskrift (NNÅ), 
vilken är meningen skall utkomma 
ärligen. Mynten publiceras där 
emellertid alltid i efterhand och alla 
har inte tillgäng till den. Därför har 
jag för avsikt att med några rader då 
och dä omniimna de fynd, som an
nars bara skulle ha lett till en an
teckning, medan de känns aktuella. 

Ett av de fynd som gett mig in
spiration till ~etta är ett mindre de
påfynd från Orkelljunga sn i Skäne. 
Det bestär av endast 21 mynt varken 
särskilt värdefuiJa eiJer ovanliga. 
men om man vill kanske man kan se 
dem som en liten hälsning frän 
någon som levde i 1700-talets 
Skänc. 

Fyndet gjordes på Pinnåns södra 
strand i april är 1981. Normalt gör 
ä n en liten krök precis runt platsen 
för myntgömman, men vid högvat
ten översvämmas denna plats och 
marken har därigenom kommit att 
friläggas. Flertalet mynt läg inkilade 
me llan frispolade alrötter medan en
dast ett fä ta l hade spritts i strömrik t-
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ningen och läg lösa pä marken. De 
flesta mynten var samlade inom ett 
mycket litet område, inte större än 
en kvadratdecimeter. 

Fyndet anmäldes genast av upp
hittarna till Skånes Hembygdsför
bund i Kristianstad varvid en efter
undersökning av fyndområdet gjor
des. men fler mynt fanns inte att ta 
tillvara. Enligt deras rapport fanns 
ej heller någonting som kunde tyda 
på att mynten varit nedgrävda. 
Förmodlige n har de i stället ur
sprungligen legat i någon slags pen
ningpung som så småningom för
multnat och, för att återge rappor
tens något känslosamma och av 
historiens vingslag gripna skildring, 
"sannolikt tappats av någon person 
- måhä nda ridande - som antingen 
skulle forcera den pä detta avsnitt 
grunda Pinnån eller ta sig uppför 
den branta sluttningen mot söder' '. 

Mynten översändes så småningom 
till Riksantikvarieämbetet och Sta
tens Historiska Museer. De var då 
fonfarande kraftigt korroderade 
och lämnades omedelbart till tekni
ska institutionen för rengöring och 
konservering. De var sedan lätta att 
bestämma och visade sig vara 19 
svenska mynt frän åren 1664- 1729 

Foto: Bengt A Lundberg. UAA. 

samt tvtl danska från 1715 och 1716. 
De n förespeglade ryttaren har alltså 
pas erat ån någon gäng efte r är 
1729. 

Mynte n har bestämts som följer: 

S•·erige. 
Karl XI. Stockholm. 2 öre 1664. 
1666: l öre 1666 (2 ex), 1667. 1668 
(2 ex). 
Ka rl XII, Stockholm, 5 öre 1702; 4 
ö re 17 18; l öre 1697, 1705. 1706. 
Fredrik l , Stockholm, l öre 1720, 
1722. 1723. 1724 (3 ex). 1729. 

Danmark, 
Fredrik IV, 16 skilling danske 17 15. 
17 16. 

Mynte n finns nu pä Kristianstads 
länsmuseum. 

Monica Colabil'wski 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSÖRER 

Peter Berghaus 
professor, numismatike r och musci· 
man. gick hösten 1984 i pension som 
direktör fö r Landesmuseum i MUns
ter. Westfalen. Peter Berghaus är 
sedan närmare 40 år en sto r Sve
rigevän och har deltagit i det stora 
arbetet med de svenska vikingatida 
ska tte rnas publicering: han är också 
korresponerande ledamot av Sven· 
ska Numismatiska Föreningen och 
;nnchar Brenner-medaljen. Nyligen 
hedrades han av American Numis
matic Society med dess förnämliga 
Areher M. Huntingdon-medalj. Vi 
önskar vännen Berghaus många 
aktiva år inom mynt - och penning
historisk forskning! 

Ändring i DNF:s 
auktionsstadgar 
Dansk Numismatisk Forening har 
vid höstens generalförsamling beslu 
tat upphäva den bestämmelse i sina 
auktionsstadgar, som förbjöd mynt
handlare att delta i auktionerna. 
Fortfarande måste man vara med
lem i e n till Nordisk Numismatisk 
Union ansluten fö re ning fö r att få 
IUmna anbud. 
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''Haga-plåten'' 
En serie polletter med myntvalörer 
A v Yngve A/mer och Ingemar Carlsson 

Tandläkaren Manne Jacobson i 
Lindesberg ( 1894- 1974) var en 
samlare med intresse för dc Oesta av 
numismatikens o lika grenar. Hans 
brett upplagda samling o mfa ttade 
material frä n mänga Hinder. all tifrän 
antiken till nyare tid. Genom nära 
förbindelse med mynthandlaren 
T G Appelgren fö rvärvade han en 
s tor del av Georg dc Lavals svenska 
myntsamling. l nl'lgra fall finns beva
rat skriftligt material frän Manne 
Jacobsons verksamhet som samlare. 

År 1946 köpte han nägra polletter 
av en handlande Thulin i Enköping. 
Troligen hade denne annonsera t om 
dem i någon Stockholms-t idning. 
möjligen Svenska Dagbladet. Thu
lin har sänt tvä brev, båda maskin
s krivna och med namnet Arthur 
Thulin tryckt överst pä papperet. 
Dc lyder sålunda: 

Enköping den 19 maj 1946 

llcrr Doktor Manne Jacohson. 
Lindesberg 

Till svar l\ Edert ärade av den l O d:s. ber 
jag fä meddela att ifr!lgavarande mynt
tecken fin nas i ett mindre an tal exemplar 
och utgör serien 6 s t. nilmligen 2. 5. l O, 
25. 50 ören och l :- kr. N!lgra ettöringar 
blevo ej gjorda pl\ grund av för hög till
verkningskostnad. Prise t Ur kr. l 0:- pr 
~erie, då också ett P.M. betrUffande dc
ras tillkomst m. m. kan erMIIa~. 

liögaktningsfullt 
Arthur Thulin 

Enköping den 13 juli 1946 

Herr Doktor M. Jacobson. 
Lindesberg 

Härmed har jag äran pr postförskott 
öveMnda ifrl\gavarande mynttecken 
. k ... Hagaplåt .. i hel serie. l st. l kr., l 

st. 50 öre. l st 25 öre. l ~t. lO öre. l st. 5 
öre och l st. 2 öre. Som framgtu av 
P.M :et. gjordes aldrig nl\gra ettöre n. Av 
2 ören finns endast ett fl\tal ex .. men dl\ 
Ni var bland dc första som beställde har 
jag även medsänt ett !>å dant. 

Jag ber om överseende med dröjsmå
let. men har jag senaste ml\nadema varit 
överhopad av både eget och kommunalt 
arbete. Hoppas emellertid Doktom blir 
nöjd med köpet. 
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Högaktningsfullt 
Artlutr '11111lin 

Polletterna l'ltföljdcs av ett maskin
skrivet ark i folio med följande text: 

P. M. 
beträffande s. k ... Hagaplät ... 

Tvfl ~r efter det min fader. O lof Thulin. 
startade ~in affår i Enköping öppnade 
han ar l SSR en filial vid Haga tegelbruk i 
Svinncgarns s:n. c:a. -1 k.m. utom sta· 
den. 

Vid bruket. som då ägdes av en över
stelöj tnant Braunerhielm. arbetade 
und..:r somrarna även mycket s.k. löst 
folk sll r~kilt sm~länningar tlmi<l upp till 
400 st. siigcs det. Sä gott som allt arbete 
gjordes da manuell. va rför det fordrades 
mycket cxtrafolk, dels vid tegelbruket 
och dels fiir stora dikningar för torrlägg
ning. Av dessa .. importerade .. voro 
ml\nga ordentliga och mtlnga av dem 
blcvo ocksl\ bofasta vid Haga eller i 
enkilpingstrakten. Många av dem voro 
emellertid ett ostadigt slilckte, som tog 
dagen som den kom och söp upp avlö
ningen i staden. så att dc, men naturligt
vis Hvcn andra. behövde förskott mellan 
avlöningsdagarna. Förskottslikvid ord
nades så att brukskontoret lämnade 
af11iren uppgift på personernas namn 
och beloppets storlek för vilket veder
börande fick handla. För att Ulttare 
kunna ordna det hela och att stirskilt 
under m~ltidstimmarna hinna expediera 
alla vad dc önskade köpa var det nöd
vilndigt att ordna ett " kontantsystem"'. 
Min fader beställde härför hos en plåt
slagarcmlistare Rosell. sedermera räd
man i Enköping. ett rätt stort belopp av 
olika formade s. k. poletter dels av mäs
sing och dels av zinkplåt med stansade 
valörer i 2. 5. l O. 25, 50 ören och l 
kronor. Nl\gra l ören gjordes ej. dä de 
stil lide sig för dyra i tillverkning. Dessa 
utlilmnades sedan till kunderna i mlln av 
förskottsbeloppets storlek. som sedan 
kunde handla .. kontant .. för dem. och 
fingo dc: av folket namnet .. Hagaplåt"". 
Detta betalningsmedel blev så uppskat
tat av allmänheten att s.'lväl brukets 
mejeri ~om omkring boende torpare och 
~ml\böndc:r godtog det som betalnings
mcdel för mjölk. smör. ägg och andra 
lantbruksprodukter emedan affiiren in
löste all .. pll\t"" till fulla vl\rdet vi.J varu
köp. Det förekom också att en del .. törs· 
tiga .. i ~ladens lilla pantbank belånade 
eller ~!llde .. plåt .. till 40 re men iiven 
cn~kilda köpte den och betalade 50 a 60 
q . och sedan sålde den till hagabor med 
förtjlinst. vilka i sin tur handlade i affa. 
ren för dem till fulla värdet. 

N!lr min fader upphörde med sin filial 
vid Ha~a blev all .. pl1\ t"' inlöst till fulla 
vllrdet lllllm angiven tid. Troligen blev 

messingspl~ten såld som lump. men en 
del har blivi t kvarliggande och ingen har 
tiinkt vidare p~ dem. Då fim1 an i år skul 
le fira sitt sextio~rsjubileum, kom jag 
emellertid att tänka på dem och lät såga 
några runda masonitskivor. vi lka över
kläddes med sammet, på vilka mynten 
sattes upp med nlllar. och använde vi 
dem som dekoration på kontoret och i 
n~gra skyltfönster, där de väckte mycket 
uppseende. Ordföranden i Sydv. Upp· 
lands Kulturhistoriska Förening. kapten 
Lundin. tingade genast på att m en skiva 
till museet. Det kan också nl\mnas att 
firmans grundare fortfarande trots sina 
87 ~r dagligen arbetade pä firmans kon
tor och är mycket vital 

Enköping i maj 19-16 

Artl111r Thulin 

Allmänheten kallade a lltså dessa 
polletter för '"plåt". Ordet syftar väl 
pä materialet, som var billigt i för
hällande till de motsvarande mynten 
av silver och brons. Man kommer 
dock a tt tänka på. att o rdet plåt fo r
dom hade använts om andra betal
ningsmedel. Under 1700-ta le t be
nämndes e tt plåtmynt pä 2 daler 
S. M. en plät. och namne t överför
des Uven pä sedlar av samma valör. 
"Mynttecken·· var ju namnet på vad 
som numera brukar kallas Karl 
Xll:s .. nödmynt", men den benlim
ningen är tro ligen Thulins egen. 

Polle tte r med myntvalörer Hr 
kända sedan 1600-talet. S tora Kop· 
parbergs Bergslag skall ha gett ut 
sådana redan 1628. De har varit av
sedda för lokal cirkulation. Bergsla
gets polletter 1762-91 kom dock att 
gälla inom större omräden på grund 
av den dä räd ande bristen pä skilje
mynt. F rä n 1800-talets a ndra hiilft är 
en del polle tter kända, som anviin
des vid utbetalning av löner och som 
gällde vid inköp hos nägon hand
lande. som samarbetade med bru
kets eller industrins ägare '. 

'"Haga-plåten·· utgavs inte på 
grund av nägon myntbrist Arbets
givaren vägrade tydligen a tt betala 
ut förskotten kontant, och handlan
d e n använde dä pollette rna för a tt 
slippa ett omfattande skrivarbete. l 
annat fall hade man fän lägga upp 
ett konto för varje kund och därtill 
riskerat, att den kontant utbetalda 
lönen hamnade pä annat häll. Det 
hade varit av intresse att veta, hur 
ofta lönerna betalades ut. Det bör 
ha vari t e n gäng i mänadcn, möjli
gen var 14:e dag. 
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Fig. l. l Kl?. Miissing. Oregelbunden fyrsiding med m•klipptct lzöm. Höjd 30 mm, stiirsw lm·dd 26 mm. Deua exemplar har 
ordningsnumretl l 4. Foto (liksom följande): Inga Kmntz. 

Fig. 2. 50 öre. MiisJing. Rund. diameter .10 1111n. Ordning.mwwner 137. 

Fig . 3. 25 ihe. Miissing. Rund. diameter 22111111. Della exemplar har ordningsnumret 201. 

Fig . .J. lO iirt•. Miissing. K1•adratmed avklippiii hiim. hiijd och bredd 19 a 20 mm. Deua t'Xt•mplar har ordningsnumret6.J5. 

Fig. 5. 5 öre. Zinkplåt. dinmeter 31111111. 

Fig. f>. 2 öre. Zinkplln, diameter 26 mm. 

Niir det gäller betalningsmedel, 
som i sig själva har ett ringa värde i 
förhållande till det betalningsvärde, 
som dc gäller för, alltså polletter, 
sedlar mm, bör dock ännu en om
ständighet beaktas. Den som ger ut 
ett sådant, får i själva verket ett lån 
av mottagaren, och detta län äterbe
talas först, dä utgivaren löser in be
talningsmedle t genom att utföra 
någon prestation (i detta fall kon
tant likvid till handlanden). Ett så
dant uppskov med likviden kan jäm
föras med ett räntefritt län. 

Ett betalningssystem som detta 
kan givetvis missbrukas, men att 
döma av beskrivningen har sä inte 
skett i detta fa ll. "Haga-plåtarna" 
har haft mottagamas fönroendc. 
Genom att de kom att cirkulera i 
vidare kretsar, har de i viss män fått 
karaktären av mynt, Hit vara med 
lokal användning. 

A lla pollette rna är ensidiga. Va
lörerna frän l kr till 10 öre är ut· 
förda av mässing och har individuell 
numrering, medan dc runda pollet
te rna pä 5 och 2 ö re är utförda av 

zinkplåt och saknar nummer. Siffror 
och boksUiver ä r instämplade. 

Förutom den sats, som hamnade 
på e tt museum, bör "Haga-plå ten·· 
ha funnits i några äldre samlingar. 
Kanske räknas polletterna i dag som 
anonyma. Dc saknar ju beteckning 
för si tt ursprung. Så vitt vi vet, är de 
hittills obeskrivna, åtminstone 
numismatiskt sammanhang. 

Polletterna är inte representerade 
i Kungl. Myntkabinettets, Riks
bankens eller Sven Svenssons sam
lingar. Vi vore mycket tacksamma 
om de samlare som äger exemplar 
av dessa polletter ville meddela oss 
detta, varvid värt intresse främst in
riktar sig på deras ordningsnummer. 
Skriv gärna till MYNT KONTAKT 
eller författarna. 

l) A W Sticrnstcdt: Svenska koppar· 
mynt och polletter II sid. 175- 179. 

Se även vllr artikel om polletter i B 
Ahlström Mynthandel AB:s lista 63. 
september 19R4. sid. 44. 

Insänt 
Den gamle myntsamlaren låg på 

sitt yttersta, och den blivande änkan 
sa tt vid sängen. 

"Åh. om jag bara kunde ta med 
mig mina mynt", viskade den gam
le. 

"Vad skulle det tjäna till?" sa 
gumman och skakade på huvudet. 
"Dom skulle bara smälta!" 

~------------------~ 

Köper 
Säljer 

Värderar 

AI\'TII\IIAI.I.ARSA 
\':a,l m ll:unng:uan 6 
-'I l 17 Ct)tC'hors 

Tel. 031-13 55 81 
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Lek med mynt 
A v lan Wisehn 

U n der l ~WO-talets slut började man 
inse a tt det behövdes en motvikt till 
dc bokliga s tudierna med dess stilla
sittamk Gymnastik och exercis in
fö rdes i skolorna för att därigenom 
f~ e n friskare ungdom. Samtidigt 
med dc kroppsliga övningarna börj
ade man intressera ungdomen för 
nyttiga lekar. Böcker skrevs i ämnen 
som behandlade lekar. trollkonster, 
gissningsle kar. optiska lekar. meka
niska lekar mm. 

Siillskapslekar har naturligtvis 
funnits sedan um1inncs tider. Själve 
Gustav Il Adolf brukade ibland leka 
blindbock med sina officerare. En 
bok som upptar mängder av lekar 
från den här tiden iir: Albert Nor
man. Ungdomens Bok, gossarnes 
lekar. Stockholm 1883. 

A v de ca l 000 lekarna i boken 
finns det ett smiirre antal som be
handlar lekar med mynt. Här nedan 
beskrives dessa: 

Flytandr mynt . Lägg en mynL en ring 
e ller något dylikt glänsande föremtll i en 
djup tallrik eller skål. Låt din vän sedan 
anägsna sig så långt. au kanten af skålen 
jemt och n(ill skymmer myntet. och slå 
sedan vallen i sklllen. Han f3r nu se det 
förut osynliga mynte t tydligt och klart: 
det tyckes till och med ligga högre och 
synes förs torad!. All vanendroppen för
sto rar. funno vi. d ll mikroskopet afuand
lades; all va11ne t åstadkommer svnvilla 
ha f va vi dagl igen nere exempel på. om vl 
blott veta gifva akt pli dem. Sätter du till 
exempel en käpp på sned i vallen, synes 
den just vid ytan afbruten. 

Om du slitter tvenne knappnåla r rätt 
öfver lwarandra med ungefllr sex centi
meters afstllnd i en trlib it och nedsänker 
de nna i va tten. så att den öfversta nålen 
just ligger i vattenytan, ser du. när du 
håller ögat i nålarnas riktning. den 
understa nålen fördubblad. Det hela 
liknar klorna af en gaffel. 

Om du lägger e11 silfvermym. till 
exempel en krona. i bottnen af ett spets· 
glas (helst champanjglas). fyller glaset 
till två tredjedelar med vatten. lägger 
förs t en papper och sedan en tallrik på 
g lase t samt vftnder a lltsammans hastigt 
om, så att glaset med va ttne t blir stående 
om vlindt på tallriken. skall du i stället 
för e tt mynt se två, lwaraf det undre ser 
ut som e n tvåkrona, men du bör se det 
frän den sidan af glaset. som är motsatt 
den, der mynte t ligger. 

Taga ell mynt ur vallneJ ulan att väta 
fingrl'n. Uigg c ll mynt pä en tallrik och 
slå va lten derpå. Uppsug sedan vattnet i 
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Flytande mynt. 

e tt glas så, som nyss är bcskrifvet; 
myntet blir då liggande lort och kan upp
tagas. livarefter vattnet utsläppes ur 
glaset. Du kan äfvcn lösa denna uppgift 
genom all tjockt beströ valtenytan med 
björnmos~frö (nikt). När du neddoppar 
fingren i va ttne t för a ll upptaga myntet. 
fåster fröet sig vid fingren och afhällcr 
vattnet frfln dem. 

Två mynts fOn·andling. Du skaffa r dig 
fyra mynt af lika s torlek, men tvä och två 
af olika prägel. helst tvä silfver- och två 
koppar- eller bronsmynt. På ena sidan 
affilar du dem til' ungefilr deras halfva 
tjocklek. hvarpå du hoplöder tvä och två 
o lika myntharvor med dc filade s idorna 
mot hvarandra. så att hvnrdera dubbel
mynte t har utseende af c ll enda. Du vi
sar för rtskfldarne tvä vanliga mynt, men 
byte r derpfl behändigt ut dessa mot 
dubbelmynten. som du hittills hällit 
dolda. tar ell af dem i hvardcra handen 
och visar. att du har ett si lfvermynt i den 
ena och ell kopparmynt i den andra. 
Mynten bör du lägga just der fingren 
leda mot handen. Då du nu utsträcker 
armarna och tills luter händerna. vända 
s!g mynten. När händerna å ter öppnas, 
fmna åskådarne. med förvåning. att 
mynten ombyll plats. Oförmärkt byter 
du å ter ut mynten mot dc rälta. 

Förtrollad! mynt. Midt på nata band
ens insida Higger du eu lite t mynt och 
påstår, att det genom en hemlig drag· 
ningskruft lir fåst vid handen. Du räcker 
någon en bred och mjuk kiltdesborste 
och kan nu lugnt ingå vad om. all han 
icke kan bors ta bort mynte t från hand
en. Ehuru du h~ llcr handen alldeles flat, 
har den likväl i midten så stor fördjup· 
ning. au borsten glider öfver myntet 
utan all kunna borttaga det. 

~lynt i pannan. Du tar ett tio· eller 
tjugufemöre och trycker det fast i 
pannan pli dig sjclf. i det du lutar hufvu
de t nrtgot tillbaka. Mynte t qvarsittcr, 
men bortfalle r. när du skakar p~ hufvu
det Du sliger nu till nägon af dina kam
ra ter. som åsell försöket. a tt du kan fast· 
sälla myntet på honom sA. all han ej kan 
skaka bort det. Du trycker dcrpå myntet 
hflrdt mot hans panna. men borttar det 
oförmiirkt p6 samma g~ng du borttar 
handen. Kamraten. som fortfarande 
bibch~ ll cr känslan af myntets tryckning. 
tror\ a ll det lin nu si ller q var, och gör de 
hiifllgrtstc ansträngningar fö r a ll skaka 

bort det. till allmän förlustelse för de 
kringstående. 

Dc muaste g ipsargjutningar äro de af 
mym och medaljer. Först mästc myntet 
göras vll l rent. Till rengöring af koppar· 
mynt begagnas ammoniak. kri ta och 
sprit ; silfverntynt rengöras med såpvat· 
ten och borste. 

För au bilda formen klipper du af 
papp en liten remsa, dubbelt så bred, 
som mynte t är tjockt. säller den kring 
mynte t, för ilndarna af remsan tält intill 
livarandra och klistrar en pappers- e ller 
linnere msa omkring, så au det hela blir 
fas t och stadigt. För au f3 gipsen att 
släppa bestrykes myntet med olja, fett 
eller starkt tvll lvauen. Sedan allt är i 
ordning. hälles den sirapstjocka gipsväl
lingen öfver mytHeL så att den står upp 
till pappkanten. Om ett mynt afgjutes. 
blir afgjutn ingen naturligtvis fördjupad. 
men genom au bestryka den med starkt 
tvålvatten e ller o lja och t! ter afgjuta den 
fllr du en upphöjd bild Efter e ll par 
timmar kan pappremsan borttagas. men 
afgjutningcn bör ej borttagas förr. än 
den lossnat af sig sjelf. 

Gipsform 

Om du vi ll taga a ft ryck af en medalj 
med tvll olika sidor, fordras en litet vid· 
lyftigare tillställn ing. Du lägger då me
daljen pfl bolinen af en fyrkantig ask och 
verkstilller gjutningen. Nu har du ena 
delen af fo rmen. l denna lägger du me
daljen med andra s idan uppät, bildar af 
papp en ask kring formen och gjute r l\ 
nyo, dl\ du e rhålle r andra formha lfvan. 
På det ~~~ halfvorna skola passa i hop. 
~an du. mnan andra formhaltvan gjutes, 
1 den undre göra ntlgra hak. da öfre 
formhalfvan foljaktligen erhåller mot· 
svarande t:lppar. Innan ö frc fom1halfvan 
gjutes. mllste naturligtvis den undre lika 
som medaljen vlil insmörjas med olja 
eller tvålvatten. Då formen sålunda är 
fårdiggjuten och modellen borttagen, 
utskilr du i båda halfvorna en ränna, som 
går i!nda fram till sjelfva formen. Detta 
blir ingötet. Eu likadant häl bör du 
äfvcn göra i nllrheten dcraf för a tt ut· 
s läppa luft. 



Boyaca och San Carlos 
Ett problem för länder med bara l'll 
orden~dckora tion är att man förr el
ler senare når ett läge där man. även 
med ganska restriktiva principer för 
utdelning. får en sil stor skara inne
havare. att dekorationens relativa 
anseende alltmer sjunker. Det gHIIcr 
naturligtvis ocksil när man visser
ligen har ncra ordnar att välja mel
lan. men en av dem är så helt domi
nerande att Jet nlirmast framstår 
som en dekla~scring att tilldelas 
någon <J\ dc andra. 

Klint excmpd på detta senare är 
fran~ka l lcdcrslegionen. Man har 
sökt rigorö:. t skydda dess prestigc
värde genom att i ökad utsträckning 
istlitiet anvi\nda andra dekorationer. 

Till hundrali rsminnet av det viktig<l 
slaget vid Boyacå den 7 augusti Il:! 19 
me llan frihetshjälten Simon Bolivar 
och den !>panska kolonialmakten 
instiftade' 1919 Colombias i Europa 
mest klinda ordensdekoration. l 
nrtgra ~\Cn~ka uppslags\·erk har 
man. mm nera päpekanden. sedan 
länge envisab med att kalla den 
Boym;aordc n, nllgon gång åtmins
tone Boya~åorden. Rätt namn är 
alltså 13oyac;iordcn. Dess ordens
band har dc storcolombianska 
f<irgcrna gult. bll\ tt och rött Ufr 
MYNTKONTAKT 1983:4-5. s 
11 2). 

Redan eller ett treiiiotal år 'ar 
det tvdliet. att man vid utdelning a\ 
utmllrkclscn ifråga hade tillänipat 
väl friko~tiga principer. Risken bör
jade bli pätaglig för en depreciering 
av dc~~ internationella värde. 

Mot denna bakgrund - men ock
så av andra och mera närliggande 
skä l heslöt man under en för 
Colomhia ovanlig militärdiktatur 
1949- I<JSH att skaffa sig "en Na
tionnlo rdcn avsedd att hedra in- och 
utländska medborgare. civila och 
militära. ~om har gjort sig värda Sta
tens tack~amhet. eller .,.;Jka Colom
bia ön~kar utmlirka av särskilda 
sklil". 

Ett dekret nr 2397 utfardades i 
Bogot:l den 16 augusti 1954 av di k
tatorn. generallöjtnant Gustavo 
Rojas Pinilla, president 1953 - 1957. 
och kontrasignerades av utrikesmi 
nister Evaristo Sourdis. Enligt dess 
art l fick den nya orden namnet 
Orde n Nacional de "San Carlos" 
(CoiSCO). 

Foto: J l \ '· /.1:'0. )\ltld 

Namnet syftar pä ett av Urkcdia
konen don Francisco Porras Mcjia. 
d l (1()4. grundlagt palats i Bogot(t. 
sederme ra i tur och ordning jesuit 
seminarium. offentligt bibliotek och 
truppfii riUggning. Ar 1828 blev det 
bostad för Bolivar och hans Manuc
lita S:icn:t_ atten den 25 september 
ubpcladc!> där det kända drama. dtl 
hon rliddade sin älskade frän att 
miirda~ vid en sammansviirjning. l 
bara nattskjortan mäste Bolhar ta 
sig ut ur ~itt sovrum och ned ptl den 
obevakade gatan utanför. 

Under dc svtlra oroligheter den 9 
april l <J4R som ledde till suvlil dikta
turen som den långa perioden av 
"violencia ", satte demonstranter eld 
på byggnaden. Den restaurerade!> 
dock tvtl år senare och skulle dtl bli 
:.lite fiir utrikesministeriet. Omhygg
na,barhctcn i presidentbostaden 
gjorue lkt emellertid nöd\'ändigt att 
den tl tcr fick fungera som ~1\dan 
under drygt tjugofem år. 

Colombias president är storrnlb
tarc fiir San Carlosorden med ut 
rikesministern som storkanslcr. 

Nflgot ptlminnande om danska 
Dannebrogsordcn med dess "stnr
kommcnuör", avsedd för furst liga 
personer. nLirmast det egna kunga 
hu~ct. har San Carlosorden en! art l) 

tv1\ fl>rm..-r av storkors. Det fiir,ta. 
med guldkraschan, reservera~ fiir 
"stat~chder, f d respektive nyvalda 
s~dana samt colombiansf..a kardina 
ler". 

Det mera traditionella ~torkor~et 
(~c bilden) där kraschanen har ~il

vcr.,trillar. kan tilldelas "amba~!>a
dörc:r. regeringsledamöter. mar~kal
kar. generaler-inom det colomhian
~ka ~ förs' aret. genemllöjtnantcr. 
amiraler. prinsar av regerande fur!>
tchu~. colombianska diplomatcr och 
andra in- och utnindska medborgare: 
var!> rang motsvarar dc nu n:\mn
das". 

Dlirutö\'er finns fyra lligre grader: 
Stomffice r, kommendör. o fficer och 
riddare. 

Storofficersgradcn kan fiirllina~ 
hl a talman i- parlamentl't. ordfiir
andl' i högsta domstolen och ;irkc· 
hi,kop. l Önigt följer man ,[i,cnt· 
liecn internationellt mön~tcr. 
~ t\ \dbandet för storkor~ Ur en hg t 

art 19 "etthundra mm brett i ~ma· 
ragdgrön fllrg. vid sidokantcrna t\ ~ 
gula rUnder med grönt cnwllan. var 
nch en två mm bred". 

K raschancn, femtiofem '< fem t j,,_ 
fem nun har "i guld en schwcit.:r· 
skiild med samma e mblem 'l)m 
nationahapnet". d,. s en frygi'k 
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mössa över vad som i själva verket 
är Panamånäset. centrum för Boli
vars tilltänkta storcolombianska 
imperium. 

Färger och emblem är genomgå
ende för övriga grader med sedvan
liga mindre och smalare band etc. 

San Carlosorden torde hittills 
främst ha begagnats internt och i 
relationerna med Latinamerika i 
övrigt. Antalet svenska medbor~are 
som har mottagit den är synnerl•gen 
begränsat. 

Hans E Sköld 

E.VGLt\1 D 
Rova] mint ger nu ut ett ( 5-(pund) 
guldmynt i perfekt ocirkulerad kva
litet. Detta mynt är dessutom sam.
larvänligt förpackat i ett plastetul. 
Detta finurliga sätt att _förpacka 
myntet garanterar, ~~~ det mte oa~
siktligt n l\ r cirkulauonen, v•lke_t __ go r 
att alla framtida samlare kan freJdas 
ät ett vackert exemplar. 

För att verkligen understryka 
vilket noggrant arbete som är ned
lagt pl\ myntet äterfi_nner _l_Tlan. pl\ 
dess fränsida en kvahtetsmarknmg. 
nämligen bokstaven U på en upp
höjd platta. Det har i samlarkrets~r 
länge vari t önskvärt med en kvah
tetsmlirkning. sä att man verkligen 
kan vara sliker pl\ vad man köper. Ja 
och varför inte? I många branscher 
är detta sedan länge infört. Myntet. 
som innehäller l. 177 troy oz rent 
guld, kommer att säljas till en kurs 
som ligger l O till 25% över dagskur
sen p1'1 guld. Som med alla andra 
samlarutgåvor kommer upplagan att 
vara starkt begränsad; enda~t 25 0(~0 
exemplar kommer att utbJudas ull 
försäljning i hela världen. 

1984 1\rs upplaga av detta myn~ 
kommer bara att vara den första • 
serien av ärligen utkommande mynt 
om 1:5. 

Myntet kommer som alla tidigare 
andra mynt att på åtsidan prydas av 
Arnold Machins porträtt men från 
och med 1985 kommer man att an
vända en annan modellering, som il r 
utförd av Raphael Maklouf. .. 

Frånsidan bär den traditiOnella 
bilden av Sankt Göran och draken. 
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Ångdrivna präglingsmaskiner -
tillverkade av Boulton och Watt -
infördes, vilket resulterade i att 
mynten fick en betydligt bättr~ tek
nisk kvalitet samt att myntmngen 
ökade avsevärt. 

De brittiska silvermynten från 
18 16 och fram ti ll i dag (bortsett. f~ån 
halfcrown) är fortfarande g•IUga 
betalningsmedel, dä dc är präglade 
enligt samma viktstandard. 

Intresserade kan med fördel vända 
sig direkt till myntverket: The Royal 
Mint Llantrisant, Mid Glamorgan 
CF7 '8YT, Storbritannien: Tekniska 
data: myntet är präglat 1 22 karat 
(916/1 000) med en vikt av 39: 9_4 
gram och diameter om 36.02 milli
meter. 

Lite kort historik om ( 5 -myntet 
kan oes i sammanhanget. Under 
Georg III (1760- 1820) reformera~ 
des det engelska myntväsendet 1 
samband med att myntverket flytta
dc till nya lokaler i Tower Hill 18 16. 
Guldmyntet guinea ersattes med ~n 
sovcreign (t 1-), som hade 20 slul
lings viirde, och silvermynt . med 
Higre metallvärde än d~t nomm~lla 
började pr~iglas. Fräns•dans dcs•gn 
med St. Göran och draken utfanna
des av Benedetta Pistrucci. England 
fick guldmyntfot! 

Myntreformen från 1816lir intres
sant också ur andra synvinklar: i och 
med flyttandel av myntverket över
gav man det _gamla präglingssUttet 
för hand eller 1 press. 

Fempundsmyntet, som avsäg ~~t 
ersätta fem guineas, utgavs for 
första gången i rent cirkulationssy_fte 
1887. vilket också var drottnmg 
Viktorias guldjubileum. 

Ytterligare två utg!IVor avsedda 
för cirkulation följde snart. näm
ligen från är 1893 och - under 
Edvard VII - år 1902. 

Nämnas skall också det att båd~ 
före och efter dessa präglingar 1 
cirkulationssyfte utgavs speciella 
proofpräglade 5-punds":'ynt; dessa 
användes dock endast ull att delas 
ut vid representation och för lik
nande syften. 

R. D. 

Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något annat föremål i 
din egen eller någon annans sam
ling eller om du vill dis~utera. nå
gon uppgift i den n~11111~maus~a 
litteraturen, så sknv ull FRA
GESPALTEN. 

Skicka helst med ett tydligtfo
to av föremålet. Avritningar. 
blyertskalkeringar och sådant 
duger inte . 

Men skicka inte in frågor rö
rande samlarviird<'t på dina före
mål. Frågor om värdet besvaras 
inte. 

Skriv helst på maskin och bara 
på en sida av papperet. Under
teckna med namn och adress: 
anonyma brev puhliceras inte. 

Suomalaiset lukijamme l"(}il'(lf. 
jos ni in llalua,·at. kirjoiHtlll kysy
nn·ksensä suomeksi. Me kiiiin
nlimllll! mielelliimm e kyJymyk
set suomesw ruotsiksi. 

Botanistmedaljer till museet i Göteborg . 
l) '• ;.11! k'indc göteborgsprofc~,orn Carl Skottsberg gan~ka vlil. kan Jpa~ ' ,. • - · å 1940 ·· eket 1)1Ck'll " fiiro.;Ukra. att hans portrUtt p1\ Carcll~ medalJ av· r .. ' ~r 111~ • ;, .:d • medaljen-; fr1\nsida ser man den del av jordklotet dar Slllla h,I\Ct och o ra 



T1·11 hcriimtltllwumiker portriillemdt• på nwdaljer. C(lr/ Skoulwrg (G. Carel/J och Carl 
1'011 U11111;( P:. l.i11dberg ejier IV. RunehalO 
Foto Siir.·n l ltikanlind. 

ishaH~t ;ir bdligna. och det ~yftar liksom den avbildade växten och omskrif· 
ten pli Skott~bergs insatser som botanisk forskare och geograf. REGNA 
FLOR;E PERVAGATUs betyder "Vida bevandrad i Floras riken ... 

Skottsherg blev världsbekant sedan han som ung kandidat deltagi t i 
Sven~ka sytlp,)lsexpeditionen med Antarctic 190 1-03 och fö rfattat redo· 
görebcn fiir liventyrets drama tiska slut, dä fartyget efter långvarig nöd i 
dri "i~ och ~ torm gick till botten. Rapporten b le.: v tryckt i Ord och Bild l 90-l 
och ~enare i Ö\'ersiittning till sex olika språk. 

llJ 15 fick han i uppdrag av Göteborg~ ~tad att uppgöra plan för en 
botani'k triidg:l rd. 1919 var han denna storstilade anlliggnings förste chef. 
Han ii r kan:-.ke vår tids göteborgarl! ~om blivit me~t uppmiirksammad med 
heder:-.doktorat. liretitlar och prismedaljer för vetenskapliga förtjänster. 

lskaflt• wg g11ld 

1-h:mkommen från sina antarktiska bedrifter fick Skottsberg smeknamnet 
Jsk;tl le. N:ir han avled 1963 cftcriUmnade han en förniim samling medaljer 
av guld. ~ilver och brons. tackniim ligt belysta av diplom och adresser. Dessa 
föreml\1 har nu av Skottsbergs efterlevande maka l ngn. född Reuter. done · 
ra ts till Göterborgs historiska muscum att dUr förvaras som sluten enhet i 
mynt· och medaljavdelningen. 

Det förefaller mig att den avbildade medaljen över Skottsberg sj1ilv vii i 
försvarar sin plats mot bakgrund av Fysiologiska sällskapets i Lund stora 
guldmedalj över Linne. En annan Linnemedalj i guld ~ir Linnc!-sällskapeb i 
London. tilldelad Skottsberg 1959. A v Svenska vetenskapsakademien fick 
han l 9-l7 dess guldmedalj Ö\'er J .A. Wahlbcrg. modellerad av Adolf Lind · 
berg och vägande 170 g. Den stora Rctzius-medaljcn. utgi"en av Svenska 
sällskape t för antropologi och geografi. ocks~ av A. Lindberg. saknas inte 
hUr. ej heller Linnean Socit:ty's hundraårsmedalj 195K Av guld och med 
dekor i hlå emalj är Francisco Moreno-plaketten utgiven av universitetet La 
Plata. Eri k Lindbergs vackra medaljer för Svenska turistföreningen och fii r 
Sällskapl!t l dun pryder i hög grad sin plats i denna göteborgska donation. 

Man frt r hoppas att det inte dröjer så Hinge. förrlin denna personhistoriskt 
intrc~.;anta medaljsamling blir utstiilld till allmänt beskådande. 

Harald \\'uft•,., 

Fornsigtuna funnet? 
Under ledning av David Dameli 
frå n riksantikvarieämbetet har ett 
antal amatörarkeologer arbetat in
vid Signhildsbergs herrghrd, Håtuna 
socken i Uppland. Sitt nuvarande 
namn fick platsen p~ 1670-talet: 
innan dess hette den Fornsigtuna, 
Uven så i ett påvebrev från Il 00-ta· 
let. Vid herrgården finns ett stort 
fornllimningsområde: husgnmdster
rasser, en stor kulle ("Signhilds· 
bur") och några gravfält. 

l·ornminnesinventenngen har re
dan beskrivit området ( 1983-84 ). 
innan provgrävningarna startade 
med hjälp av hembygdsfolk frän 
Oern upplandsföreningar. Förre 
landsantikvarien Alf Nordström, 
som markröjde på 1970-talet, deltog 
också. Vad man åsyftade var dels att 
göra en fos fatkartering med vars 
hjUip områdets storlek kunde fast· 
ställas - och i nhgon mån bosätt· 
ningens intensitet - dels få fram 
datering på bosättningarna genom 
punktvisa undersökningar i terras· 
~crna. Dessutom ville man gärna 
veta vad ' 'Signhildsbur" haft för 
funktion. 

Provmaterialet ;lr ännu ej färdig
a nalyserat. varför vi fflr vänta ännu 
en tid på C 14- och fosfatkarteri ng· 
en. l e n av terrasserna påträffades 
spik. keramik m m av klart förhisto· 
risk typ. En annan gav nästan inga 
fynd alls. En stor byggnad - möj· 
ligen med golv av kullersten - har 
statt nära ''Signhildsbur ... som i ös· 
regn en av de sista grävningsdagarna 
visade sig innehälla en mur. ca 1,5 m 
bred, som troligen varit fundament 
för en träfåstning. en slags motte· 
an!Uggning, aldrig tidigare utgrävd i 
Sverige. Vidare undersökningar 
sker i vår. Ett TV -reportage av Dag 
Stå lsjö kommer att sUndas i maj. 
Under hösten förra året skrevs rätt 
mycket i DN, Upsala N T m n. som 
våra läsare måhända observerat. 

Anledningen att redaktionen tagit 
in detta referat av David Damelis 
artikel i FoF, personaltidning för 
riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museer ( 1984: 14) är, att 
det mesta som rör Sigtuna med om
givningar är av vä rde för dem som 
debattera r vår tidigaste myntning 
och var den ägde rum. Få se om 
man träffar på något av numisma
tiskt intresse i vår.. .. 
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Ett bankfönster i 
numismatikens tjänst 
Det är inte längre enbart mynt
kabinette n världen över, som 
genom ti llfälliga utställningar spri
der kuns~!!P om numismatikens 
olika fålt. Aven bankvärlden ställer 
numera upp. 

En bank som helhjänat gått in 
härför är sparbanken i Köln. Bank
en har skapat begreppet " Das Fcns
ter in der Halle" (Fönstre t i hallen) 
för s in insats på detta område. 
Banke n började härmed 1954 och 
firade alltså förra året 30-ärsjubi
leum härav med särskilda arrange
mang. De av banken i " fönstret" 
anordnade tillfälliga utställningarna 
har alltsedan stanen letts av den 
kände numismatikern Tyll Kroha. 
Under de trettio åren har arrange
rats inte mindre än 120 specialut
ställningar (banken har nämligen en 
permanent numismatisk utstä ll
ning). Förteckningen över desamma 
är intresseväckande och inspireran
de läsning. Titlarna spänner över 
alla de områden, som vi vill inrym
ma i begreppet numismatik, t ex 
··schmuck aus Miinzen", "Goethe 
und sein Lebenskreis im Medaillen
bild", "'Numismatik und Astrolo
gie", ''Friihformen des Geldes -
Vo rformen der Miinze", "Geld aus 
dem Rciche des weissen Elefanten" 
och ''B ildnisse beri.ihmter Herr
scherinnen au f ihren Miinzen ". 

Ä ven Norden har beröns, genom 
titlarna " l 000 J ah re skandinavische 
Mtinzen" och "Christina von 
Schweden - Numismatisches Por
trait e iner Königin". 

Banken hämtar utställningsobjek
te n frän o ffentliga och privata sam
lingar. Banken ställer emellertid 
inte blott ut objekten utan ger om 
varje utställning ut en liten broschyr 
som i bild och ord behandlar ända
målet med utställningen och som 
gra tis tillställs varje besökare. Det 
till redaktionen inkomna materialet 
visar en fin standard på introduk
tionerna. 

Den som har sina vägar förbi 
Köln bör inte missa "Das Fenster" 
eller att hos banken be om några 
exemplar av deras utställningsbro
schyrcr. 

Det är a tt hoppas, att värt KMK i 
en snar framtid skall fä nya, utökade 
lokaler. så a tt dess och det med 
KMK förenade bankmuseets skatter 
kan - på samma sätt som i Köln -
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föras ut till en bredare publik. När 
den dagen kommer, bör det kunna 
vara en uppgift för Ekström- och 
Svensson-stiftelserna att stödja det 
tryckta ordets spridning och kanske 
även sponsra specialutställningarnas 
rundvandringar till våra länsmuseer 
- till heder för stifte lsemas upp
hovsmän och uppmuntran för de 
lokalt arbetande numismatiska kraf
terna. 

Genomliisningen av Kristina-ka
talogen födde inom mig tanken, att 
300-årsminnet 1989 av Kristinas död 
borde tas t ill utgångspunkt för en 
numismatisk storsatsning. Vilken 
medaljutställning skulle det inte bli! 
Hennes egna medaljer under mer än 
50 år är e n fascinerande kavalkad! 
Lägg däniii medaljer över de män 
(och kvinnor) från samhällets olika 
skikt och från hela Europa som 
under krig och fred samlades kring 
henne. Vilken imponerande och i 
skilda hänseenden lärorik samling 
skulle inte det bli! Här finns för 
s tiftelserna något verkligt substan
tiellt att satsa pengar på ! Är inte 
tiden nu inne att satsa på e tt "ear
pus" -arbete över Kristina-tidens 
medaljkonst? Men för medaljernas 
fångsiande yttre bör inte mynten 
glömmas - kopparmyntningen är 
värd en egen expose. 

Friskt vågat, hmften vunnet! 
Planering är t idskrävande! 

NUF 

Liten rättelse 
Robert Olofsson har påpekat, a tt en 
fel insmög sig på s 286 i MYNT
KONTAKT/SNT 1984:9/10. Han 
påpekade där, att de t tog tre och ett 
halvt är innan de nya mynten kom 
ut i cirkula tion. Dvs. så skulle det ha 
stå tt, tyvärr stod det "ett och ett 
halvt", vi lket som de Ilesta vet, inte 
är korrekt. (Tävlingen beslöts höst
e n 1973 och mynten började växlas 
ut först under 1977, även om de 
första har årtalet 1976.) 

Kolbj0rn Skaare, 
Dr. phil. och bestyrer för Universi
tetets Myntkabinett i Oslo, har ut
nämnts till professor i numismatik 
vid Oslo Universitet från l januari. 
Han behåller samtidigt sin befatt
ning som chef för myntkabinette t. 
Redaktionen gratulerar hjärtligt. 

Storbritannien reformerar 
Som en konsekvens av a tt man in
fört e tt mynt om .t: I i Storbritannien 
- av tlera typer, se MYNTKON 
TAKT/SNT 1984:3, s 107 - upp
hörde nyligen ti llverkningen av sed
lar i denna valör. sedvanliga klago
mål över att denna fullt logiska re
form genomfön s på grund av det 
sjunkande penningvärdet har inte 
uteblivit. Meddelandet avser de av 
Bank of E ngland utgivna sedlarna. 
Hur det gått med de fä sedelutgiv
ande bankerna i Skottland - om dc 
fö ljt med e lle r inte - vet redaktion
en inte i skrivande stund. lsle of 
Man, som har eget parlament, skall i 
vanlig ordning anta eller förkasta 
reformen. 

Myntreform i Danmark 
Våra grannländer har ju länge legat 
före oss när det gällt att dra helt 
naturliga slutsatser av den fortgåen
de inflationen, dvs. dra in låga valö
rer och prägla högre dylika. Medan 
vi ännu väntar på vår 1 O-krona, har 
Nationalbanken i Danmark framlagt 
e tt förslag, enligt vilket valörerna 
unda 25 öre försvinner helt. 50 öre 
återkommer och skall i likhet med 
25 öre vara kopparfärgad ; l, 2 och 5 
kroner får silverfärg, l O kroner blir i 
gulmetall , och samtliga få r minskat 
fonnat. Dessutom tillkornmer 20 
kroner, även den i gulmetall. 

·:~/ 
------------------------------------~ 

STRÄNGNÄS TRYCKERI AB 
BOX13,15201 STRÄNGNÄS TELEFON0152· 16020 



Numismatisk frågesport 
vid SNF :s julfest 1984-12-12 
Lösning pä frägorna kommer i nästa 
nummer. De som inte deltog i julmötet 
kan pröva sina kunskaper! 

Frr1ga 1: 15 öres mynt har inte präglats 
alltför ofta i Sverige, faktiskt 
endast ett enda är. Vilket? 

l. 1563 
x. 1543 
2. 1573 

Svar: 

Fråga 2: Har i Norrköping nägonsin 
präglats mynt? 

Fråga 

l. Ja, är 1626 
X. Ja, 1\r 1648 
2. Nej, aldrig 

S var: 

J: Carl Johann Hedlinger, den 
framstående rnedaljkonstnä
ren, bördig frän Schweiz och 
verksam i Sverige på 1700-
talet , tog som sitt "valspråk": 

l. Precis 
X. Exakt 
2. Lagom 

Svar: 

Fråga .J: Ett av världens mest spridda 
mynt är Maria Theresia talcrn 
som präglats i oerhörda 
mängder och använts ända in i 
vår tid. Vilket årtal bär detta 
mynt? 

Fnlga 5: 

l. 1770 
x. 1780 
2. 1790 

Svar: 

Efter medeltidens slut talar vi 
inom svensk mynthistoria om 
två hertigars myntningar -
Hertig Karls och Hertig Jo
hans. Vem var Hertig Johans 
pappa'? 

l. Erik XIV 
X. Johan III 
2. KarliX 

Svar: 

Ffllga 6: Världens allra äldsta mynt som 
utgavs i Mindre Asien c:a 650 
f Kr var tillverkade i en metall
blandning som benämns elek
tron. Vad bestär denna bland
ning av? 

l. guld och brons 
X. silver och brons 
2. guld och silver 

Smr: 

Fråga 7: Privatbanksedlar utgavs i Sve
rige under i det niirrnaste 75 
&r. Men när? 

l. 1850- 1924 
x. 1830- 1904 
2. 1860- 1934 

Svar: 

Fråga 8: Ett stort guldmynt, Rose Ryal 
( 4 dukater), med förebilder i 
England och Frankrike har 
under en svensk regent präg
lats i en av våra dl\ varande be
sittningar. Regent/ort? 

Fråga 9. 

1. Kristina/Riga 
X. Karl Xl/Reva! 
2. Gustav II Adolf/Elbing 

Svar:-

Den största enskilda utbetal 
ning av plåtmynt man känner 
till gjordesår 174 1 av banken i 
Stockholm. Summan pä kvit· 
tot angavspä fyra olika sätt: 

- 3.000.000 dahlcr koppar
mynt 
Een million dahler sölwer
mynt 

- Ettusend glinger tusend 
dahler söl we r 

- ?? 

Vilket var det fjärde sättet? 

l. Een tunna guld 
X. Fem tunnor guld 
2. Tie tunnor guld 

Sl'(lr: 

Fråga 10. Svensk koppar har använts i 
nera andra länders mvnt. Så 
t ex är fallet med mynttypen 
Stuyver på 1750-talet. l vilket 
land myntades detta mynt? 

Fråga Il. 

Fråga 11: 

l. Nederländerna 
X. Portugal 
2. Spanien 

Svar: 

Kanske tär vi 500 kr sedlar 
under år 1985. När senast 
hade vi utgivning av sedlar 
med nominalen 500? 

l. Aldrig tidigare 
X. På 1870-talet 
:!. På 191 O-talet 

1500-talets svenska guldmynt· 
ning är inte särskilt omfattan · 
dc. Ofta ingår ordet gy llen i 
beteckningen för dessa guld
präglingar. Vilken av nedan
stående benämningar står ej 
för e tt guldmynt i den svenska 
rnyntserien? 

l. Gyllen 
X. Ungersk gyllen 
2. Krongyllen 

Fråga 13. Hur mänga typer av 10 kr 
mynt präglades under Gustav 
V? 

l. Två 
X. Endast en 
2. Inga alls 

LYCKA TILL! 

Svar: 

Torbjöm Sundquist 

l 0-kronorsmyntet igen 
I skrivelse till regeringen av den 13 
december har Myntverket föresla 
git, att den nya tiokro nan skall släs i 
en legering av 92% koppar, 6% 
aluminium och 2% nickel, vilket ger 
en gul fårg. Diametern föresläs bli 
23 mm, vikten 8 gram, vilket skulle 
ge en tjocklek om ca 2, 7 mm. En 
utredning om problemen med nick
e lallergi ingår i skrivelsen. Mynt
verket understryker också betydel
sen av att vikten blir sä läg som möj
ligt. Vidare säger man: 
"Mynten karaktäriseras i första hand av 
format, vikt och metallinnehäll men 
myntens prägel lir ocksä av betydelse för 
möjlighe ten att identifiera dem. Dc 
svenska myntens prägel har dock vid ä t
skilli!!a tillfållen ändrats med bibehlll· 
!ande av format och farg. För a tt det 
föreslagna 1 O-kronorsmyntets mätt, vikt 
och densitet sk;~ ll stämma överens for 
dras dock en hög re lief och en lämplig 
fördelning av metallen i myntet. Myntets 
prägel ä r ocks& såväl estetiskt som till 
verkningstekniskt beroende av myntets 
dimensioner. Med hänsyn till den korta 
tid som gått sedan myntverket fått del av 
regeringens beslut den 1 november 1984 
(beslutet inkom till verket den 19 
november) kan myntverket ännu inte 
presentera n~got förslag till präge l. 
Detta bör emellertid enligt myntverkets 
mening inte förh indra att myntverkets 
förslag till dimensioner, vikt och lege
ring behandlas av regeringen. 

Myntverket anser det som menings
löst att !!C ut ett 10-kronorsmvnt för 
cirkulation vid sidan om 10-kronorsscd
larna. Om bankofullmäktige inte om· 
prövar sin i brevet den 25 augusti 1983 
till regeringen redovisade uppfattningen 
a tt l O-kronorsvalören skall bibehållas 
som sedel finns enligt myntverkets upp
fattning ingen anledning att ge ut ett l 0-
kronorsmvnt såvida inte en stark opi· 
nion för nivnt i stället för sedel fö religger 
frän de yrkesmässiga hanterarna av stora 
kvantiteter penningmedel. .. 

Sistnämnda uppfattning delas helt 
visst av varje erfaren penninghisto
riker! 
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Hej 
Jag skriver till er tidning med en 
fråga. Jag samlar äldre silvermynt 
och ser en hel del PUTSADE, som 
har behandlats med typ silverputs, 
som man häller sig för att köpa. Nu 
undrar jag, om man kan fä en natur
lig yta pli dessa mynt pä kemisk väg. 

Jag har hört att man kan skicka in 
mynt till myntkabinettet i Stock
holm och få dessa behandlade (eller 
kan man laborera själv?) och i sä fall 
kostar det per:)gar och hur mycket? 

Vet av en ORTUG 1534 ca III+ 
som är putsad, lönar det sig att för
söka? 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
mändagen i varje månad (utom juli och augusti) på Västanfors Industriers 
matsal kl 19.00. 

GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köp
mansgatan, Göteborg. Kl 19.00 den 11/2. Antiksektionen 20/2. Lokal 
Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3, Göteborg. 

HALMSTADS MYNTKLUBB. Lokal: Gerekegärden, Kyrkogatan Il , 
Halmstad. Möten den 4/3, l/4, 6/5,3/6 med början kl 19.00. Övriga upplys
ningar: N-E Ericsson, tel 035/t2 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal 14/2 
(årsmöte). 14/3, ll/4och 9/5. Upplysningar: EvertOlofsson 0413/221 5 1. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mändagen i varje 
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. 
Upplysningar: te! 0480/136 61, 115 84. Auktioner varje gäng. 

KA TRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad pä restaurang Storstugan, Stortorget l , Katrineho1m. Upplys
ningar: t el O 150/21 O 45 el 151 00. 

Urban Malm KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE. Månadsmöte den 17/2 kll6.00 

Svar: 
Felaktigt behandlade mynt kan vara 
svåra att äterstä lla till ett ursprung
ligt. naturligt eller snyggt patinerat 
skick. Eftersom det inte är känt hur 
myntet är putsat eller med vilket 
putsmedel, är det omöjligt att ge 
anvisning om åtgärd. 

Man skall emellertid inte laborera 
själv: dä kan skadan bli värre, utan 
ko ntakta Riksantikvarieämbetet, 
tekniska institutionen, metallkon
serveringen (08/783 90 00) så skall 
vi försöka äterställa ytan på myntet. 

Kostnaden är beroende av arbets-
insatsen. 

Gunnel Wemer 
Antikvarie vid tekniska institution
en, metallkonserveringen. 

HÅKAN WESTERLUND 
Mynthandel 

KÖPER • SÄUER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MED A UER 
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Spec. sedlar 
Betalar braför sedlar 

före 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel. 08 / 11 08 07 

på Rädastrand. Föredrag, frägesport, auktioner m m. Upplysningar: 0563/ 
407 25. 

KRISTIANST ADORTENS NUMISMA TISKA FÖRENING har möte 
med auktion pä Hemgärden, Norretullsvägen 9, Kristianstad, den 22/2, 
22/3, 19/4, 17/5, 14/6 och 19/7. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 
044/713 28. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Utbildningshuset, Stu
dentlitteratur, Åkergränd l. Upplysningar: tel 046/12 25 93. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra mändagen i varje månad pä 
Pensionärsgärden, V Trädgärdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar: tel O 155/ 
134 29.671 54, 128 41. Fastställda dagar. våren 1985: 11/2. 11/3, 15/4, 13/5. 

NUMISMATISKA FÖRE NINGEN ÖRESUND kommer att under 1985 
hälla månadsmöten med auktioner i lokalen BORGEN i Helsingborg följ
ande tisdagar: 5/2, 5/3, 2/4 och 7/5 samt 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möten med auktion på restaurang TERAS
SA, Rädhustorget 23 Nässjö den 26/2, 26/3,23/4, 28/5, 27/8. 24/9, 29/lOoch 
26/11 kl 19.00. Upplysningar: tel 0383/158 35 kl 07.00-09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteä har möten första torsdagen i 
varje månad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/186 80. 

SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB håller möten i Valbo Kom
munalhus kl 19 den 6/2. 6/3, 3/4, 8/5 och 5/6. Upplysningar: tel 026/ 
13 Il 77. 

SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Övriga upplysningar: 
Björn Carlsson. tel 0500/802 44. 

SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING, Malmö har möten 28/2, 28/3, 
25/4, 30/5, 26/9, 31 / 1 O och 28/11 i IOGT -lokalen, Engelbrektsgatan 20, 2 t r. 
kl 19.30. Mynten visas i auktionslokalen frän 18.30 samt i klubblokalen de 
två föregående tisdagarna kl 19-21. Klubblokalen Kungsgatan 38 A, 
Malmö häller ö ppet varje tisdag kl 19-21 under september- maj. 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen 
efter den 15 i varje månad kl 18.30 i Rembostugan, Hcdemora. Upplys
ningar: tel 0226/562 78. 



TRELLEBORGs MYNTSAMLA RKLUBB har möte andra mändagen i 
månaden kl 18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A. 
Trelleborg. Pä programmet står auktioner, föredrag, lotteri m m. Upplys
ningar: te l 0410/345 44. 

T ÄUE MYNTKLUBB, Södertälje har möten i Wendelas rum, biblioteket 
Lunakll 9.00den 14/2,14/3, l l /4och9/5.Upplysningar: tel0755/6 1938, 
313 14,664 75. 

KARLSKRONA 
MYNTHANDEL 

Lenrwrt Bt·rt ilsson 

lian t' er~arj!atan Il 
:m :3S 1\ :\ H LSI\ lW \:\ 

U PPSALA MYNT KLUBB sammanträder pä Skandia, Drottninggatan l A 
den 19/2 (auktion), 19/3 och 23/4. Upplysningar: O 18/ ll 50 00. KC)PER • s ,\ I.JEH • BYT EH 

~I Y~T • SEDI.AR • \IEUAI.JEH 
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion den 
22/2, 29/3, 26/4, 30/8, 27/9, 25/10 och 29/11 kl 19.15 pä IO GT-logen 
Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda. Anordnar Myntets Dag på Vetlanda 
stadshotell 17/3. Upplysningar: tel 0383/158 35 kl 07.00-09.00. 

Oppd månd-f n-d 10- 1 i 
td 04:1.'l/HI :17:\ 

V ILLSTADORTENS MTh'fKLUBB, Smälandsstenar. har möte andra 
mändagen i varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag o dyl följs av 
auktion. Upplysningar : tel 0345/ 11 2 95. Adressändring! 
VÄ RENOS NUMl SMAT ISKA FÖRENTNG. Växjö har möte pä Röda 
Korset, Hovsgatan Il. Program ej meddelat. 

V ÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten pä Jakobsgatan 13 A kl 19.00 den 
6/2 Anders Lindblom : Po llette r, 6/3 Frågetävling och auktion, 3/4 Med
lemmar i myntklubben: Myntepisoder, 8/5 Visning av L. O . Lagerqvists 
diabildserie över svenska mynt, 5/6 bytesafton med auktion. Närvarolotteri 
vid varje möte. Upplysningar: tel 02 1/1 1 15 57. 

Använd postens adressänd
ringsblankett, som du sänder 
till: 

Ö RE BRO NUMISMAT ISKA FÖ RENING har möte med auktion ons
dagar kl 19.00 den 27/2. 27/3 och 24/4, Järntorgsgatan 3. Upplysningar: tel 
019/13 73 54 o 13 52 13. 

MYNTKONTA KT 
Svenska 
Numismatiska 
Föreningen 
Östermalmsgatan 81 
114 50 STOCKHOLM 

SVERIGE 

Februari 

21 

April 

20/2 1 
26 

Maj 

20/21 

AB Stockholms Auktionsverk 

Ahlströms Mynthandel AB, Stockhohn 
AB Stockholms Auktionsverk 

Svenska Numismatiska Föreningen 
(endast medlemmar) 

UTLÄNDSKA 

f ebruari 

27/28 

Mars 

l 
21 3 

13/1 4 
19/20 

April 

29/30 

Mönehen, Hirsch 

Mönchen. Hirsch 
Oslo, Riibe 
London, Spink 
Luzern. Hess 

Lanz. Mönchen 

PLÅT MYNT till salu ur vårt lager 

PI 

P2 

P3 

N 
P5 

KRISTINA. l daler SM 1649. 
SM 100. RR. 
Korroderad 

KARL XII . 2dalerSM 17t0. 
SM. 154. Sjöfynd? 

-. l daler SM t710. SM 172. 
Repa 

-. tdalcrSM 1715. SM 179 
-. 2dalerSM 1716. KAKON· 

METALL. SM 201. E tt 
hl)rn viktjusterat 

(l/l+) 'J.SOO:-

(l) 2.000:-

(l + ) 3.200:-

l /l+ 3.500: -
l+ 8.000:-

P6 ULRIKA ELEONORA. ~da ler ( l+/0 1) 10.000: -
SM t 720. SM t~- Hack p~ 
fallet 

P7 -. ldalerSMt720. SM20 1+/01 7.500:-
PS FREDRIKI.2dalcrSMt733. 1/1 + 2.800:-

P9 

PIO 

Pli 

SM 223 
-. ldalerSMI7~0. SM261. ( III-) 1.500:-

Ärg03c:kar 
-. l /2 dalerSM 1729.SM 281. (h·) 1.800:

Kantskada 
-. l/2daler SMI731. SM283. (l) 1.000:-

Ärgad 

B. AHLSTRÖMS MYNTHANDEL AB 
Kungsgata 28-30 

Box 7662. 103 9~ STOCKHOLM 
Tel.08·1-102 20. 101010 
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N y Myiithandel i Stockholm 
Vi har övertagit Hirsch Mynthandels lokaler på Malmskillnadsgatan 29 i Stockholm. 

Gamla och Nya kunder hälsas välkomna. 

VI KÖPER OCH SÄLJER 

• Mynt • Numismatisk Litteratur 
• Sedlar • Fickur 
• Medaljer • Guld och Silver 
• Ordnar 

Vi har förnärvarande ett stort urval av Svenska och Norska Mynt. 

Selins Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29 
111 57 STOCKHO LM 

Tel. 08-1 l 50 81. Il 52 23 

Sveriges Mynthandlares Förening 

är sedan 1973 en etablerad sammanslutning av mynthandlare , för närva
rande 18 fö retag i tio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i 
Sve rige. Samtliga företag är medlemmar i Svenska Numismatiska Fö re
nmgen. 

Föreningens medlemmar har skrivit under uppropet mot myntförfalsk
ningar, vilket innebär att någon handel med kopior eller förfalskningar ej 
fö re kommer. 

l nom fö reningen finns en reklamationsnämnd. Till denna nämnd kan 
samla re av numismatiska objekt vända sig, om de anser sig felaktigt 
be handlade av någon medlem i Sveriges Mynthandlares Förening vid kö p 
eller försäljning av mynt eller andra numismatiska objekt. 

Medlemsmatrikel erhålles kostnadsfritt på begäran: 

Sveriges Mynthandlares förening 
Box 19507 
104 32 Stockholm 
T el. OR/34 34 23 


