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VISSTEDUATT ... 
... alla svenska kopparskiljemynt från 
perioden 1628- 1708 är präglade med en 
metod som kallas för valsverksprägling? 

Beställ medlemsförteckning från: 

SVERIGES 
MYNTHANDLARES 
FÖRENING 

ÖSTRASTORGATAN20 
S-61134 NYKÖPING 

B. Ahlström 
Mynthandel AB 

Kungsgatan 28- 30 
Box 7662 , 103 94 STOCKHOLM 
Tel. 08- 14 02 20, Fax 08 - Il 30 75 

KÖPER - SÄLJER - VÄRDERAR 

MYNT- SEDLAR 
MEDALJER 

NUl'vllSMATISK LITTERATUR 

Sveriges första vals
verkspräglade kop
parmynt - 112 öre 
1625. präglad i Nykö
ping. 

Sveriges sista vals
verkspräglade mynt -
1/6 öre SM 1708, 
präglad i Avesta. Ej utstansade ur tenen. 
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Kortfattad historik över svensktidens myntning 
under 30-åriga kriget- l. Erfurt. 
Av Hans-liirgen Ufonska 

S ormnaren 1630 landsteg Gustav 
Il Adolf på nordspersen av ön 
Usedom. Därmed började orne

delban der svenska angrepper på rysk 
mark. en krigisk uppgörelse som va
rade fram till westfaliska freden. Un
der relativt kon tid förde hans mtuåg 
honom langr ner i Sydryskland. So~ 
viktiga och för numismatiken intres
santa stationer nämns här företrädel
sevis endast Sreuin. Weimar. Erfun. 
Wilrzburg. Mainz. Filrrh. Niirnberg. 
Hildesheim och Augsburg. Dessa stä
der besökte den svenske kungen rör 
der mesta personligen och till följd av 
deua utvecklades i dessa städer en ofta 
omfångsrik präglingsverksamher för 
den svenska kronan.1' En förmodad 
prägling i Frankfurr/ Main eller i eu 
svenskt fållläger vid Wiirzburg har 
ännu inte kunnat bevisas:' Ännu idag 
är vissa frågor öppna och några präg
lingar kan alltjämt ingalunda entydigt 
inordnas under morsvarande myntor
ter. Detta gällde till för en rid sedan 
Weimar. Mainz och Erfun!' i nå!!ra 
fall kvarstår problemen - for Hild~s
heim. Srcuin. Fiinh. Niirnbcrg och 
Augsburg liksom till en del for Erfun. 

4 

Dipllng Hans-Jurgen Ulonska är 
fodd 1954 i Greifswald c~vcnskt till 
1815). uppvuxen i Wismar (•\Cn~kt 
till 1803. slutligt avträtt 1903). har 
studerat i Rostock samt 1990 promo
verars som Diplom-Mcliorations-ln
gcnicur. Han är bosalt på Färber
waidweg Il. D-0-5087 Erfurt. Tysk
land. Yrkesverksam vid delstaren 
Thiiringens miljöministerium som 
föredragande sakkunnig för mark
anai)S och markskydd. 

Som numismatiker har han 51!nat 
sig åt tysk mynthistoria. i oyn~e r
het de forna svenska besinningama i 
Tyskland samt 30-åriga krigets sven
ska mer eller mindre konvariga präg
lingar. 

Ulonska har tidigare bidrngit med 
två aniklar i SNT. nämligen: 
Om NI frans/a famasim_\111 i nr 3 
1990. sid 51-54. 
Om t'll J\'t'IISk lli>imar-raler 1631 i nr 
4/5 1990. sid 95. 

På grund av delta bör dc mynt som 
slagits fiir och av svenskarna iinnu en 
gång bli sammanfaHade. diskuterade 
och presenterade i hela sin omfaHning 
fOr aH belysa några mindre kiinda fak
ta om dem. 

Svenskarna i Erfurt 
från 1631 till 1635 
Den svenske kungen rågade på hösren 
1631 in i Erfun. Han mollogs med he
dersbetygelser i det ännu idag anviin
da och restaurerade värdshuset "Höga 
Liljan" (,. Hohe Lilie'') , där han även 
symboliskt fick mollaga stadens nyck
lar. Som en intressant notis bör näm
nas. aH Gerhan Hauptmann i CH lir
rer'.irt fragment rest en minnesmärke 
över delta värdshus och Guswv Il 
Adolf~' 

Den l april 1632. några månader ef
ter den ~venska inmarschen. tilltriidde 
den svenske medborgaren Alexander 
Esken sin tjänst i Erfurt fOr au på 
on och ställe bia sköra den svenske 
kungens finansiella angelägenheter. 
På hans begäran utsågs den statlige 
myntmästaren Hans (Johann) Schnci
der, kallad WeissmanteL till den sven
ska kronans myntmäsrare. 

l eu utkast till en mynrmäsrared 
fr.in 1635 anger denne. au han skulle 
ha slagit "några guldmynt och uppvis
ningsgroschen .. _ .. 51 för sven karna. 
l myntorren Erfun arbetade Schnei
der 1631 - 1634 samridiet både för rå
der och för svenskarna~ Efter freden 
i Prag 1635 utrymde dc svenska trup
perna tillfälligt staden fram till 1636. 
varfor präglingsverksamheten vilade. 
Sedermera var staden åter besall av 
svenskarna. fram till 1650. 

Myntmästare Hans Schneider 
kallad Weissmantel (1579 - 1645) 
Släkten Wcissmanrel, som kan påvi
sas i Erfurt långt in på 1800-taler. kan 
genealogiskt följas tillbaka iinda in 
på 1500-raler. Familjevapnet visar el! 
försilvrarlamm med en segerfana och 
valspråket "Agnus Dei" (Guds lamm) 
på röH fåt r. August Paul Schneider är 
au anse som en kånd medlem av stäk
ren: han rj iinstgjorde som general u n· 

Den11a uppsats har 
tidigare tryckts på tyska 

i Numismmisclze Manuskripte 7. 
Schll'eillfill'l Xl//11989. s 61 - 78. 

De11 tir den första i en 
serie om Sl'ellska besillningsmynt. 

der kejsar Karl V. Denne skall enligt 
legenden ha geu Schneider der ii roful
la namnet Wcissrnantel. eftersom ge
neral Schncider under fältslagen sk u l· 
le ha ridit framfOr sina trupper ikliidd 
en vit mantel. 

Dertill höger uppställda stamtriidet 
återger på el! överskådligt säu mynt
mästare Weissmantels härkomst. 

Stadcn Erfuns alla myntpriiglingar 
för Gustav Il Adolf från 1631 till 1632 
och däruröver fram till 1634, allts:\ 
fram till två år efter kungens död. 
ii r förbundna med denne erfurtares 
namn. l en av Weissmantel personli
gen förfanar koncept för en mynrmiis
tared till der erfurrska råder .. _ .. Hans 
Schneider. alias WeissmanteL för mig 
och mina arvsberäHigade .. :·ger han 
f6ljande redogörelse: ..... alldenstund 
för der kungliga Majestiirct och Sveri
ges krom1 av mig somliga guld- och 
silvermynt. . ... .. ... enligt särskild 
och nådigaste befallning .. :· tillver
kats för der Högt Ärade. Kungliga 
Majestätel och Kronan .. :· .s1 har han 
alltså arbetar för svenskarna i Erfun. 

En tidningsnotis från år 1912 anger. 
au der ävenså på uppdrag av svenskar
na myntades för univcrsi rcrcr i Erfurt 
och au der skulle ha gällt några fä 
mynt med den svenske rikskanslern 
Oxenstiernas bild och vapen. vilket 
sannerligen inre kan verifieras. Denna 
notis har visar sig vara en förelöpare 
till våra dagars tidningsankor'' ... 

När mynrmiisraren och vcjdehand
laren* Hans Schneidcr, kallad Weiss
mantel, avlider den 18 februari 1645 
och fOrs till graven i Köpmanskyrkan 
i Erfun, är denna intensiva präglings-

*Vejde är en f:irgproduccrnnde växt. se
dan länge cr~all av indigo. 
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verksamhet för det relativt självsliin
diga Erfurt redan förbi. 

Weissmantel var på sin tid den mest 
verksamme myntmästaren i staden 
vid sidan av myntmästare Erasmus 
(Amus) Wagner, vilken präglade sam
tidigt med honom?> sålunda 1617 samt 
under , ,Kipper- und Wipperperio
den:'** Weissmantel slog mynt i Er
fun för svenskarna (1631- 1634) 8l, för 
staden själv (troligen till 1638) och 
förmodligen för Schwarzburg- Rudol
stadt (1638? - 1643)?l Hur som helst 
är forskningarna kring denna verk
samhet ännu ime avslutade och kom
mer därför att foras vidare. 

Under Weissmantels tid i Erfurt 
cirkulerade ol ika myntsoner. Av ur
kunderna framgår då väl kända be
nämningar som i dag verkar sällsam
ma. De börjar med engelotl (värderad 
till 7 gulden). rosenobel (6 - JO gul
den), portugalöser (40 gulden), rhen
ska goldgulden (2 11: -3 1/: gulden), 
gammal dicktaler, gammal schlickta
ler, sonnenkrone och fransk krona 
(alla till eH värde av 3 gulden). guld
taler (2 gulden), taler (1 1/, gulden). 
reichstaler och spezietaler (2 1

/ • gul
den), dicktaler. gammal reichstaler, 
schlickentaler och gammal furstelaler 
(2 1/: gulden) och slutar med kreuz
gulden (26h gulden). Det inom pa
rentes angivna värdet på dessa nomi
naler avser början av 1600-talet i Er
furt}Ol 

Weissmantels barn och barnbarn 
gifte sig huvudsakligen med personer 
i svensk tjänst eller med sådana, som 
hade tillträde till de högsta svenska 
kretsarna i det dåtida Erfurt och även 
långt utanför. Bland dessa fanns en 
ryttmästare. en svensk överste och 
dessutom den kunglige svenske resi
denten i Erfurt. Alexander Esken. 
Urkunderna prisar ock.~å den svenske 
rikskanslern friherre Axel Oxenstier
na (greve blev han fOrst 1645). vi lken 
efter den svenske kungens död ledde 
Sveriges regering än&l fram till den 
westfaliska freden 1648 111 Den ovan
nämnda talerpräglingen, som påstås 
ha utförts i Erfun för Oxenstierna. 
hör dock inte hit. Denna är en pro
dukt av myntmästaren Conrad Stutz 
från Fiinh. vilken präglade talern i 

**U n rycket har aldrig blivit tillfredsstäl
lande öven;au till S\'Cnska. Det ,yft:lr på 
ohederlig manipulation ("vippa") med 
ädelmetallvågen under den " •åra nwntfOr
sämringen i ~Tyskland som kulminerade 
1619-22. 
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August Paul Schncider (kallad Weissrnantcl) 
food? l död'? 

Hans Schneider 
!Odd omkr 1521 ®l 

Eva von Wilbrodc 
född? 

död'! död'! 

/~ 
Eva Sehneider 
(Weissmantel) Hans (Johann) Schneider 

(Weissmantel) 
CID 

j 
Margaretha Sol 
rodd? 
död 1642 fodd 1579 död 1645 

Marcus Weissmantel 
(7 barn i första äktenskapet) 

född 1622 doo 1687 
CID 

l 
9 barn 

CID 

Maria Freithof 
född ? 
död ? 

7 barn i fOrsta 
äktenskapet 

Barbara l-lesse 
f<idd 1621 
död 1693 

2 :a äktenskapet 
barnlöst 

Utdrag ur familjen Weissmantels genealogi (enl Blaha. 1985) 

Wiirzburg efter sin avresa från denna 
stad.0 1 

En av Weissmantels söner erhöll 
vid sin fOdelse en guldgyllcn. Det he
ter sålunda ... .. den 25 oktober med 
namnet Marcus. Ma!.!ister Silber
schlag. gudfadern. fö~ärar det li lla 
barnet en goldgulden ... " l 

Präglingarna i Erfu rt f'ör 
den svenska kronan 1631- 1634 
De fOrsta mynten. dukater med kung
ens bröstbild. präglades på svenskt 
uppdrag redan 1631. 1632 följde. vid 
sidan av JO-dukaterna. yuerl igare du
kater liksom hela och halva talrar med 
anledning av den i Erfurt hållna Pu
rimfesten till minne av shl!.!et vid Brei
tenfeJd föregående år. San;ma :i r gjor
des en prägling av l och 1

/: taler. "il
ka på grund av sin utformning mycket 
liknar dc samtida präglingarna från 
Augsburg fOr Gustav Il Adolf. Weiss
mantels myntmästarmärke utpekar 

dem entydigt som slagna i Erfun . 
Alla präglingar fOr Gustav Il Adolf. 
som hittills bestämts till Erfurt och 
som inte uppvisar Weissmantels 
myntmäsrarmärke eller inte kiinns 
igen vid en jiimförclsc mellan stam
parna. hör inte heller till Erfurt 1 

Dessa bör snarare fiiras till Wolgast. 
Mainz eller Hildesheim. Weissman
tels myntmästarmärke består oftast av 
två sammanfogade alkemiska Jccken. 
Det ena gäller för svavel (sulfur) och 
det andra fiir kvicksi lver (mcrku
rium). 

T\'ärtemot tidigare uppfauning är 
valsverkspräglingar. som redan under 
Kipper-und Wipper-perioden tillver
kades i en vanendrivet verk i Erfun . 
också förekommande i staden från 
1632. Della talar fOr en valsverkspriig
ling a,· purimtalem med Weissmantels 
mvntmästanecken: d<.! Ila gäller också 
d; båda nominalerna efte; Augsburgs 
typ. vi lket överensstiimmer med tidi-- 5 



Bild l. Huset .. Zum Sch ... or::en Lb11·e" (dt>l smrw lejonet) som det sdg w omkring 1770. 
Där mouog den s•wtska drouningen 1111dl'r rwuen mellan den 16- 17.11.1632 wulern1tu·l · 
sen om au hemres make hade s111pa1. l dag heta huset 1lnger Il och hor foriirulrtm ,., 
del. Tri/ höger om ingången firws l'll liten minnesUII'itrH• Fmowelia SclröriSiedt. Erfurr. 

gare upplauning. Yauenverket. i vil
ket man präglade. fanns kvar ända 
in på 1700-talet, noterat i en stads
plan över Erfurt med anmärkningen: 
. ,w ii st und demo l i ert .. :·. d v s öde 
och demolerat.';' 

Det egentliga myntverket i staden 
låg bakom rådhuset. Det var ett av 
sammanlagt åtta efter varandra verk
samma erfurtska myntverk och llyua
des 1593 från , Mainzer Hor· till rå
dets eget hovstall bakom rådhuset och 
tecknades som , Neues Miinzhaus·• 
(Nya Mynthuset). Här präglades i 
ännu omkring 200 år fOr staden. l 
dal! är det endast !!atunamnet An der 
St<ldtmiinze" SOn; påminner O•!;l detta. 
En stor del av detta huskomplex , i vi l
ket det även präglats ror svenskarna. 
fOll offer för 1960-talets rivningsvåg 
och där anlades en parkeringsplats. 
Det har inte kunnat klarläggas om det 
i omedelbar närhet liggande huset -

6 

i behov av renovering - med nam
net , .Zu m Paradies und Esef· ' på sin 
tid också tillhörde st:tdsmyntverkcts 
byggnadskomplex. Men vi vet, att åt
minstone detta hus tillhörde mynt
mästare Wcissmantei.1M 1633 och 
1634 pr.iglar Weissmantel åter 1-. 2-
och 10 dukater ävensom ' /•, 1- och 
2-talrar. Hittills känner vi till dussin
tals stiimpelvariantcr och typer bland 
dessa.l7l 

Från Sverige har man fått veta , nu 
det stämpelpar som tillverkades fOr 
'l• taler resp 2 dukatmynten från år 
1633 möjligtvis även anviindes i Wol
gast.181 Diskussionen kan inte anses 
vara avslutad . 

Olika omständigheter medtOrde att 
den svenske kungens stoft sommaren 
1633 inskeppades för den sista resan 
till Sverige bara migra kilometer från 
det ställe där han landstigit för att bör· 
ja sitt stora Hilltåg i Tyskland. 

De förmodade präglingarna 
fOr den svenska kronan i E•·furt 
från 1644 till 1648 
Om det präglades for den svenska kro
nan i Erfurt under drottning Kristina 
har iinnu inte kunnat bevisas. Därför 
är en stampstudie nödvändig. fi:irbun
den med ännu en genomgång av ak
terna. Dessa har hittills inte kunnat 
bringa någon klarhet, eftersom alla i
frågakommande 1/z- och 1-talcrmynt 
liksom 1-. 2-, 5- och 10-dukatmynt 
från år 1645 till 1648 saknar Weiss
mantels eller någon annan erfurtsk 
myntmiistares märken. Just under den 
tiden finns ingen påvisbar myntmäs
tare i Erfurt och vi vet. att präglings
verksamheten var helt nedlagd mellan 
1644 och 1648. Att förmoda är. att 
priiglingcn iigdc rum i södra eller mel
lersta Tyskland. Stcttin kan inte heller 
uteslutas. 

En annan myntmästarc. en av 
Weissmantels söner vid namn Mar
cus. anställdes enligt urkunderna fcirst 
1675 som andre rnyntmästarc. Hans 
Schneider- Weissmantels änka över
lämnade sin mans myntverktyg sam
ma år till Erfurts drätselkammare till 
en pris av 64 talcr Il groschen och 5 
pfcnnige.m 

Stadcns svenska period upphör s lut
giltigt först efter det att svenskarna 
lämnat Erfurt år 1650. Mellan okto
ber 1631 och augusti 1650. med av
brott endast för perioden 14.7.1635 till 
22.12.1636. stod Erfurt under svensk 
överhöghet. 

Följande bör dock tilläggas. Sjutton 
år efter den svenske kungens död . d vs 
1649. dyker det upp en s k minnes
groschcn med kungens bröstbild i två 
varianter. Denna prägling bär Weiss
mantels alkemiska märke. trots att 
denne avled 1645! Det är oklart vem 
som kan ha slagit detta mynt. Det har 
inte varit möjligt att få tag på någon 
illustration i Tyskland _zOl 

slutkommentar 
Präglingarna för den svenska kronan 
i Erfurt tillhör dc intressantaste emis
sionerna vid sidan av dc andra. unge
llir tidsmiissigt utgivna mynten i de av 
svenskarna ockuperade städerna inom 
det Heliga Romerska Riket av Tysk 
Nation. Forskningarna ii r ännu inte att 
betrakta som avslutade. Föreliggande 
uppsats ger endast ytterligare ett litet 
bidrag till den iinnu ofullbordade er
funska mynthistorien.211 
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Bild 2. Åt- och f rånsida m · lien dubbla dixlsduktllt'n }lir Gu.\1111' Il 
Adolf från år 1633. troligen än•n slagen (i sit.·a) i ll tJI}:Il.SI. 

Bild 3. ll~·issmame/s ·'alkemiska·· tecken (mnumiistar
tecken) pti präglingar for .n·enskama. a) Snn·el (srt/fitr). 
b) J..'l·icksi/1·er (mercrtrium).Z·1' Foto (liksom foljande): N Lagergren. ATA. 

Tabell l: Mymmästare Hans (Johann) Sclrneiders (kallad Weissmante/j 
präglingar i Erfim för den srenska kronan mellan 1631 och 1634.1~1 

~r 1\ominal Ar Metall 
i\ lyntmiislur- Anmiirkni ng 

ti.'Ckcn 

2 3 4 5 6 

l dukat 163 1 guld ~ ..... ~ t Unikum 

2 lO dukater 1632 guld v Ti ll dagen fOr Purimtcstcn 
den 7.9. 1631 och minnet 
av slaget vid Brcitcnlctd 

3 l dukat 1631 guld r "'"" ~ 
1631. 

Siillsynt. 

4 l taler 1632 si lver v 7 typer kiinda. diirav 6 
hammarpräglingar och en 

1 f valsvcrk;priigl ing, stampar 

u .. ol som nr 2. 

5 1 taler 1632 si lver v Samma typ som Augsburg. 

6 'h ta ler 1632 si lver Stampar som nr 2. 

7 'h taler 1632 si lver 1 , .... ~ r Stampar ,om nr 5. 

8 2 dukater 1633 guld t u ~o d 1 Till kungens död. 

9 l dukat 1633 guld t V.\1~ r Till kungens död. 

lO 1/ • taler 1633 silver t lPII{ f Stampar >Om nr 8. 

Il lO dukate r 1634 guld v 1ill kungens död. 

12 l dukat 1634 guld v Flera \~1riantcr kiinda. 

13 2 talcr 1634 si l"cr v St;unpar ~om nr Il. 

14 l taler 1634 sil"cr v Stampar som nr Il. 

Sl"T l · 9~ 

Källor och fotnoter 
H Hildebrand. BE. S1·eriges och sn •nska 

konungahusers mimre.1pemringar. prokr
myiii och belöningsmedaljer. Stockholm 
1874175. - Oldenburg. J F H. 0/den
/mrgs samling af s1·enska besitmingam es 
och Lamgrejwn Frederiks hessiska 
nmrt. Stockholm 1883 - Dr Schul 7.es 
Såmling: Gustav Adolph, König von 
Schweden. Miinzen und Mcdai llcn. f ir
ma At/o/ph Hess Nachf (Hrsg.): Auk
tionskma/og, Frankfu n/Main .1896. -
Forstc;r, A och Schmidt. R. Die Mrln~en 
der freien Reichsstadt Augsbrtrg, Augs
burg 1897. - LE Bruuns samling, Kii
penhamn. Schwedische Miinzen, del L 
Firma Adolph Hess Nadrf (Hrsg.). 
iluktionskatalog. Frankfun/ Main 1914. 
- Hack!. J, Katalog der von Conrad 
Stutz gepriigten Miinzen. Fiirtlrer Hei · 
marb/ärter - Air Fiirtlr . Fiirth - 20 
11970) 4/ 5. s l - 26 - Ahlström. B 
m Il S1·eriges besiuningsmrm. Stock
holm 1980. - Lagerqvist . LO. Gustav 
Il Adolfs likfardsrny nt från Wolgast. 
Ml'lltkontakr. Stockholm 1981. l ' 4 - 8 
och 1981. 2 s 28-34. - Bchr. G och 
Ulonska. H-J. Ncuc Erkenntnisse bei 
der Zuordnung \'On Miinzprägungen in 
Deutschland durch Gustav IL Adolf von 
Schwcdcn zur Miinzstätte Erfun. Nu
mismatisclre Hefte. Gera 1987. s 33. -
Ulon.>ka. H-J och Erzmann. H. Gibt 
e> cincn Wcimarer Schwedentaler \ '0111 

Jahre 1631" Nwnismmisclre Ht'fie. Er
fun 1987. s 37. 

~~Joseph. P och Fcllncr. E. Die ,\.liin:en 
IYJ/1 Fnmkfurr/Main. Frankfurt/ :'>1ain 
1896. s 629. däniii Ah l ström 1980. ' 190. 
anger \'isscrligen dessa präglingsoner: 
likväl saknas ;;lutli2a bevis mr en sä
kcr,tiillandc av myntoncr. Dc av Joseph 
I)Ch Fellner 1896 i disku;.sioncn infår--
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Tabell 2: Utmlda Ö\'t'rSt711ningar m· de latinska texterna på de erfurrska 
pnlglingama. 

:-/r ta b l Lat insk text Öwrsättning 

2 3 

2. ~- 6 ÅTs: DEXTERA TUA DOMINE. 
PERCUSSIT INIMICUM 

Herre. Din högra hand har 
besegrat fienden. 

Omskrift: GUSTAVUS ADOLPHUS A 
DOMINO MISSUS VIVAT 

Fräns: DEO TER.OPT./ J\IAX. 
GLORIA ET/ LAUS. QVI 
GUSTAVO/ADOLPHO SVECORUM / 
GOTHORUM WAND: QVE REGI 
CONTRA CAESARE./ ANUM AC 
LIGISTICUM EX./ ERCITUJ\•1. 
VICTORIAM/ TRIBUlT AD LIPSIAM 
DIE VII. SEPT. ANNO/ M DC XXXI. 

OmskrifT: DIES PURIYI EVANGELI · 
CO. A. MDCXXXII. VII. SEPT. 
ERFURTI CELEBRATI 

Må Gu~tav Adolf. 
!-änd av Herren. leva. 

.:i. rJd ve h lo,·ad vare den aller 
hög>!c Guden. som fOrlänade 
Gusta'' Adolf. Sveriges. Götes 
och Vendes konung.-seger vid 
Leipzig den 7 sept. 1631 över 
kej~arens och ligans trupper. 

Dc cvan),>cl iskas Purimfest. 
firad i Erfun år 1632 
den 7 sept. 

5. 7 ;ils: GVSTAV.IADOLPJ-1. D.G. 
SVECOR. GOTHOR. VANDAL. REX. 

Gustav Adolf av Guds Nåde, 
Svenskars. Göters och Venders 
konung. 

Från.s: MAG. PR . FINL. DVX 
ESTHON ET CAREL. DOM. ING. 

Storhertig av Finland, 
hert ig av Estl and och Karelen. 
herre över lngermanland. 

Il. 13, 14 Ars: GVST ADOLPI·I D G SVEC GOT 
VAND R M PRIC FIN DVX ESTHON 
DNS INGRI;E 

Gustav Adolf av Guds Nåde, 
Sveriges. Götes och Vendes 
konung, Storhertig uv Finlond. 
Hertig av Estland. 

Frtins: VITA Mil-li CHRIST 
~-10RS MEA DVLCE LVCRVM 
PHILP. IV. XXI 

l fälTet: 

EVGE SER: FIDEL!$ 

J ålla un•lor: 

IN ANGVSTIIS JNTRAVIT 

PIETATE AMAVJT 

HOSTES PROSTRAVIT 
REGNVM DILATAVIT 

SVECOS EXALTAVIT 
OPPRESSOS LIBERAVIT 

MORIENS TRIVMPHAVIT 
den 6 Novemb 1632 

MONVMENTVM REGIVM 

Herre över lngermanland. 

För mig är Kristus livet. 
min död är en ljuvlig seger. 
(Fi lipperbrevet 4:21)* 

Var hiilsad trogne tjänare. 

Han tillträdde i svåra tider~* 
Han älskade fromheten 

(enligt Berch)*** 

Han besegrade fienderna. 

Han utvidgade riket. 

Han upphöjde svenskarna:"*** 
Han befriade de undertryckta. 
Han triumferade i döden.l5l 

Ett kungligt minnesmärke. 

"' \ hrken fOr f e ller foro honom B E Hildcbrund (Gu5taf Il Adolf nr 191) h;or notemt. att citatet -
som ingalunda år ordagr:uu - inte htirri!r fdn Filipperbrevet 4:2 1. mm det står på medaljen. 
utan från l::! l. l Ve r< i o Vulgaw lyder det: "Mi hi en im vive re Ch ristus est. etrnori lucmm". vilket 
i vår S(!nasrc biheWvcr:'iäuning blir: "T)· au leva. c.Jct ti r mr 1nig Kri~tu:.. o<.:h att dö. det är fOr mig 
en vinning:· Den iildrc versionen (ursprungligen Guswv Vasas Bibel) är n:lgot mera kort fattad: 
"Ty för mig iir livet Krist'"· och döden en vinning:· Denna n<)t har diskutcmts med professor 
Harald Riesenfeld, Uppsala. 'om påpekat au tillägget "dukc" ("'juvlig") i medaljinskriften iir 
sär,kih int re>'ant. cu typiskt harockdrag. Rc•c/. 

** Bättre övcrsiiuning (Svcnhc rg cx:h H Nib,on :lllan kom hit i en kritisk tid. 

*** Bcrch Iii ser PIETATEM (en l Svenbcr~:l vilket ger en mycket biiurc pamllclli; m med övriga rader 
och biiurc mening ~n PIETr\TE AMi\V IT "' Han iihk:uk i fromhet 7: 

**** Svenbcrg: Han bra~cc ;i ra tu wcn!t.karna . 
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da förbindelserna med Samberg eller 
Schweinfun håller jag inte frir möj liga att 
f<ilja upp. Även Heller. J. Dit: /Jambt•r
gischen Miin~en . . . . Samberg 1839. s 
44 - 45. anger endast en prägling från 
Fiinh och flera från WiirLburg under 
Bernhard av Weimar. Där nämns inte 
Samberg som mynten for svenskarna. 
- Beträffande Gustav Il Adol(~ Wci· 
mar-Taler 1631. se Rirf anikc l i SNT 
1990:4/ 5. s 95. 

·'' Prii2lin2ar i Erfun for ,vcnskarna h:tr 
bli,~t ~skrivna eller nämnda i fOljandc 
publikat ioner: 
Leitzmann. J J. Das Mfin:" 't'S<'n tmtl 
die Miin:en Erfims. Weissenscc 1864. 
- Beskrifning öfvcr Friherre A. W. 
Stiernstedts Svenska Myntkabinett. 
Numismmiska Meddelanden V liV Il . 
Swckholm 1880. - Oldenburg 1833 -
Slg. Schulze 1896. - Apell. F. Nori:t'll 
:ur E!juna Miin::geschidut• - Auslii · 
ge aus de r Grossen und Klcincn Mater 
und anderen Quellcn. s IT. (ej publ icc· 
rad handskrift). Forschungsbibliothck 
Gotha Num. 4 •611 och Stadtarchiv 
Erfurt STAE 5/185- 1. 51185 - 3 och 
51 185 - 3; dessutom Va:eicluris fler 
Samm/ung Apel/, s l (ej offcntl imtiord 
handskrift, i privat iigo) och en sam
manställning av ytterligare skrifter bet r 
svenskpriiglingarna i Erfurt av All l
ström 1980 och Ulonska. H·J. Beitrag 
zur Miinzceschichte Erfurts "~ihrcnu 
der ersten ~chwcdischcn Bcsctzung von 
1631 och 1635 unter besondercr Be· 
riicksichtigung der pekuniärcn Rcorg:t· 
nisation der Erfurtcr Univcrsi tiit. Nu · 
mismmische Informationen. Erfurt 8 
(1987) s 95. 359-361, 366-367 och 9 
(1988) s 96. 369 - 371. 

~~De linerära fragmenten finns i Ger· 
hardt-Hauptmann-Musect på iin Hid· 
densee. fd DDR. 

5! Stadsarkivet Erfun: STAE. Findbuch. 
Bd l. s 154 och 196. 1635. C- 1111. 

61 Påståendena framfOrdes p~ sin tid upp i 
den Tyska Guldsmedstidningen 5 (1912). 
s 2. Leipzig 6.1.1912, s 5. En uppsats 
skrevs redan nio år f6rc tidningsarti· 
keln. i vilken det med hjälp av mynt· 
måstartecken gjordes en tyd lig åt.skill· 
nad mel lan mynt från Erfurt och andn1 
präglingar, jfr Lockner. G H. Mnincer 
,'<Jiinzbenmte des 17. und 18. Jnltrlum · 
dens, Berlin 1903. s 4 - 5. 

71 Jfr not 3, Apel!. F. Ver:.t'ic/111is da 
Snmmlung ... och Oxfort. J. Miin:t. · 
meister der Stadt Erfurt und ihrc Zei· 
c hen. Numismmisclte lnformtuionen , 
Erfurt 9 (1988) . s 101, 388 - 392. O x
forts uppgifter är inte al ltid korrekta 
och möjliga att f<.ilja upp. 

81 Enligt Behr och U lonska 1987. 

9) Jfr not 3, Apel! , F. Ver:,eicltnis dt'f 
Snmmlung ... 
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101 Stathar~iH:t Erfurt. STAE. rcg nr 51 
185 - ~ . ,11d XV. nr 3. 

111 Jfr Barud1n. G. Va 1i•ut.H h t• 1\rieg 
1618 - 16·1.'~. Fr~nkrun/ Mai n 1988. och 
Blaha 1985. 

l! l Jfr not 6 med p;htåcndcna 1 den l)'~a 
gulthllll'(hlldningcn 19L! och dc"utom 
fom:Jttninc~vi' Ulnn,~a. H . J. Die 
Pr~gungcn-dcr Fiinhcr ~luntnu!l>tcr~ 
Conmd Stutt lur den ,;ich"'chen Hcr
zog Bernhard v. Weimar und die Sch\\c· 
dbchc Krone in den Jahren 1632 bb 
163~ (ej offent liggjort manu,kript) . 

1•11 Jfr not 12. 

l~l Enligt Blaha 1985. 

t5) Jfr not 3. Au<: l l. F. Nmi:.r11 :11r Erfimer 
Mll~t:gnchicltte . . . dc"utom de11 De
de~illd 'Jclt~/1 Stodtpltm . vil~cn finns i 
Statharkivet i Erfurt. 

16) Jfr not 3. Apcll. F. Noti:m :ur . .. 

17) Jfrdc~>utuml3chr. G. Zu den Dukaten· 
prägungcn der Miint_\ tälle Erfun fiir 
Gu'ta' Il. Adolfvon Sch"cden. Numi.r
motischl' Htftt•. Gcra (1990). 

t8J Jfr not l. Lagcrqvbt 1981. 

t9) Jfr not 3. Apcll. F. Nmi:t'll :ur ... 

20! Jfr not 3. Apcll. F. V.•r:•·iclmi., der . .. 

Z Il Röblit z. G. Zur Emrbcitung der Mtinz-
gcschicluc Erfurts - Projckl und Auf
fnrdcrung. Numismmisrlw 11t•itri/ge, 
Berlin 17 (1984). > 3-t. H ~. '41 - .t2. 
Även um fcirf ivrigt uppmanar till 'am
:lrbcle - buren av en högre kallebc -
visar det >ig. au det av honom 'am
man~t;illda lincraturkonglmncr.atcl in
nehåller redan !Oråldmdc eller fiir ltingc 
sedan granskade och nmarbcladc ~l;l n 

dardvcrk. I CX AhbtrÖ111' fOr~ta upplaga 
1967. 

!ll Reproduktion ur Bicrc~c. J och Sander. 
E. Ft•stsdtrift :u Hwule"nfiuif:i}:juhr
feier tf u Kener ·sc·hell Buchhmul/ung 
Erfim. Erfun 1927. P;\ dena hu~ ~nc 
man fiir mer ån 50 :l r s.:dan upp en min
nc,lavla iivcr Guolav Il Ad n l f. 

23' Wci~smantcb myntm~>tancckcn hc,lnd 
av 1\':i ofla,l Rire nadc. alkcmi,ka tec
ken. lian använde alltid båda lcckncn 
samtidig! . 

1~1 Jfr nol cnligl Bchr nch Ulo11\ka 1987 
och Ahblröm 1980. Med samma 'lam
par ulliirtles ,;iväl guld - ~n111 , ilvcrav
slag. Diir liir ii r del sv~ n all i c flerhand 
fastsiiiila om silvcrpr;iglingarna ~tagits 
flirc guldpr'Jglingarna eller unwant. 

151 Den lalin,ka om~kriftcn pi\ dcna III) 111 

återfinn' a\Cn på gu,la\ 13n,~a j! fal' · 

koret' ffin\tcr i Riddarhohn'l.) rl.an i 
Stodholm. dar Gu,la' Il Adnll gr:t' 
~nc, 1 juni 163~ . 

SNT l· <)! 

Bild 4. Åt - oclt jn111.1ida m• ' ' ''" <'t:furt,,J.a Purimtalem får Gus1a1· Il rido/f 1632. prtlg/wl 
tillmilllll' m· slaget 1·id Breitellfi•/d fiin•gllt•!ult• rl!: 

Bild 5. Å1 - och fnlnsit!a m· ch•n du/i/i/u t'!fumka diMswlem fiir Gu.\lll\' Il Adolf 16.1-1. 

Den ovan c itcrJdc "Svcnbcrg" :hyft:1r cll 
opublicer.H m/~ i Kungl Myntk:1hincnct a' 
docent E Svcnbcrg. Det innehåller ll\Cr· 
sättningar av alla latinska in,krillcr pl 
svenska mcd:tiJer. 

Till ~is1 vill forfanaren frJmfilr:t \III 1.1r 
ma lack till herrama Blaha (Erfun). Jnr-

dan (Schwcinfun) och O x fon ( Erfurt) Iii r 
muntlig:J anvi ~ningar och upp~lag. 

Ö l'l!rS0/1 w· Maj Jarl odt 
bearbetad m· Lars O utgaqnll 

D 
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Seleukidiska silvermynt förvärvade våren 1991 
för Ruhr-Universitetet Bochum, Tyskland 
Av 77wmas Fischer, Bochum 

M
ed anledning av att det är 25 
år sedan den Querenburgska 
myntskatten u hittades skänk

te Westfalenbank AG till Bochums 
Universitet en antikt mynt. vilkettill
sammans med ytterligare en mynt. 
som inköptes för donationsmedel ef
ter Dr -lng Hans-Joachim \Vurm. 
komplenerar serien av seleukidiska 
mynt. nu utställda i universitetsbiblio
tekets nedersta våning. 

Kilikien. Syrien. Irak och delar av 
lmn skakades av tronfåljdsstrider in
om den seleukidiska dynastien från år 
175 fram till år 130 fKr. l detta krig 
stod legitima töreträdare för kungahu':: 
set och sådana. som gjorde anspråk 
på at! vara det. mot vamndm. under 
det an i Syrien härfåraren Tryphon. 
ytterligare en pretendent - han hade 
tidigare varit förmyndare till Antio· 
chas VI. som han troligen låtit mörda 
- tillsammans med främmande härs
kare och utländska makter allt häfti· 

När silver från 
Vadstena slott störtade 
kung Erik 
De sk blodsklippingarna 
År 1568 hade bröderna Johan och 
Karl trö!lnat på den äldre bwdcrns, 
Erik XIV. politik. Kung Erik hade 
brutit med högadeln. Han hade mngs
lat och dödat Nils, Svante och Erik 
Sture samt två andra herrar. Han gifte 
sig med sin ofriilsc älskarinna och 
gjorde henne till drottning. Till råga 
på allt ansågs Erik inte vara vid sina 
sinnens fulla bruk. Åtföljd av hertig 
Karl och i spetsen för ca 300 ryttare 
tågade hertig Johan mot Vadstena. 
Man trängde si&. in i slouct och höjde 
upprorsfanan i Ostergiitland. 

Till Vadstena slon anlände nu gre
vinnan Märla Sture, riksråden Stcn 
Eriksson Leijonhufvud och Ture Biel
ke. vidare Esbjörn och Anders Pc
derssöner (Lilliehöök) m fl. Alla des
sa bidrog till upprorets hastiga sprid-

lO 

gare auackerade och stormade fram 
mot den förutvarande seleukidiska 
sH>rmakten. 

För den allmänna historien är en 
speciell utveckling inom monarkin 
vid denna tid viktig. nämligen bety
delsen av en legitim härkomst och/el
ler en bedrift. som kunde förmedlas 
och åskådliggöras genom mynten. Så 
blir Zcus till en symboL lösenord eller 
begrepp för hii rskaren - guden. Han 
regerade i himlen över gudarna och pa 
jorden som konung över människor
na. En utgångspunkt fö r sådana före· 
ställningar var fmmtf.idandet av Alex· 
ander den store. som under tidigt 
200-tal fKr - alltså omkring 150 år 
efter sin död - hade en nästan mytisk 
inverkan på Antiochos IV. bekant som 
makabeernas morståndare i Judcen. 
Antiochos IV hade valt Zeus till ur
bild och tOrebild samtidigt som han 
själv personligen förkroppsligade gu
den. Antiochos VI, den nye Dionysos. 

ning. Även allmogen i Östergötland 
svor Johttn trohet. Snart hade hela 
södra Sverige slutit s ig till hertigarna. 
Efter fruktlösa underhandlingar sauc 
sig Erik till motviirn och tillbakaslog 
upprorshären, som söder ifrån nalka
des Stockholm. Hertigarna tågade då 
över Rekarne norr orn Mälaren. drog 
till sig förstärkningar och slog läger. 
Kungens eget folk insåg det hopplösa 
i företaget aH fOrsvara en kung utan 
stöd. Man sliipptc in de hertigliga 
trupperna i staden, och Erik gav s ig 
fången den 29 september mot löfte 
om god behandling. l januari 1569 
sammankallades ständerna till riks· 
dag och fOrklarade Erik avsau. Upp· 
roret möjliggjordes genom nytiiiskolt 
av silver som präglades till mynt. Ti
digare hade hertig Johan lidit av kro
nisk penningbrist. men efter imagan
det av Vadstena slou hade allt viint 
sig. l slol!cl hade han hiuat betydande 
summor i omyntat silver och mer fick 
han till hinsav sina anhiingarc. 

Ur et! silverskrin som tillhörde den 

giilldc som hans 'ät!ling' och Alexan
der IL med samma tillnamn som An
tiochos IV i dynastiens härskarkulL 
var yt!erligare en företrädare för den 
i politiskt hänseende yngre demokra
tiska och folkvänliga grenen av den 
sclcukidiska dynastien. 

Förfallaren har utförligare behand
lat den här omtalade tctradrachmcn 
präglad för Antiochos VI Barnet i 
nr 144. 1991. s 164 - 166 av Gefdge
sclticltrficlte Nacltricltren. där insal! i 
en konstarkeologiskt. historiskt och 
religionshistoriskt sammanhang. 

Il Peter Bcrghaus. Der Miin~sclwt~ 1"011 

Querenburg in der Boclwma Uni,·ersität. 
Kleine Hefle der Miin7.s:.mrnlung an der 
Ruhr-Univcrsität Bochum 121 13. -Bochum 
1990. -

sinnessjuke brodern hertig Magnus 
(som formellt var slottsherre i Vadste
na) uHogs till myntning 3150 lödiga 
mark. Från elt annat skrin som till
hörde hertig Karl tillkom yltcrligare 
617 lödiga mark. Märta Sture lånade 
Johan 1000 lödiga mark fint silver 
(k villat är daterat Vadstena den 19 au
gusti 1568). Av sina "kiint fränkor" 
fru Mali n Trolie på Bergkvara och fru 
Anna dc Mornay på Kronoberg fick 
Johan låna 16.000 mark örtug. 

Av allt si lver lät Johan skyndsamt 
slå mynt och kunde därefter utbetala 
den innestående solden - och trup
perna kunde marschera mot Stock
holm. 

Mynten priiglades i klippingform av 
stampar som skurits av guldsmeden 
Hans Hansson, som tidigare arbetat 
vid Åbomyntct. På mynten ger brö
derna Johan och Karlullryck för upp· 
roret. A Ila bär på åtsidan en krönt 
vase mellan bokstäverna l och C (tör 
Johannes och Carolus) samt årtals--
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l. Awioclws VI Epipltanes Dionysos. 
kallad Barnet. tetmdrachm av attisk 
vikt daterad till 143/2 f Kr. Präglings· 
ort resp präglingsgrupp Antiochia vid 
Orontes (i dag Antakija i det turkisk· 
syriska gränsområdet). Fig l. 

Åtsida: Porträtthuvud av kungen (i en 
ålder av ungefår fyra år) med diadem 
och strålkrona. inramad av en pärl· 
bård. 

Frtmsida: Dioskurerna till häs t ( = 
Zeus söner och tvill ingar ''hjälpare i 
nöden' '): var och en iförd mantel. spi
ra och mössa krönt av en stjärna. In
skrift på grekiska i två rader ''konung 
Antiochos - den återuppståndne (gu
den och Zeussonen) Dionysos:· Mo
nogram TPY ( = antagligen ··rry 
[phon]··. den minderårige härskarens 
f<.irmyndare). [Cf> ("Demetri- ''?: tro-

!igen inte IPP f= ··Heraklc - ·· ]J . 
: TA(= ' 'Sta-··: kanske iinnu en av 
regimens ledande funktioniircr) och 
årtalet OP. d v s år 170 av den sclcu
kidiska eran enligt makedonisk tids
räkning [ = hösten 143/ hösten 142 
f.Kr. [). Allt i en krans av siidesax. 
lotusblommor. rosor och murgröns
blad. Vikt 16.79 g AR: stämpelställ 
ning T. Ruhr-Universitetet Bochum. 
inv nr 3 278 (g;iva av Westfalenbank 
AG). Från Nelson Bunker Hunts sam
ling (auktion Sotheby den 21 juni 
1990. nr 596). 

Fo10: Irma Bemdt. Bocltum. 

2. Alexander Il nu!Os Epipltanes Ni
kepltoros. kallad .. Zabinas" (d v s den 
köpte slaven eller tjänaren). Fig 2. 

Han reger.tdc som pretendent i dc-

Sk blodsklippin,s: . • ~mark klipping 1568. pmglod i 11ul.<fl•tw. Fow: i l7i t. 
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Fig 2. 

lar av Kilikien. Syrien och Palestina 
från år 129/ 8 till' år 123/ 2 fKr. 

Tetradrachrn •av attisk vikt. attri
buerad till Antiochia vid Orontes. 

Åtsida: Porträtthuvud av den unge ko
nungen med diadem. otnramad av en 
tunn pärlbård. 

Frånsida: Tronande Zeus hållande 
Nike. segergudinnan. och spira (här
~karstav) (= Zeus Nikephoros). ln
~krift "konung - Alexanders" (i två 
rader på grekiska). Bitecken ~ ("lsi 
- '"?) och under tronen stjärna över 
:. Vikt 16.44 g AR: stämpelställning 
T. Ruhr-Universitetet Bochurn. inv nr 
3 277. (Från mynthandeln.) 

Fmo: Irma Berndt, Bochum. 

(Örersatt m• Maj Jarl) 

D 

siffrorna 68 (dvs [15]68) . Frånsidan 
visar de tre kronorna och valörbeteck
ningarna (8, 4. 2 och l mark samt 4 
öre) som alla ii r i högre valörer. Fram
stiillningen visar klart brödernas öns
kan att framstå som medlemmar av 
sliikten Vasa: att de har rätt att ifni· 
gasiitta kungen och att dc har mynt av 
fullgott silver - inte minst viktigt för 
att behålla soldaternas lojalitet. Orsa
ken till dc höga valörerna står nog att 
finna i del prakt iska för utbetalning 
av solden. Någon avsikt att cirkulera 
klippingarna i vidare kretsar fanns 
nog inte som en omedelbar tanke. 

Eftervärlden har kallat dessa mynt 
för "blodsklippingar" beroende på. 
att den av Erik XIV för Sturemorden 
erlagda boten till Märta Leijonhufvud 
(hon var änka efter Svante Sture) av 
henne skiinktes till hertigarna. Där
med tiilldcs Erik av sina egna bröder 
och si tt eget silver. 

lan Wiselm 

D 

I l 



Förfalskningar av republiken Livlands 
kopparschillingar 
Al' Eugenljus !vanauskas, Vilnius 

T
ack vare A Platbärzd i~ under
sökning " har vi fått k:inncdon.1 
om problemet med förti tlskning 

av Johan Casin1irs (1648 - 1668) kop
parschillingar i ett myntverk som ha
de sin tillverkning ICirlagd till Bert.au
ne-skogarna (Li vland) och som led
des uv John Dreiling. medborgure i 
Riga. Men rorfattaren kunde inte CX· 

ukt fastst;illa vilka stampar som an
vändes IOr fra mstiillningcn av dessa 
mynt. l denna art ikeiiOrsiikcr vi klar
göra förhällandet. 

Under undersiikningen av fynd en 
från Rumbonys och Kolonija (bcliigna 
i de södra delarna av Litauen) inne
hållande ca 9000 litauiska och pols
ka kopparschillingarf' slagna i olika 
rnymverkstiider 1659 - 1666. riktades 
vår uppmärksamhet på en sä rskild 
grupp av mynt. 

Dc var utfårda med primitiva. likar
tade portriiii av kungen respektive Li
tauens vapensköld och fårsedda med 
initialen HKPL. dvs H Kriszpin 
Kirs7.enstcin. Litauens tinansminister 
(skattmästare) under år.:n 16M - 1666 
(flg 1). del av dennes vapensköld (e tt 
hjon huvud. tig 2) samt med A M Sa
kavicius· vapensköld "Korvin:· Han 
var Lettlands finansminister (skatt
mästare) under åren 1660 - 1661 (fig 
3). Dessutom fann vi ruigra polska 
mynt med liknande teck~:n (fig 4) . Av 
detta framgå r at t alla ifrågavarande 
mynt sannolikt slogs pit samma plats. 
Att döma av den höga tekniska nivån 
var de präglade i ett viii organiserat 
myntverk. 

Dominansen av mynt nred Litauens 
vapensköld indikerar att IOrtillskarna 
var inriktade på detta lands lokala 
marknad . Denna omständighet och 
myntens årtal leder till antagandet att 
de ovannämnda schil lingarna slogs 
vid myntverkstaden i Ben~aunc o'1r 
1667. Antagandet ii r berättigat. diirrör 
utt det inte linn~ någon exakt in fonna
tion om f6rfalskning av kopparschil
lingar i en sådan omfattning fd n nå
gon annan ort under den senare delen 
av 1660-talet='• 

12 

Fig l . 

Fig 2. 

Fig 3. 

Fig 4. 
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SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT 
REG ISTER 1991 

ARTIKLAR OCH NOTISER 

Appelgren. TG (t) 
Mymsamlaren Gustaf Caw1lli. 

Balcius, lVIikas 
1-';mden m· s1·enska mym i Liuwen <& E lvanauskas) . (Övcr~an av l'ib-Uno Fornanucr) 

Beckman-T hoor, Karin 
Pengalek. (UTSTÄ LLNINGAR) 

Braunerhielm, Thom 
Leonlwrd Posch. 
Led1 Wal<!SCI. Medalj m · EH-a 0/s~eH·ska-Bm:rs . 1990. 

Carlsson. Per-Göran 
Rekordauktionen del 3 i Kristianstad. (AUKTIONER) 
Rekordauktionen tft>l 4 i Kristiamtad. (AUKTIONER) 

Fornandcr, 1\ils-Uno 
Jem1v Lind. (FRÅN LÄSEKRETSE:-.1) 
Kungl Mymkabineueu medaljsa/. (FRAN LÄSEKRETSEN) 

Gamby, Erik 
Hur Karl 1/:s älskarinna bfe,· Moder Sn•a. 
Olafil Rex Anco/. 

Golabicwski Lannby, Monica 
En skeppsnobel funnen på G01/and. 
Drouning Margrethe Il a1· Danmark 50 år. Minnesmyntet i si/l·er och lmms. (MYNTNYTTl 
Maria Swart. d rotming tll· Skouland 1542 - /567. Eu brällopsmym 1Jm1uar. 
Andr:.ej Mikolajc:.'* /948 · 199/. 
Den lntematione/la Numismatiska Kongress<•n (C/NJ 100-årsjubi/aw: (KONGRESS!' YTT) 
f \ndhameringen i historiskt pNspektil' (& L O Lagerqvist & l Wischn) 

Greijer. i\ladeleine 
Nordisk Numismatisk Unions möte i Tiinsberg 6 - 7 juni 1991. 

Gunneng. Hedda 
Medellidsl\'c/.:a med mynming. 

Hack! , Josef 
En mimwsplakeu ö1·er GuS1111· Il Adolf (Övcrsan av 1-laj Jarl ) 

Hagström. Anders 
Greslwms lag. 

Hallenblad, Gunnar 
Ffemiim samlarobjekt. 
Minnesmedalj ,·itl T.1'$k/ands t1rerflirening. (MEDAUi'\YlT) 
Medalj for Kawrina kyrka. lMEDAU NYTT) 
AtetjlJreningen Sraige -A land /11. Ryska krigskw.wm fnin 191/:J återjimilet l . 
Aterföreningen Srerige - Atand IV Mitmesmedalj till Julius Sluu/b/11111. 
Ålandsdalern ble1· en nöddaler! 

Holden. Olle 
Många mrireter pti Srocklro/ms Aukriorrn·erk~ nirauktion. 

Hörfors. Olle 
Mnl((mtlen från tlen medeltida stenkiillart•n ,·id l oma/a k.,.,.~a. Al mul. 

lvanauskas, Eugenijus 
Fynden m· sn•nskam.mt i Urmten ( & ~l Bal(·iu~). (Ö,·cr.;a!l a' Nib· Uno Fornamkr) 
7i~i sä//sy11ta 1·arim1ter t11· sn •nska J 12 -änugar. 

.Jensen , .Jorgen Steen 
Buddalrus-skallens fimdår. 

Nr 

9/ 10 

7 

6 
8 

.J / 5 
6 

7 
9110 

.J / 5 
8 

·' 
3 
6 
9/10 

8 

1.)1 10 

3 
4 /5 
8 

7 
9110 

Sid. 

228 . 230 

1-18 - 15~ 

45 

127 · 131 
206 - 207 

110 - 112 
137 -139 

IR6 
24-l 

<J2 . 95 
202 - ~().l 

11 - 13 
17 
52 -5-l 
56 · 57 
I·U 
236 · ::!38 

230 

9 - 11 

16 
23 
45 
55 · 56 
109 
20-1 - 205 

15 · 16 

1-18 - 152 
231 

8 



Jiinsson. Gunnar 
Om ··2 lire 1573': !FRAGESPALTcNl 

Lagerq1·ist. L:1rs O 
Medaljmuset'l i WmdaH: 
Nyu . '/okalmmr .. fiir S:r Barrfr,öft•my. t M YNTNYTTl 
Jostf Hack/60 tir: (MEDAUNYTTI 
Hans Fmn:t;n /928 - 199/. 
/mu George..-irj Spmski 190-J -1990. 
Harnid Salomon. 
Kolbjam Skaare 60 tir. (MEDAUNYTT> 
Daler på Åland. (~IYNTNYTT) 
t\oft>daljbelönint~ i USA. (MEDAUNYTTI 
Jouko li1ionmao 19.9.1912 -18.3.1991. 
Kommt•llfar till <'Il .. ,,,.o,mym:· !AUKTIOI'\ER) 
Kmrdriijmule dalari/J.ning (2 ). 

1991 

F_nullwmaingt•n i lrixwri.rkt Jl<'r.,pt'kti,· <& :'11 Golabicwski L:umby & l Wisehn). 
Kungl l'vfyntkabineut•ts mt•dalj.wli. (FRAN LÄSEKRETSEN) 

Lind, Lennart 
Dt'l//1/fmdt•t i Norrkl-i t• i Griirlin!lhll på Gm/and 1983- 1985. 

Lindberg, Nils .J 
Swr auktion med sn•mkr och •:r.1k1 1111/terial. (AUKTIONER) 

Lindblom, Carl -Axel 
Eu kopparmynt mNitwi sm•uuantlliiglmlt• mliirsidor (& S Scrrcstam). 
Mym från " 'liumic: · (MYNTFYNDl 
Kopparm_rlllt'l med rni smm•umpräglade mltJrsidm: E11 tillägg (& S Scrrcstam) 

Linkosalmi, Aimo 
Detnya finska jubiil•uuwll.l'lll<'l .{lir ishockey- VM. CMYNTNYTT) 

Lundberg, Hans 
En siguemd samunidisk mula fnln Ni.llllnu: 

:\lalmer, Brita 
Bertil Cemenm/118.5.1910- 16. 1.1991. 
Kenneth Jomson skandinm·isk dl'iegm i CIN - Commission lmemarionaft• de Numismmique. 

!PERSONALIA) 

'\ordlind, Ulf 
Ny medaljfrån SNF. (MEDALJNYTT) 

Olrog, frank 
Mym ptl St BartluH,.,ny 178-1- 1878 16}. 
tl<fynt på St &rrrlu.'lem,· 178-1 - 1878 17}. 

P:i hlsson, Leif 
Kommwule kongrt•Js (3}. 
SiJill Spetsbt•rgsmetla/jen. 
' 'Ordenssällskap'· oclt ordemtitlskrifia l f} . 
Kommande konxresser (4}. 
Örlogn·apt·n. 
Nyn Malta-on/en. (ORDENSN YTT) 
Ockstl m ·:flagg bok.'· 
Kalendrar från ftl list. 
Ordensnytt ji-tln 7Jt•ckos/ol'(lkit•n 12). tORDENSNYTT) 
Den sist<' ,-asametla/jemtle diitl. 
Museislakt i fd Öst. 
tjierlystuppdmJisresultat. (FRAN Lii.SEKRETSEN) 

Rispling, Gert 
Numismmiskt sympo.•·ium i 7/ibirrg('n. (SYM POSIUM) 

R:idström, llörje 
Obeskrima Lttxåpoi/('IIN: 

S:irk:iny, 'I:1mäs 
Urställningm "Lttgom·· 2813 -3115. (FRÅN KUNGL MYNTKABINETTET) 
Sparhanken w blir aktil'lmlag. 

Nr Sid. 

3 86 

15 
17 
20 - 21 

2 28 
-H5 95 
-l / 5 95 
-l/5 116 
-l / 5 116 
6 135 
7 15-l 
7 156 
8 208 -209 
9/ 10 236-238 
9/ 10 24-l 

9/ 10 220 - 222 

8 205 

4/ 5 11 2 - 113 
7 155 
7 156 

6 135 

2 29 

3 57-58 

9/ 10 2-16 

9/ 10 247 

l -1 -7 
8 196 - 201 

13 
2 -Il 
2 41 
3 50 
4/5 107 
6 135 
7 155 
7 157 
7 186 
8 205 
8 207 
l! 211 

415 118 

3 50 

3 87 
6 140 



Schocrner. Katarina 
1991 

Eu axplock ur Smekholms spinnlws ekonnmi.1ka historia. 

Serres tam, Sonn~· 
Eu kapponnyiii med nri SOIIIIIUIII{Jräglculc• m/iirsidor (& C·A Lindhlom). 
Kopparmy/Iletmed m! sammautniiglatle mWrsit!m: Eli tillilgJI (& C· A Lindhlom). 
De .st·enska fi•mknpc•kaua präglade i At·esut 1788. 

Sköld, !·Jans E 
På1·1iga utmtlrkdret: 

Somrncrh1d , B Or ( t ) 
Drollninl( Silt·ias t·apeiJ. 

Sundberg, Gunnar 
Karl XV.·s 50-äring - sälls.mt och gåtfull. 
Ntlgrofrllgor m11 pnlle11er. (FRÅGESPALTEN) 
Mjölk· och nstpollellu ptl /lusebyfor JOO tlr .\etltm. 

Snmod. J urgen 
H1·er gaug Ham'rrn siger bum har jl'g uok c•t uuikum! (FRAN LÄSEKRETSEN) 

Tingstriim, Bertel 
Om kopparmymniug 1715- 1716. (FRÅN L.Ä.SEKRETSENJ 

Törngren, Sten 
Om priser och amifil for Kristinas eliliren a•· koppar. 

Wclinder. Stig 
Mymen i et/ 1800-wls/ws i siitlra Dalama. 

Widell, ~ lagnus 

Polle/l for lump. 

Wisehn, E1-a 
Fransk brUJning till Sl't'nsk sopran. 

\ \'isehn, lan 
Guldmedalj till orgeltmmpare. 
Ecuador - Jorden och guldet. 
En gå m från Gus1111' /11. 
Göteborgs 111/ml/mw Velocipedklubb. 
E11 bouppteckning frcin 1674. 
Kotiljongsmärken och jetonger am·ätula tid danst'r och frstt>r. 
Gustcn· litw - rikets främste affärsman. 
Carl \'On IJmu?. 8/omstukommgen i Non/m. (UTSTÄLLNINGAR) 
0/aus Petri och fordomdags 111}711. 

Kejsarinna11 som \Yl r mrdaljkonsmlir. 
En mxpcmssering u1·er Fredrik U/rik \'On liiipken. 
Riksamikwtrien i fimi. 
Sedelk11p0nger utgi1110 m · Stocklrolms Swrs1rejkskommi11t'. 
Sedelpoesi i Viirmmw. 
E11 romer.1k shn·bricka. 
En fransk lmmdkllrsmedal;. 
Medaljsamlarl'n Pelrr Gustaf Flod i ng. 
Gamla Sllbsitliem,\71/ till Kungl Mymkabine11et. 
En medaljong från livafors masugn. 
Eu tröllsamt museibesök. 
Norrköpings Skritlsko Sällskaps medalj. 
Niir KristojJC'r m· Bayentf skall sjönk till lrat'C'IS bollm. 
Eu fonroende till Bror Emil Hilcll•brand. 
F_mdlumteringl'n i historis~t perspektit· (& ~l GolabiC\\>ki Lannb) & LO Lagerq1 bl). 
Ttdiga foregångare till Henry Duneons sparbank. 

Znchrisson. Inger 
En l'ikingatitla m.mtska/1 från Jämtland. 

Österlund, Per 
F_mtlen från Hl!lgeandslrolmen. 
Om Unne. (FRÅN LÄSEKRETSEN) 

l'ir Sid. 

6 124·126 

~15 112 · 11:1 
7 156 
9110 223·227 

9110 2~1 

8 211 

l 14 - 15 
7 186 
9/ 10 2:12 ·2:1-1 

6 l-10 

8 211 

8 210 · 211 

2 34-35 

-115 108 

2 -12 --1:1 

13 
2 30·:13 
2 35 
415 90 
4/5 99 
415 100 · 107 
415 115 
415 119 
6 131 
6 13:? . 133 
6 13-1 
6 06 
7 152 · 153 
7 153 
7 155 
7 157 
7 158 
7 189 
7 190 
8 201 
9110 222 
9110 231 
9110 235 
9/10 236 · 238 
9110 23!1. 239 

4/5 96 -\19 

6 136 
6 l-lO 



RECENSIONER 
199 1 

ABOA 1987. Abo Lamlskapsmu.wum. lir,/mk. (Ni i, · Unn FornandcrJ 

Allen, D: CmaiOJiltt' <if tht' a ltit· mins in tht• Briti.1 lt Must•um. With supplt•mt'lllary marnial fmm 
otha British collections. (Kcnnclh Jons>~HI) 

lle!'j!haus. Pett>r: Der Miin:_<rhm: m u Qut•rt·nlmr): in dl'l' llodumlt'r Unit·l'l:<itiit. (Nib-Uno Fo rnander) 

Fischer. Thomas: Ideologi c in St·hr((t und Bild: A~tgus/11.1 a/.1 . ,lilll'f' · sr:int'r Siihnr: und des liuerlmuls. 
(Ni ls- Uno Fornande r) 

Franzt'n. B: Sc S1randbcrg. 13. 

Gahrn. Lars: Sl't'arikt•t i /..iill11r och hi.,uwiefar.,knin,~. (Nib-Uno Fornande r ) 

Grierson. Phi li p : nu· Cain., !if Mt•dicml F:i11·npc. (L:I~ O Lag~rqvi,l) 

Historiska 1'yhctcr: Nr -18. llti.\tm ..ttw l tl<i.ltt'nb. (i'<ib· Uno Fornande r) 

Janson, J B A: Se S1randbcrg. 13. 

J ensen. Jorj!en Steen: Se Kromann. Ann~. 

J ensen. V no Barncr: Tmnkt·hamtmut•r 1620 -U?-15. Vwrlt•ring.,pri,er 1991mt•tl sjtf'ldenhed.<bt•tegndser. 
(Frank Olrog) 

J önson. Lars-lng,·ar: Kulanfrån Marec/.1 ktirr """ l'mblt•m kring densamma. (Sven Brahme) 

Kluge, Bernd: Decwche Miin:.,~e.lclticlu<' \ 'IJ/1 der ~pi/11'11 KamlinJ.wr:dt bis :.um Ende der Salier. 
(Kennel h Jonsson) 

Kro mann. Annl' & Jensen, JorJ.!<'II Sll'cn : Re!illt'fll.''llling<' i Dtnunark. (Monica Golabicwski Lannbyi 

Kungl Myntka binettet - Statcns Historiska i\luscum: 7ill•·iix;en. (Nils - Uno Fo rnandcr) 

i\ lakt och människor i kungens SiJ.!Iuna. Rcdaklör S1cn Tcsch. (Nils -Uno Fornander) 

:\lalmer, Il · Ros, J· Tl.•sch, S : Kung Olof.~ mymltus i kl'tcrter<'t Urmakaren. Sigtww. 
(Lar., O Lagerqvisl) 

Monnaies d'or des musccs dc Nimcs Il . (U lla w~~lcnnark) 

:\•liinsklighet genom milleni!'r. En viinbok 1ill Åke Hycnstr;111d. (N ii ~ · Uno Fornander) 

1'1'F·i'i~· tt , nr 1/1991. (Ni ls-Uno Fomandcr) 

Renner, Kåhmin: Medaillen -ilu.WI'IItmg. (N ib-Uno Fornandcr) 

Riksantiknrrieäinbl't<'l och Statcns Il isturiska 1\ lusccr: Årshol' 1988-89. (Ni ls- Uno Fornande r) 

Riksantik\'ariciimbctct och Statcns Historiska 1\ lusccr: Årsbok 1989-90. <Nib-Uno Fornander) 

Ros, J: Se Malmer. B. 

Sctlerlind, Ro: Frimumrmåft•r. Demokrmi11.1 tliitlg~iiwrre tmgriJto· .lrsu \'(inner frimumma i 
s t·enska maktmedia /985. (Leif Påhl"on) 

SociNy and t rad l' in the Ual til' du ring t hl' Vik ing t\ ge. AC/(t Vishyensia VII. (:"<ib· Uno F-ornander) 

Stl'guwcil. \\o lfJ.!ang & \\'ebcr. lnJ.!r·id S: Auj/mcdt - Dlllr hlmcch. l.Rit~riclren in du deur.<cltc•n 
MedaillenkiiiiSt. (Ni ls- Uno Fornande r) 

Stiftl'lsen I..äckö Institutrt: Brmadotfl•r i politik och kultur/h: (:"<ib-Uno Fornandcr) 

Str.mdberg, B· \\'isch n. l· Franzcn , B· J ans on J IlA: Sn·n.1~a .-lktiebrt•,·fiire år 1850. 
(Henry Vinlerman) 

Tesch. S: Sc Malmer. B. 

\'arrnose, Poul F.rik Balle: Moll/l'r. prtwr o~: lcmnin.~cr fm Da1111Wrks senmiddela!tler. 
(Lars O Lagerqvisl) 

\\'cbcr, Ing r id S : Sc S1cguwd1. Wolfgang. 

Wischn, la n: St't·rig1•.< Mymhi.,uwia. L.mrtf.,J..al'·'im·t•mc·rmgc•n J ~1yntfynd l'r;\n Dalarna. 
(Karin Beck man· Thoor) 

Wiselm. lan: S~ Strandb~rg. B. 

Nr 

8 

8 

2 

9/10 

4 15 

9110 

4/ 5 

2 

7 

s 

2 

7 

6 

9/ 10 

9110 

8 

7 

6 

3 

Sid. 

213 

213 

20 

20 

2-13 

20 

117 

19-20 

117 

20 

44 

187 

213 

44 

187 

20 

141 

243 

242 - 243 

18 - 19 

20 

213 

186 

l-Il 

85 



Det framgår klan av mynten att J 
D re il i ng först fOrsök te att slå olika 
schillingar och att han senare kon
centrerade sig på att framställa ett an
tal olika litauiska schi llingar med H 
Kriszpin-Kirszensteins initialer. 

Referenser: 
11 Platbärzdis A. Die Kiiniglische .w·lm·e

dische Miinze in Liv/and, Das Mtllllii'C· 
sen 1621-1710. Lund 1968. s 354 - 359. 

21 Re11 ionala museet i Alvtus. lnvnr GEK 
3397: 1- 4260. GEK JS76:1 - 5300. 

-'1 Eftersom det är käm an Abraham Beker. 
guvernör i Sluck (nuvarande Bcloryss
land), anklagades fi.ir <lll ha präglat kop
parschillingar under 1690-talet (Gricke
vicz. A P. Socialjnaja borjba goro:;an 
Be/oms.~ii XVI- XVIII v.v .• Minsk 1979. 
s 23). och an Valentin Proczner tillver
kade kopparschillingar i Nagybana i 
Transsylvanien (Huszar L. Prägung pol
nischer Kupfcnni.inzen in der Mi.inzstät
te Nagybana, Pmceeclings of the iiiier
national Numismatic S.1111posium. Bu
dapest 1980. s 137 - 141). 

Fow: Premas Brukstas 

Öl'l.'fStllllll' Maj Jari-Sjiiberg 
rt•tligaad a1· LO Lagerql'ist 

D 

A
o r 1959 köpte Kungl Myntkabi

nettet ett par sovjetiska läger
sedlar från museiassistenten 

Aleksandrs Platbärzdis. Sedlarna är 
av samma typ men i olika \'alörer och 
utgivna av den dåvarande säkerhets
polisen OGPU. Dessa sedlar var ut
fOrda i litet format. endast 75 x 53 
111111. Exemplaren. som är utgivna 
1929. har valörerna 2 kopek (brun) 
och 5 kopek (orange). Framsidans 
text lyder i översäuning: "Läger får 
särskilda ändamål OGPu:· Dessutom 
finns v-d lören och årtalet utsatt. 

Baksidans text (i fri översäuning): 
"Av de häktade mouas [sedeln] i be
talning endast hos myndigheter och 
fåretag inom Lä!!ret får särskilda än
damål~ Ingen hä';;syn konuner au tas 
vid anmälan av förlorat avräknings
kvitto. Efterapning kommer att lagl i-
gen beivras:· .. 

Vad varOGPU? Oversatt enligt vårt 
alfabet blir det = Obedinnoe Gosur
darstvoe Politicheskoe Upravlenie. 
d v s Den särskilda statliga politiska 
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Sm:ietisk Wgersedel ut,!!il'l'll m· OGPU 1919. Ska/a 1:1. Fmo: Rt•ngt l.mulht•rg. RIK-f 

fOrvalt n ingen. Idag kiinner vi mest 
till KGB. men när och hur kommer 
OGPU in i bilden? 

Efter mordet på tSar Alexander II 
år 1881 skapades en politisk polis -
Ochrana. Denna nya organisation 
skulle bekämpa det växande antalet 
anti -monarkistiska terroristgrupper 
som fan ns inom det gamla Ryssland. 
Efter revolutionen fick Felix Dzerz
jinskij i uppdrag av Lenin att bilda en 
ny hemlig polis, kallad rj('ka. Denna 
polis, som skulle motverka kontrare
volutionärer. hade år 1917 endast ca 
100 anställda. men fick mycket snart 
stora resurser. År 1922 hade styrkan 
v'.ixt till ca 30.000 man. Tjekan fanns 
som organisation endast åren 1917-22. 
men namnet lever fortfarande kvar. 

Som en motvikt till tjekan skapade 
kommissarien för armen. Lev Trot
skij. en hemlig militärpolis som lydde 
direkt under Röda armens generalstab 
= GR U. Dess förste chef blev general 
Jan Berzin (avräuad 1937). 

År 1921 bildades inomtjekan en av· 

delning fiir utrikes frågor. /NO. Me
ningen var att denm1 avdelning skulle: 
hål)a ett öga på GRU. 

Ar 1922 avskaffades tjckan och er
sattes av GPU (Statspolitiska admi
nistrationen). GPU var understiilld 
Folkkommissariatet för inrikes fragor 
och dess politiska polis - NKVD. 
Dzerzjinskij var chef över både GPU 
och NKVD. I november 1923 omdöp
tes GPU till OGPU (d v s det förenade 
GPU). Dzcr7jinskij avled 1926 och 
ersattes av Vjatjeslav M.:nzjinskij. 
OGPU avskaffades 1934 och NKVD 
blev ensarm kvar. Nawrligtvis skulle 
den politiska polisen omformas ytter
ligare ett antal gånger. Vi kiinner till 
beteckningar som NKGB. MGB och 
till sist KGB. 

De första arbetslägren för politiska 
fångar skapades redan 1919. Senare 
skulle miljontals sovjetmedborgare 
tvingas utstå hård vistelse <!ller dö i 
vad vi idag. genom Alexander Solzje
nitsyn. kiinner som GULAG-arkipc-
lagcn. lan ~Vist"h" D 
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Kring den svenska 
Sylloge-serien 
Det går knapp:t>t en dag utan all n)':l upp
täckter görs inom den grcki,ka numi~ma
tikcn. N~a riin >kcr fr;im>t genom mynt
>kallcr ,om i >i n tur kder till umdr.tc
ringar och n~ a dateringar. 

Umkr h<~>tcn 1991 utkom annu en ,·o
h m i den ''cnska -cricn :1' S\1/ogr .Vum· 
,;wmm Gmrcarum. , (>m mgå.r 1 en 'torre 
lx:t)dcbcfullt internationel lt proJekt. Den
na \ O l) m. >0111 utgivit> a'' Vinerhct~akadc· 
mien. har titeln Syllogt' N1111111111mm Gnw
comm. Suwlt•11 Il. nw cnllt•t'tioll of tht• 
Rol'lll Coin Cabi11et. Nmimtol Must'lllll of 
M ;J/II' Iilrl' //i.l /01'1', Swcl.:lwlm. Porr J ltt
tica-Lt·siJIJJ, Stoc:k/w/m /991. Volymen har 
fOrtjänstfullt ~amman>täll" av Ulla \\b 
termark nch H:1rald Nil"un. Den förra iir 
av internationella numh.mati,ka kommis
siorlcn t i l ban ;,a mordnare mr del i merna
tionella arbclet. 

l Sverige finns endas! en liten exklm,iv 
sk:ara snm i nt rcs~crar ~ ig tl.ir dc grekiska 
mymcn. vilket gör an l ilet ~Hg' eller ' k ri vs 
om dcna nya arbc1c. T m i'> tlcna t:1ktu111 hör 
böckerna i denna >Crie till dc 111c't elegan
ta och '111akfulla >0111 utkommer 1110111 nu
mi'il11:ttikcn. Vi hör därfiH 'tanna upp och 
funder.! något kring denna \OI) m och den 
;,eric :.orn den ingår i. Måhiinningcn är all 
publicera och avbilda \amt liga grekiska 
mynt ~0111 ingår i Kungl ~ l ymkahineneL' 
~am l i ng . Varj~ mynl bch:ondfu, individu
ellt i fråga om cl:nering. hild och in,krip
tion. vikt. stämpcl·\tällntng nch pro,c
nicn,. Re>ultalc t har blivii 33 plan,ch~i 
dor med lik:! många tC\t~idor. La,aren slå~ 
verkligen av mynten~ 'kiinhct och hi\ln
ri~ka potcn,. 

Många 111)'111 kommer ur~p rungligen från 
olika berömda samlingar. ~om t ex Lov i ~a 
Ulr ika. Hcdcnborg. Smith och Skjöldc
brand. Annars iir det s~ ull Kungl Mynt
kab inenet mn en kon~ckvcnt inktipspolitik 
allt ifrån Willy Sch"~lbachcr~ tid. S;un
lingcn har komplcncrnt' och fiirbitllr:ll~ i 
~tadig tak t. En nen:tl myntgå,ur kommer 
från samfundet Kungl /\1yntkahineneb 
Vänner och Sven Sven~~nn' ~1 i ftcbc. För 
all ri kt ig• för>lå denna nya volym> bel)'· 
dclse och interna tionella >tii ll ning mllstc 
man \ 'Cia någ01 om pmjcklel'> hi,loria. 

Ar 1931 inleddes SNG-,cricn med puh
liceringcn a' Titr colll'ctimrtifCapt. E.G. 
Spi!II<U-Churchi/1. M. C.. tif .Vorthll'ic/.. 
Par/.. : nrr Sa/ti11g co/lnmmmthr l'io ona 
a11d Al/u• n Mu,;eum. Den u1ga'' J\ The 
Briti'h Ac:•dem) och var ,amman,tiilld a' 
ESG Robinson .om tagit mi11a11' till ,e. 
ricn. Sir Edward Stanlc) Gtllch Ruhin,on 
(1887 -1976) intre~~cmde 'ig tid ig! mr grc
ki\ka 111yn1. Han an, lii lltlc' vid Briti'h 
Mu,cum 1912 och \tannadc fr.ma ull pen
sauneringen 1952. Åren 19-19 · 52 'ar han 
Keeper (d'' ' chef) 'id Department nf 
Coin' and Mcdab. 

Han \ ann berömmcl'c eller puhlicc
ringen av volym 29 i ' cricn Cmalogul' 1if 
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l. Athen.tetradracltm. 18716/Kr. gtl1'11[rt111 KMKV 1985. nr 1501. 
Atsidmt l' isarArhena Part hello.• ifi>rd a11i.1k h} il lm: Jtrl11sida11 •·isar 
1'11 uggla sillmule ptl en wnfom. 

Greek cui11s in tlu• British Museum. niim
ligen den som behandlar Cyrcnaica (1927). 
Mer om Robinson kan man läsa i bia f., . 
sa\'s i11 Grt•ek coi11age. presemt•d w Sum· 
le~· Ro/JiiiSOII . red C M Kmay nch G K Jen
kins. Oxford 1968 samt i Sc/ul'eiza Mf/11:· 
bliiller (1976). vol 26. nr 104. sid 89 • 90 
av Herbert Cahn. 

Sammanlagt ingick 250 grekiska mynt 
i den forsla volymen som utgivningsMet 
kostade 7 shillings och 6 pence. Man hade 
som mMsäuning all göm alla mynt i dC\\:t 
samlingar tillgängliga_ vilka annar> troli· 
gen aldrig ~kulle ha publicemb. :-.liir Ro· 
binson planlade uppläggningen for den Il) :l 
serien var han närmast inspi rer:td av Cor· 
pus lnsomm. d vs publikations~cric n om 
gn:k i)k~ vaser. Härvidlag foljde han l.tn · 

ken all alla mynt skulle avbildas separat 
och an texten krin!! mvntcn skulle \ara 
konfallad - bilderna simlie tala for 'ig 
själva. Ä' en fonn:uet på ,·olymerna (1olic
format) foljdc Corpus Vasorum. NumerJ 
har man iivcrgåll till standardformatet A4. 

Om man skulle döma av de f?ttaliga nch 
korta recensioner som fOijde den fOrsta vo
lymen skulle man forledas au tro an den 
in1c hade någon genomslagskraft . men 
m:inga nya volymer skulle f()Jja. Rcdun 
1933 utkom SNG. vol l l. "'T7u· Uoyd ('()/· 
!t•ction. part 1- 11.' · Robinson ~a111man~tiill · 
dc även dema dubbelhäfte. Här publiccr:t· 
des Dr A Ii Lloyds och ~.fiss Llnyd' 'ami i ng 
kring mymningarna från Etruria. Latium. 
Campania. Apulia. Calabria och Lucania 
(i alfabcli sk ordning) fram till Thurium. 
l Lloyd~ rik:1 s:1mling ingick my nt fr:i n 
många auktioner. jordfynd och hela 'am
lingar - fråm~t d;i Sir An hur Ev-Jn~· ,;nn· 
h ng. Bland märk,'ärdigheterna kan noter." 
de etru,kbka guldmynten och m~ ntcn från 
~1etapontum. Tarentum och Thunum. 
Denna \O l) m fick också \äldigt rnlnga 
po'>itha omdömen i recensionerna. Fur an 
fårstå omfattningen :w den briui~ka S G
'ericn IOijer nedan en komplen fi.\ncck· 
ning ö'·er )am! liga brini'ka SNG -\Ill)'mcr 
,om utgivits :w British Academy: 

\ iJI I : Collection ofCapt. E. G. Spcn· 
ccr-Churchill of !'ort h" 1ck 
~Jr k. Salting and Ahcrdcen 
collcctions. 1931. 

Dl'l l : The S;alt ing collection in the 
Victoria and Albcn Museum. 
1931. K pi. 

Del 2: The Newnimm Davis coins in 
the Wilson College of Classical 
;and Eastcrn Antiquilics. Mars· 
ha ll College. Aberdeen. 1936. 
14 pi. 

\ 'ol Il : Llmd collection. 8 delar 
193J - 1937. 

Del f. 2: Etrun:llo Thurium. 1933. 16 pi. 
Dt•l J--1: \'clia 10 Eryx. 1934. 16 pi. 
Del 5 · 6: Galaria to Sclinus. 1935. 12 pi. 
Del 7-8: Symcu'c to Lipara. 1937. 14 pi. 

\'o l III : 

Del/ : 

Dr/1: 

Dt'l J: 

De/4: 

Del 5: 

\'ol iV: 

Vd 1: 

/)('/ 2: 

Dt'IJ: 

Locken collec1ion. 5 delar 
1938 - 19-19. 
Sp:un-ltaly (gold & sil\'er). 
1938. 12 pi. 
Sicily-Thracc (gold & si l,er). 
1939. 12 pi. 
Maccdonia • Acgina 
(gold & silver). 1942. 12 pi. 
Pc l uponnc~-Aeolis. 1945. 12 pi. 
Lc,bo,· Cyrenaica. Addenda 
(gold & ~ilvcr) . 1949. 18 pi. 

Fitt.william Museum: Leake 
and gcncr:tl collections, 8 delar. 
19-t0 - 1971. 
Spain (Emporiae, Rhodal -
ltaly. 1940. 14 pi. 
Sil:tly-Thracc_ 1947. 19 pi. 
~laccdunia-Acarnania_ 1951. 
16 pi. 

1. Aigmu. dnultm t'[tu -/00 /Kr. til/fortl 
KMK 19ZI.nr 1566. Atsidcm1·isare11 sköld· 
pwftln ocil fnll/\itltmt' /1 ·'Union Jack· 'Ii/..· 
IUmtft• Uliill\'flJr. 
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Del 4: 

Del 5: 
De/6: 

De/7: 

De/8: 

Vol V: 

Del/: 

Del2: 

Del J: 

De/4: 

Vol VI : 

Del/: 

De/2: 

3. Sikyon. Aeginl'lisk stwer. 400-taletfKr. 
tillfiird KMK 1947. nr 1619. Atsidan 1·i.wr 
Chimaera (fabeldjur) ochfrdnsidan en fly
gane/e dummed olii-J..~ist i nllbben. 

4. Amisos. sig/os. 400-llllt!t fKr. tillfiirrl 
KMK 1963. nr 1825. At sidan 1·isar t'/1 hin· 
nolw111d (Hem?) och frrinsidtm en ug11la 
stående på en sköld. 

5. Pontvs . Mit/mulmes VI, ca 120 -63 /Kr, tetmdrachm tifligare till
höriii Dr Ouo Smiths samling och tillförd KMK 1930, nr 1864. Åtsidan 
visar ell hul·ud i högerprofil och frånsidan 1•isar en betaru/e Pegasus. 

Acarnania-Phliasia. 1956. 
l~ pi. 
Sicyon-The ra. 1958. 8 pi. 
Asia Minor. Phrygia. av ESG 
Robinson och F Hcichclhcim. 
1965. 

Asia Minor: Lycia-Cappado
cia. av M Pricc. 1967. 15 pi. 
Syria-Nabathaca. av M Price. 
1971. 20 pi. 

Ashmolcan Museum, Oxford. 
Evans collection. 3 delar 
1951-1976. 

Italy. av J G Milne. 1951. 8 pi. 
ltaly. Lucania (Thuriurn) -
Bruuiurn. Sicily, Cnrtlwgc. av 
C M Kraay. 1969. 
Macedonia. av CM Kraay. 
1976. 27 pi. 
Paeonia-Thcssaly. 1981. 

The Lewis w llcction in Corpus 
Christi College, Cambritlg.:, 
2 delar. 1972. 1978. 
The Greek and Hcllcnistic 
coins (with Britain and ~lrt 
hia). av M Price, 1972. 24 pi. 
The Grcck imp;.:rial cuins. 1978. 

i\ven den dan~ka syllogeserien började 
tidigt. år 1941. Dc fOrsta tjugo volymerna 
utkom under andra världskriget. då Dan
mark var ockuperat. Trots dessa omstän
digheter utgavs volym på volym i enlighet 
med den mall som dc brittiska volymerna 
utarbetat. Texten var på engelska. Det var 
också på engelskt initiativ som katalogise
ringen av de grekiska mynten i Köpenhamn 
påbörjades. Den danska Sylloge-serien 
kallas vanligen SNG Cop. Mer om den 
danska syllogen kan man läsa i NNUM 
1942 nr 3. Huvudforfauare till den danska 
SNG var Nicls Bre ilenstein (1904 -1969) 
och Willy Schwabacher (1897 - 1972). För 
fOrfattare med mindre kurage skulle det 
nog ha varit mer opportunt au i detta läge 
skriva på tyska. Fr.in del 34. som publicc
mdes 1956. övertog Otto Markholm (1930-
1983) ledningen för den danska serien, 
som fullbordades 1977. 

H;ir nedan följer de 43 delarna av den 
danska se rien, utgiven av Nationalmuseet 
i Köpenhamn: 

l. haly. del 1: Etruria-Campania. 1941. 
pi J - 14: 

2. ltaly. del 2: Apulia-Lucania: Meta
JX)ntum. 1942. pi 15 - 25: 

3. hal y. del 3: Lucania: Poseidonia
Bruttium. 1942. pl 26-37: 

7. Thrace. del 2: Odcssus-Scstus. 
Islands: Kings and Dynasts. 1943. 
pi 13-24: 

8. Macedonia. del l: Acamhus-Urano
pol is: Dynasts. 1943. pi 1- 11: 

9. Maccdonia. del 2: Alexander l -
Alexander III. 19-13. pi 12-27: 

10. Maccdonia. (ft./ 3: Philip III - Philip 
VI. Maccdonia under the Romans. 
Kings of Paconia. 1943. pi 28 -36: 

I l. Thessaly- lllyricum. 1943. Il pi: 
12. Epirus-At'amania. 1943. 9 pi: 
13. Actolia-Euboca. 1944. Il pi: 
14. Attica-Aegina. 1944. 13 pi: 
15. Corinth. 1944. 8 pi: 
16. Phliasia- Laconia. 1944. 12 pi: 
17. Argolis-Aegean Islands. 1944. 16 pi: 
18. Bosporus-Bithynia. 1944. 16 pi : 
19. Mysia. 1945. 14 pi: 
20. Troas. 1945. Il pi: 
21. Aeolis-Lcsbos. 1945. 9 pi: 
22. lonia. del l: Clazomcnac-Ephcsus. 

1946. 13 pi: 
23. lonia. del 2: Erythrac-Pricnc. 1946. 

Il pi ; 
24. lonia. del 3: Smyrna· Teos. Islands. 

1946. 16 pi: 
25. Caria. del l: Alabanda-Onhosia. 

1947. 10 pi: 

Vol VII: 1\·lanchcstcr University 
Mu~eurn. The Raby and Guter
bock Collcctions. 1986. 57 pi. 

-'· Sicily. del l: Abacaenum-Petra. 
1942. pi 1- 12: 

5. Sicily. de/2: Sege>ta-Sardinia . 1942. 
pi 13 -23: 

26. Ca ria. del 2: Scbastopolb· Trapczo
polis. Satraps . Islands. 1947. Il pi: 

27. Lydia. del/ : Acmsus-Sait:J. 1947. 
12 pi: 

Vol VIII : Blackburn Museum. The Han 
Collection. 1986. 56 pi. 
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6. Thrace. del l: The Tauric Chcrsonc
,e-Thrace: Mesembria. 1942. 12 pi: 

28. Lydia. d('[ 2: Sai:• -Tripoli>. 19-17. 
IOpl: -
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29. Phrygia. dd l : Abbai l is -EumL~ncia . 
1948. 12 pi: 

30. Phrygia. dl'l 2: Grimcnnlhyrac-Tm-
janopolis. 1948. 12 pi: 

3 1. Lycia-P.Jmphylia. 1955. 13 pi: 
32. Pisidia. 1956. 12 pi: 
33. Lycaonia-Cilicia. 1956. 15 pi : 
34. Cypru~ -Cappadocia. Unl'cnain coins. 

lmperial ci,tophMi. 1956. 12 pl: 
35. Syria. Sclcucid king~. 1959: 
36. Syria. Cilie,. 1959. 12 pi: 
37. Phocnicia. 1961. 10 pl: 
38. Palestine-Chamccne. 1961. 10 pi : 
39. Parthia-(Bamia)-lndia. 1965. Il pi: 
40. Egypl: the Ptolcmics. 1977. 22 pi : 
41. Alexandria-Cyrenaica. 1974. 31 pl: 
42. North Africa: Syrtica- Maurctani:l. 

av G K Jenk ins. 1969. 28 pi: 
43. Spain. :tv G K Jenkins och Anne Kro-

mann. 1977. 39 pi. 

Aven Aarhus universi tet har i samarbete 
med Nationalmuseet utgivit .:n volym i tv~ 
hälien som b.:handlar saml ingen i Aarhus 
Universitet (1986) och Fabricius samling 
(1987). 

l Tyskland startades cf'ler :tndra vii rld>
krigel flera olika SNG-scricr. nii ml igcn i 
Berlin. Miinchcn och Tlibingen. Mest be· 
römd är kanske den samling som Hans von 
Aulock hade. Om man önskar veta mer 
om Hans Sylvius von Au lock (1895 · 1980) 
finns en runa i Bericlllt' <ler Miln:en - und 
Medail/ensammler. (1981}. vol 21. nr 121. 
s 1353- 54. av L Milden berg. Mellan Men 
1957- 1968 utgav Deu1sches Archäologi
schcs Institu t von Aulocks samling i 18 
delar (dd 19 som utkom 1981 är en index 
över serien). 

Även i USA. Österrike. Grekland. 
Frankrike. Schweiz och Italien har på se
nare år nya SNG-serier börjat utkomma. 

Från svensk sida har fOijandc delar ut· 
kommit: 

\ 'o! 1: The Collection of Hi~ Late Maj· 
esty King Gustaf VI Adolf. The 
Fred Forbal Collection. 1974. 
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SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~*~ 
~ 

Öppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 

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

6. K_dl.as. srmrr m 450- 400 JKr. gåm 
från KMKV 1973. nr 2003. Årsidan t·isar 
1'11 på en bagge knäböjande naken 1111111 
som i höl(er hmul håller en dolk. Nedanflir 
mannen finns swdens symbol. en ronjisk. 
Frånsidan l'isar eu kradrerar mönsrer. 

Vol il: The Collection of the Royal Coin 
Cabinel. Stockholm. 

Del l : Gall ia Sicily. 1976. 

Del 2: Thracc-Euboia. 1980. 

De/ 3: Anica- Lesbos. 1991. 

Den nya svenska SNG-volymen når oss 
d irekt genom alla utsökta bilder. men helt 
Hiniiigänglig iir inte beskrivningen. Den 
följer den mall som sattes redan av Robin
son 1931 och kan nog inte ha något annat 
utseende. Men visst skulle det vara bra om 
vi i Sverige kunde m en bok om grekisk 
numismatik på svenska - en numismatisk
historisk handbok. Tyvärr finns det alltfOr 
fä kvalificerade fOrfaitare och de som finns 
rnå~te ägna krafterna åt annat. 

Studiet av antiken är vikti!!t. Vi står 
bildningsmässigt i en beroendeforhållande 
till dc iildre civilisationerna vid Medelha
vet. Vår egen kultu r är inte bara en produkt 
fr.\ n detta århundrdde. Det blir kanske lät
tare ror oss au forstå företeelser idag om vi 
siiner oss in i de materiella och hi;toriska 
rorutsättningarna fOr den västerländska 
civilisationens uppkomst. 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Spe c. se<// a r 
Betalar bra för sedlar före 1930 

Vasagatan 42 
II I 20 STOCKHOLM 

Tel 08 · Il 08 07 

Z Ll'sbos. swrer ca 500 J Kr. rillflirrl KMK 
19-17. nr 222Z Årsidan 1·isar nvl mv r.,tt11/da 
kah1ull·udmmetl en olii·I..Tisr nwlltm dt•m. 
Frånsidm1 1-isar eu kl-atlmriskt nuln.!ler. 

Den antika grekiska v:irlden spred sig 
från Spanien till Indien nch frttn Ryssland 
till Egypten. Inom dcua stora gcograliska 
område priiglades mynt av imperier. kun
gadiiruen och av stora och ~m~ stadsstutcr. 
Kvar idag finns en stor blandning av my n l 
i olika storlekar och metaller. Va~jc mynl 
som har bevarats :i r en de l ;tv den grekiska 
historien och kulturen. Mynten präglades 
i bestiimda syften och deras bildframstiill 
ningar och inskriptioner var avs iktligt ut· 
valda tO r an visa miinniskorrm my nther
rens makt nch hiirl ighct. Genom mynten 
kan vi biteka tillbaka i historien mr an n~ 
större kunskap om omständigheterna kring 
präglingen. Därigenom får vi veta mer om 
det antika Greklands ekonomi och om de 
människor som brukade mynten. 

lan Wise/111 

Samtliga mym ur SNG Stockholm Part 3. 
1991. Foto: Gunnel Jansson. Gabriel Hil
debrand och Bengt A Lundberg. RIK-f. 
Skala 1:1. o 

LUNDS MYNTHANDEL 

KÖPER och SÄLJ ER 
BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS L AGERLISTA 
(uppgiv .mmlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046 - 14 43 69 
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Riksbankens föreskrifter 
om sedlar på 20 kronor 
Fullmäktige i riksbanken beslutade den 7 
november 1991 med stöd av 9 kap 13 § re
geringsformen att sedlar på tjugo kronor 
skall ha följande storlek. beskaffenhet och 
utseende. (Jfr SNT 1991 :9110 december 
sid 247.) 

l högra delen på .redef11s fmmsida finn.~ 
ett porträtt av Selma Lagerlöf med ansiktet 
vä nt snen framåt. Hennes namn och lev
nadsår - SELMA LAGERLÖF 1858 • 
1940 - iir angivna längs motivets högm 
kant. Till vänster om ponriittct finn~ inled· 
n ingen till Gösta Bertings saga i faksimile. 
dels ur forfanaref!S originalmanuskript. 
dels som anfang .. A .. ur den forsta utgåvan 
samt en vinjen av ett hästekipage där Sel
ma Lagerlöf ~jäl v är passagerare. Titt hö
ger om portr.ittet fi nns en detalj ur en bok
sida, även denna från fOrsta utg:\van av 
Gösta Bertings saga. l bakgrunden av port
rättet finns en st iliscmd landskapsbild fil
reställande värmländsk skog och sjö. upp
byggd i guillochcteknik. l en vertikalt pla
cerad linje till vänster om SELMA LA
GERLÖF 1858 -1940 finns en mikrotext 
beskrivande det värmliindska landskapet. 
hämtad ur Gösta Bertings saga. 

Sedelns v'.instra de l. omfattande ungefår 
en tredjedel av sedelns yta. är täck t av tun
na spiraler i ett rutmönster. Texten SVE
RIGE$ RfKSBA NK är placerad längs se
delns konsida. Valörsiffmn 20 åter finns i 
sedelns övre vänst ra samt nedre högra 
hörn. Texten TJ UGO KRONOR återfinns 
längs sedelns överkant. 

Sedelns nummer är angivet i nedre 
vänstra hörnet. 

Ponrätt. vinjett, faksimiler och valönext 
är tryckta med blå t:;rg. 

Bakgrunden är tryckt i blågriln. guld
ockra och purpur färg. Den guldockra får
gen fluorescerar i blått vid ultraviolett 
belysning. Det tonade faltet i V.instcr- res
pektive högerkant är tryckt i grått . sedel
numret är tryckt i en '''311 fårg och fluo
rescerar i gulgrönt vid ultraviolett belys
ning. Hela ytan på sedelns framsida iir 
tryckt. 

Over 25 Years we offer 
Banknates of 

the World Mostly first Glass 
at fair price. 

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

NORAY AG 
Unter dem Walde 

Ch-3932 Zeneggen vs 
Switzerland 
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Den nya 20-kronorssede/n. Fönninskad. 

Huvudmotivet på sedelns baksida illust
rerar början av Ni ls Holgerssons underba
ra res:t genom Sverige. där den tvärhand
höga Nils rider på gåsen över Skåne och 
Glimmingehus. Akrar och falt i bakgrun
den ii r skapade av ol ika s k guillochemöns
ter. 

Valörsiffran 20 återfinns i sedelns vänst
m samt nedre högra hörn. Tex ten TJUGO 
KRONOR står i sedelns nedre kant. Två 
namnteckningar i faksimile finns i högra 
kan ten, placerade liings kortS idan. 

Baksidan iir tryckt i guldockra. blå och 
röd llirg. Högra delen av baksidan är, for
utom namnteckningar och valörsiffra. o
tryckt. 

Pappersfårgen är benvit. l ''än> t ra delen 
av sedeln syns i genomskikt ett vattcnrniir· 
ke med samma p<lt1rätt som upptar sedelns 
huvudmotiv. Selma Lagerlöf. Vattenmär
ket är löpande. d v s porträttet repetcras 
flera gånger i höjdled och pinceringen va· 
rierar därmed från sedel till sedel. Dock 
finns alltid minst ett odelat porträtt pft v:lr
je sedel. l papperet är in lagt en lodrii tt 
löpande säkerhetstråd. vilken framträder i 
genomfallande ljus som en mörk linje med 
två raka kanter. 

Sedelns storlek är 130 mm lång och 72 
mm bred. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den l 
januari 1992. (SFS 1991: 1499). TS O 

fl HJÄlP BARN MED CAI\UR 
BARNCANCERFONDEN 

POSTGIRO 902090·0 
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FRiGESPALTEN 

Et svar til Gunnar 
Sundberg om poletter 
(SNT 7/91 s 186) 
l) Kyparepoletter eller tjcncrtegn bc
nyttedes i et utal af hotcllcr. restau
ramer. ca feer. trakwrstedcr og kondi
lOrier efter udcnlandsk forbillcde. Ved 
arbejdets begyndclse. blev kyparen 
udstyret med polene r. Omkring sekel
skiftet , normall for et samlet på lyden
de af hundrede kroner. Når han skulle 
kebe vare r ved buffetten. betaltes med 
paletter. Grestcrncs regning påfones 
drikkepcngc ud over bel0be1. Ved ar
bejdets opher afregnede kyparen med 
vrenen eller dennes stedfonra:der. 
Det skete ved m erlregge komant det 
beleb, han nu rnanglecle i tegn. For 
vrerten var det en komrolft1ranstall
ning og for kyparen en sikkerhed for, 
at han selv beholclt sine drikkcpcnge. 
der V<lr hans cneste indta:gl. Allerede 
i midten af 1880'crnc indf0rtes mangc 
steder bon-beger og i 1890'erne kas
seapparmer. men systemet med tegn 
hold t sig i mange år og kyparepoletter 
til brug i Danmark er frcrnstillct i
hvertfald indti l omkring 1916. Så sent 
som i 1960'ernc blev poletter anvcndt 
på de tyske restauranter i U.S.A. 

2) De enkelte val0rcr gjaldt ikke bc
stemte varer. men var et led i det in
terne pengesystem. En undtagelse er 
skreve vrerdier. til eksempcl 17 ore. 
som så drekker en meget solgt vare. 

3) Den seriesc poletsamlcr. samler 
også telefonkataloger. vejviscrc og 
adressehoger i årgange. Videre bio
grafiske samlevrerker. Herigennem 
kan mange pol c uer besternmes og da
teres. 

Desuden har Sporrang AB et en
ormt arkiv. som indcholdcr mangc 
oplysningcr 0111 dc ncstc af dc polct
ter. tirmaet har pra:get i denc sekel. 
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Jm-gen Somod 

''Carpe die m '' 
Gör dig en rolig st w u/ i ,·llrldl'll ; 
ret att till allt tlet my/Il du spar. 
när sen du far den J iJ W ftinll'n. 
du /iimnar /ill(/å nyck dn har! 

TÄVLING 
Från SNF:s julfest återger vi dessa frågor, sammanställda av A Fröse/1. 
Riirra srar i näsw SNT. J X 2 

l. Vad är ett bl indmynt') 
l. Ett mynt präglat med speciellt hög re lief 
X. Namn på ett visst slags felaktigt präglade mynt 
2. Ett iinnu ej präglat myntämne 

2. Vilket är valspråket ror Oskar J? 
l. Rätt och sanning. X. Land skall med lag byggas 
2. Hidemeslandet 

3. Tvåöring i silver har präglats under många kungar. men ej av 
l. Erik XIV. X. Karl X Gustav. 2. Fredrik I 

4. Svenska femkronan har präglats med olika d iametrar. 
hur många olika 

l. 3 st. X. 4 st. 2. 5 st 

5. Ibland har man hittat romerska solidi i svenska fynd. 
Dessa mynt hade en föregångare. vad hette detta mynt 

J. Aurcus. X. Dinar, 2. Denar 

6. På 1880- 90-talen bestod svenska sedelstocken värde· 
miissigt mest av? 

l. 1000-kronorssedlar. X. JOO-kronorssedlar 
2 . 5-kronorsscdlar 

7. l det senaste numret av SNT finns en artikel om mjölk 
och ost polletter. Vilket bruk gjorde de i artikeln nämnda 
polletterna? 

l. Huseby. X. Skultuna. 2. Haggc 

8. Kopparmynten under Karl XIV Johan räknade sin valör efter? 
J. Specieriksdalern. X. Riksgäldskontorets sedlar 
2. Riksbankens sedlar 

9. l Estland används sedan länge rysk valuta. Man avser att 
byta tillbaka ti ll sitt gamla myntslag, vilket var det ? 

l. Kronor. X. Mark. 2. Denar 

10. När präglades i Sverige for forsta gången lO-öringen? 
l. 1872. x. 1855. 2. 1739 

Siitt rärr boksta1-jramjör rärr mening 

A Vitrunstycke o 
B Sessling o 
C ~jii s o 

På 1700-talet benämning på 5 öre i silver. 
dubbel var lika med 10 öre 

Benämning på l öre si lvermynt i koppar. 
dubbel var lika med 2 öre 

Benii rnning på l öre i silver. senare på 
'l• sk illing och 'h öre i brons 

D Slant 

E 
o Under frihetstiden l öre i silver. Efter 1776 var namnet 

överfört till 'h skilling, två st = l öre riksmynt 
Styvcr o F Rumtycke o 

Benämning på 'l. öre 

Namn på l öre i si lver som bl a priigladc~ i Reva l och 
Narva under svenska tiden. 
Senare l öre KM och slutligen '' "skilling 
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En bricka fOr stadsens 
besökare 
l slutet af Februarii månad 1829, 
befann jag mig en afton vid 
Skants-Tull, väntande på besö
karens tvungna visit. 
Fredrika Bremer i Familjen H. 1831. 
När fartyg anlöpte Stockholms hamn i 
fo rna dagar kom alltid en besökare 
ombord. Det var då en lägre tulltjän
steman vid stora sjötullen som hade 
att gå ombord på ankommande fartyg 
for att fOrrätta visitation innan dc lade 
till. Titeln ''besökare·· går tillbaka till 
tidi!!t 1600-tal. Från 1724 använde 
ma; benämningen även om tjänste· 
man vid landtull och acciskammare. 

När besökaren kom ombord på ett 
fartyg måste han kunna legitimera sig. 
För att kunna göra detta hade han all· 
tid med sig en bralaeatpräglad bricka 
som tecken på sin myndighet. Den här 
avbildade brickan från Stockho1m 
visar stadens kyddshelgon ~:t Erik 
samttexten STADSENS BESOKARE. 
Den ovala brickan. som mäter 85x71 
mm. har i övre kanten ett hål som vi
sar att den burits på något vis. Brickan 
är troligen använd under tidigt 1800-
tal. lan Wiselm D 

&•stikarrbricka j rrl11 titlixt /800-w/. Siw/a l : l. 
Repmfiuo: l-rit: E11g.rtriim. KMK. 

"Ordenssällskap" och flaggtidskrifter m m (2) Jfr SNT 2/ 1991 ~-Il. 

5) BDOS e.V. Gruppe Mecklenburg· 
Vorpommem har eftenrätt den ursprung· 
liga "Fachgruppc der Faleristiker und Ab-
7.-eichens;ammler. Vcrcinigung fiir Wisscn
schaftler und Sammlcr der Gcbiete: Or
den. Ehrcnzeichcn, Ab7eichen. Militaria. 
Medaillcn", slutligen ombildad till "Or
denskundlichc Vcrcinigung (OKV) in der 
D DR"' efter att vid DDR:s upplösning ha 
utträtt ur "Kulturbund c.V. (förut der 
DDRf' Möten nnordnas fem gånger per 
år. i sistnämnda~ hus vid f'ischstmsse Il. 
Greif~wald. kl 19.30 f<}rsta fredagen i ja
nuari. mars. maj och november. Den 5 ok· 
toberanordna~ l. Dcutschcs Marinesamm
lertrcffcn kl 9 - 16 i Rostock. För syds,·en
ska numismatiker bör en samarbete ligga 
nära till hands. Ledare fcir gmppen är Ha
gen Herbst. Po~tfach 112. 0-2201 Kem· 
nitz. Information. nr 111990. innehåller en 
artikel av denne om "Das adelige Fräu
lc ink loster Barth in Vorpommern und sci
ne Orden". vi lken ~istnii mnda fastställde~ 
i Stockholm 17-19 (j fr SNT 111989:8). 
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6) A'\Oei:nion "Syrnbob & Tr.tdition, .. 
i P.Jri~ hette till c: :a 1970 'TA<soci:uion dc' 
collectionneur. d 'in~igne~ et dc dccor.t· 
tion~ ... grundad 19-1-1 fOr samlare av dcko· 
rationer. riddarordnar. mcd:tljcr. insignier 
samt alla militii ra och civi la syrnbohnin
m:n. CCP (postgiro) Paris 572 - 34. Tid
skri flen .~\mflo/1'.1' & 7indition,· utknmmer 
sedan 1957 med sex nummer/år och :111 · 

ses auktoril:ltiv bet r militiira emblem. men 
varje nummer innehilller iiven illustremtk 
hidmg om ordnar och dekorationer. t ex nr 
-16/ 1969 ff mn " Hi ,toirc des Palme;. Aca· 
dcmiquc,:· 

7) An:hiv fiir f'laggcnkunde (AFF) gnm· 
d ad c~ i januari 1990 av R:tl f Stchcr. Siid· 
ring -18. D--1320 Haningen (ligger sydo't 
om Es~cn i Ruhr-områdct). I maj 1990 ut· 
knm N r O :tv Flagge11jorum. Mnn diircftcr 
utg ives med fy m nununer/ år p<\ ty~ka med 
cngcbka sanunanfattningar av tcori;trtik
larna. Årsavgiften för '\tödj:111de medlem· 
mar" ii r min q .16 DM . mr linntJr och in· 
~titutioncr 60 DM. 

8) Soc:icta' Hcraldica Seandinavie a ( Hc
raldl\k Scbk:lb - Hcmldiska Säll,kapct) i 
Kilpenhamn bildade;, i maj 1959. formellt 
genom ;.ammanslagning av tl'å iildrc dan
'k:l f<ircningar (1941 och 19-16). Möte;,· 
l'crhamhctcn itr dock delcgcmd till lokal· 
avdelningar (i Danmark) och samverkande 
siill skap. hl a Viisira Sveriges heraldiska 
siillsknp (~rsavgift 35 kr. postg 62 62 37·2). 
Scdan 1960 utgives den a1• framlidne re · 
daktclren Sven Tito Achcn (t 1986) grun· 
dade 1/ao/di.vk Tidskrift med två nummer/ 
år: nuv:trandc redaktlir är greve Poul Hol· 
Mein från 1990. Nr 63 utkom i mar;. 1991 
med hl a upp;,:uscn "Dc norske riddcrorde
ncr; ~ymbnlcr" 31' ambas;,adiir Lan. Tan· 
gcr.ta;,, ut r.:darcn bakom 1985 år;, orden;,· 
ir\\tiftandc: anakronistiskt är på,tåcndct 
på;, 108. att S:t Olavs-ordens korsfonn ii r 
"ikhc ulikt det ;,om var bcnyllcl :tl' Va;,a · 
nrdencn". vilken fick si tt kors 13 år senare 
(1860}! Prenumeration ( = årsavgift) 170 
Dkr till dan,kt pt'>tgim 6 Il 23 74. stii nd ig 
11\r det :!O-faltliga bdoppct. L. p .11 D 
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MYNTFYND 

Trelleborg 
Från Lund rapporteras om en medel
tida silvermyntskatt , som påtr'..iffades 
i höstas v id arkeologisk undersökning 
av kvarteret Kråkvinkeln. Bryggare
gatan, i Trelleborg. De 64 mynten 
hittades tillsammans nedgrävda under 
~rolvet i lämningarna efter ett 1300-
talshus. Mynten utgörs av 17 witten 
samt 47 tyska brakteater från åren 
1366 - 1379. Ytterligare ett fyrtiotal 
mynt. som ej hör till skatten. har hit
tats spridda i området. Undersök
ningen har letts av Bengt Jacobsson 
från Riksantil.:varicämbctet. Mynten 
är redan konserverade i Lund och 
bearbetas nu av Ulla Silvegrcn vid 
Lunds Universitets Historiska Mu
seums Myntkabinett. MGL D 

FRAN LÄSEKRETSEN 

Husebypoletter 
& George Stephens 
Det er ikke så mrerkeligt. at papirpo
letterne fra Huseby af George Step
hens blev forsy net med forskelligt 
sikkerhedstryk. 

George Stephens var nemtig sel\· 
ivri!! mentsamler. Og hvad ger en 
m0msamler. når lejlighed byder sig t il 
selv at ra mulighed for at rrcmstille 
numismatiske objektcr? Han forsyner 
dem med alskens raffincmenter. 

lergen Semod D 

Republiken Georgien 
Georgien. som var självstiindigt 26 
maj 1918 - maj 1921 och diirefter bli
vit en sovjetrepublik. hade en militär
orden: Drotlllillf.: Tamamorden (1916, 
konfirmerad 1918). 

Nationella republiken 
Ukraina 
Den nationella republiken Ukraina. 
som var sjiilvstiindig 22 jan 1918 -
mars 1921. hadt: en orden. Jtimkm:w•rs 
orden (1920). L. P-

11 
D 
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Vad som fanns under 
Dramatenterrassens golv 
På senhösten 1910 var arbetare syssel
satta med att riva upp det provisoris
ka trägolv, varpå Dramatenterrassens 
restaurang vilat under sommaren. Det 
var med stora forväntningar som man 
började det arbetet. Till denna restau
rang gick endast formögna personer. 
Inte endast guld- och silvermynt skul
le finnas där. utan även briljantringar 
och andra smycken skulle enligt ryk
tet ligga dolda under golvet. 

Nu hittade man visserligen en 
mängd silverskedar och -gafflar hö
rande till servisen, som tappats. men 
kontanterna hade det varit klent med. 
Omkring 20 kronor i småmynt låg 
spridda på marken. Det största myntet 
som hittades var en fransk 5- franc. 

!W D 

Kungl Myntkabinettet 

Kungl Myntkabinettet 
till slottsbacken 
Regeringen har i sin proposition (Prop 
1991 /92: JOO Bil 12) foreslagit en flyttnmg 
av Kungl myntk<tbinettet från sina nuva
rande lokaler i Historiska museets bygg
nad på Narvaviigen i Stockholm till Slotts
backen 6 (forutvarande Statens Arbetsgi
van•erks byggnad). Kulturminister Birgit 
Friggebo anser alt '" fiirutsäHni ngar finns 
nu också för en flyHning av kungl mymka
hinml'l frå n historiska museettill särskil
da lokaler på Slottsbacken. Då fOrhållan
devis stora ombyggnadsarbeten blir nöd
vändiga förväntas dc nya lokalerna inte 
bli intlyttningsklara förrän tidigast under 
budgetåret 1993/94. tv!Ynlkabinett.ets ~am
tingar utgörs bia av nksbanken ttllhonga 
mym . som forvaltas av myntkabinettet. 
B;mken har därfOr ut fast sig att lämna ett 
engångsbidrag på 20 milj kr for säkerhets
installationer och övrig ombyggnad'". Där· 
med har myntkabinettets långa kamp fOr 
iindarnålscnliga lokaler glädjande kommtl 
niirmarc en adekvat lösning. Vi återkom· 
mer med en niirmare redogörelse i näst
kommande nummer. TS O 

PERSONALlA 
Kungl Myntkabinettets mångåriga medar
betare. fil. dr. Ul la Westermark. chef ior 
myntavdelningcn. avgår med pension den 
si:;ta februari 1992. 

Ett myntfynd 
från Glasbruksgatan 
i Stockholm 
Under rivningen av huset Glasbruks
gatan 10 på Södcr i Stockholm hitta
des i källaren ett kuvert. forsett med 
några sigill med bokstäverna G.S.S. I 
kuvertet låg ett dussin mynt från 14-
och 1500-talen. Kuvertet hade nästan 
helt multnat bort. Mynten kom aldrig 
till Kungl Myntkabinettet. vilket med
förde att enda uppgiften om detta fynd 
är en tidningsnotis från fyndåret 1910. 
En liten tveksamhet kring fyndplatsen 
finns också. År 1910 var gatan nämli
gen uppdelad på två delar - Stora och 
Lilla Glasbruksgatorna. Mellan 1723 
och 1969 hette huvudde len av gatan 
Stora Glasbruksgatan medan en kor
tare sträcka kallades Lilla Glasbruks
gatan (från 1714). År 1969 forsvinner 
namnet Lilla Glasbruksgatan genom 
att gatan därefte r rliknas in i Klev
gränd. /W D 

Kungl Myntkabinettet 
Utslålfningar: Ingång Narvavägen 

(hörnet Linm!gatan) 2 tr. Slockhotm 

Specialutstä/lningar: 
'"Ur dolda gömmor'" 

Ring i övrigt telefon 06· 763 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag-söndag 12- 17 

Måndag stängt 

Besöks/id: lisdag t3 - 16 
ingång Narvavägen 

Besöksadress 
(efter överenskommelse om lid 

per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 64 Slockholm 

Tel : 06· 763 94 00 
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RECENSIONER 

Ulla Westermark - Harald Nilsson : 
Sylloge Nummorum Graecorum. Swe
den n The collection of the Royal Coin 
Cabinet National Museum of Monetarr 
History Stockholm. P\lrt 3 Atticu- Les
bos, Stockholm 1991. ISSN 1102-1632. 
ISBN 91 -7402-211-3. Pris: 145 kr. 

Av de internationella. numismatiska sats
ningarna räknar jag personligen Sylloge 
Nummorum Graecorum till den ur olika 
synpunkter mest givande. Det är svårt an 
sl ita ögonen från seriens otaliga. konstnär
ligt högtstående produkter. Vad mycket 
träder inte fram ur historiens dunkel ge
nom dess myntning! 

Vårt myntkabinett har nu kommit ut 
med en ny del, som är en planschverk (33 
stycken med lika många motstående text
sidor). Bakom titeln Anica-Lesbos döljer 
sig skaner från följande områden: 

Anica 
Megaria, Aigina, Korint 
Pcloponnesos 
Kreta 
Egeiska Ö\•ärlden 
Bosporen 
Pontos 
P.aphlagonien 
Bithynien 
Mysien 
T roas 
Aiolis 
Lesbos 

Förekommande monogram är avritade. 
Något som jag personligen särskilt upp

skattar - ur amatörsamlarnas synpunkt -
är, an vån kabinett inte nonchalemr de 
små nominalerna i sina kompletterings
strävanden. Gravörernas storhet kommer 
ju så beundransvärt fram just i sådana 
sammanhang' 

Jrranikclno,-ansl4! NUF 

Olof P Berg, Svenska blankvupcn, Del 
fil. Artiklar om svenska blankvapen. Gö
teborg 1990. Förf:s förlag (Box 13095, 
402 52 Göteborg). 144 s. 146 iii. inb. kr 
200:- (vid fOrskottsbetalning till postgiro 
34 55 36-7). ISBN 91-630-0313-9. 

Kapten Olof P Berg. direktör i Olof Patrik 
Antik AB och ordtOrande i Göta Vapenhis
toriska Sällskap, tillika nybliven musei
forcståndare i Göta provinsialloge. iir en 
känd vapen- och mcdaljcxpcrt, som bl a 
genom åren producemt sig i Samlamyu 
och Frimuraren (jfr Alvsborgaren. Med
lemsblad f<ir Kungl Älvsborgs Regementes 
Kamratförening, nr 2/1991, s 5: G- P. 2511 
1991. s 19). 

Föreliggande arbete innehMier 15 upp
satser. forutOm rätte lser och fOrklaringar 
till del l (om officersvapen vid armen) och 
II (om underofficers- och manskapsvapen 
m n). varav iyra forut publicerats ~som 
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GVS' småskrifter nr l. 4 och 7. Tidigare 
publicering angives dock ej, vi lket synes 
vam en bibliografisk brist. även om vissa 
bidrag hiir f<ireligga i utökat skick. 

Bl a behandlas utdelande av hederssablar 
sorn utmärkelser. l uppsatsen "Den sista 
stora pallaschen" beröres insti ftandet av 
Svärdstecknet och Svärdsmedaljen (s 112), 
varvid noteras. :m sistnämnda 1952 erhål
lit den under Gustaf VI Adolf gängse. av 
Leo Holmgren modellerade medaljkronan 
(denna inf<irdes däremot. märkligt nog. 
aldrig på Vasamedaljen, fastän Livrust
kammaren tidigare utställt några exemplar 
därmed). Roande är reflexionen över fram
tida sabelinskriptioner efter införandet av 
"full kognatisk" tronfiiljd. Framställnin
gen kryddas av heraldiska inslag, tex sa
belfåstenas djur och Adolf Fredriks namn
chiffer på avbildade mynt. Den engelska 
(ej briniska) frimurarestorlogens proces
sionssvärd har svensk bakgrund. L. P-n 

Ulf Nordlind och Ian Wisehn: Mynt och 
medaljsamlingen vid stifts- och lands
biblioteket i Linköpin~. 29 s. illustremd. 
Linköping 1991. ISSN 0282 - 4914. 

Under upplysningens tidevarv fick flera 
av värn katedralstäder myntsamlingar fOr 
bruk i gymnasicundervisningen. De kata
loger. som publicerats. har i allmänhet va
rit sedvanliga kataloger. Den som nu an
mäls har 1?111 utställningskatalogs karaktär. 
vilket ger mem behållning for icke-numis
matikern. 

Efter att ha skildrat samlingens historia 
alltifrån Karl Xll:s tid och redogjort fiir 
myntfynd i samlingen behandlar fOrfattar
na ingående de olika grupper som ställs 
ut: mynt. sedlar. polletter och medaljer. 
Varje stycke är rikt på allmänbildande 
upplysningar och så avfattat, atttext.en kny
ter an till de i de olika montrarna utställda 
objekten. 

Författarna bör ha en eloge fOr att dc 
vinnlagt sig om att ge den besökande all 
mänheten en katalog. som när som helst 
kan tagas fram for att "friska upp'' minnet 
från besöket och lägga grund till fördju
pade kunskaper. Beklagligt är, att bilderna 
är fOrminskade utan angivande av skalan. 

NUF 

Den tragikomiska utve~klingcn och kol
lapsen fOr utgivningen av ett eget mynt på 
Åland har nu f?ltt sin historik : Dalern. 
Den otroliga historien om Ålands fOrsta 
mynt. 

"Sätt åt de djiivlarna" påstås Finlands 
statsminister Harri Holkeri ha sagt, när 
den första uppståndelsen kring projektet 
hade lagt sig. I boken ski ldras utfOrligt den 
dr:,p liga utveckling, Sl\111 hela historien 
fick. och hur skrupel fria politiker och 
strykrädda tjänstemän hjälptes åt att skym
ma sikten genom att spruta ut ogenom-

Säljes 
Fln plåtmyntsamling inalles 34 st. 

Genomgående hög kvalitet 
med många rariteter såsom: 

Huså. Ljusnedal. Garpenberg. Kanon. 
Kristina och värdeförhöjningar. 

Föneckning skickas på begäran. 
visning efter 6verenskommelse. 

Mats Jonsson 
Domherrestigen 41 · 144 42 Rönninge 

Tel. 0753 • 552 03 

SNT 
har låga annonspriser 

Utnyttja det! 

trängliga ordmoln över ankdammen Åhutd. 
Statsräd. som kände sig tr.unpadc på tårna . 
och som togs på sängen av den otrol iga 
framgången fOr projektet. sköt raskt hela 
projektet i sank bia med hj iilp av den kom· 
piskorruption. som ju frodas i små lokal
samhällen av Ålands typ. där alla känner 
al la. 

En bibliofilupplaga av boken. som ii r 
bunden i ett vackert bl~tt linneband. har 
provpräglingar av åt- och frånsidan av 10· 
dalersmyntet (slagna med originalstnm
parna) infallda i pärmen. Boken distri
bueras i Sverige av Norrtälje MynthandeL 
Box 4. 761 00 Norrtälje. Pris 345 SEK 
inkl porto och alla avgifter. 

Gunnor Hallenblod 

Leif Påblsson: Patriotiska Sällskapet~ 
och Pro Patrias belöningsmedaljer. 
Sarnlarnvtt 1991/5. SamlarfOrbundet 
Nordstjär-nans lidskrift for samlare av alla 
kategorier, s 3-10. iii. Ad r Tideliusgatan 59 
n b 118 69 Stockholm. 

Författaren, som är välkänd också fOr 
SNT:s läsare. har gjort en nyttig och välbe
hövlig översikt av dessa sällskaps belö
ningsmedaljer, som ofta fOrväxlas av den 
okunnige. Det fortjänas att påpekas. att 
den s k Emmery-mcdaljen (av ll:e storle
ken) for långv;uig och trogen tjiinst inom 
sjöfarten. tillhör Kungl. P'Jiriotiska Säll
skapets många mcdaljbelöningar. Det iir 
inte så sällan Kungliga Myntkabinettet fått 
f(irfrågningarom denna, som 1?!11 sitt namn 
av donatorn, svenske konsuln i Dunkcrquc 
FF J Emmery (död 1786). 

P.Jtriotiska Siillskapet delar ut nio ol ika 
medaljer. häri inr'Jknat Gösta Berg-mc· 
daljen. som inte skall bäras (se Myntkon
takt/SNT 1984. s 159). Pro Patria numera 
endast två i två olika ~torlckar. UJ O 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
April 4-5 Stockholm. B Ahlström 

Stockholm. 24 

29 
Stockholms Auktionsverk 
SNF:s vårauktion. 
Stockholm. 
(endast fOr medlemmar). 

UTLÄNDSKA 
Febr 5 London. Glendining·s 

19-22 Miinchcn. Hirsch Nachfolgcr 
25-26 Ziirich. Numismatica Ars 

Classica 
26 London. Glendining's 

Mars Il London 
16 London. Spink 
16-18 Osnabruck. Kunker 

April 6 London. Spink 
8 London. Glendinig's 
13-14 Maastricht. van der Dussen 
22 -23 Paris. Cn!dit de la Bourse 
22-24 Köln. Miinz Zemrum 
28 Ziirich. Bank Leu 

Maj l London. Spink 
6-8 Frankfurt. Peus Nachfolger 
13 London. Glcndining's 
13 -16 Miinchen. Hi rsch Nachfolgcr 
25-27 Frankfurt. Frankfurter 

Miinzhandlung 
27 London. Glendining's 

Juni 4-5 London. Glcndining's 
9 London. Spink 

' 

MÄSSOR 

SVENSKA 
Apri l 17 · 19 Sollentuna. Sarniarmässa 

25-26 Hclsingborg. FriMym -92 
Aug 12-16 Skelleft<!å. Kuriosum 

UTLÄNDSKA 
April JO-Il Harrogate. Spring Coinex '92 

Kungl Myntkabinettet 

Vårens Pecunia-foreläsningar 
27 febr Doc Johan Söderberg. Stock

holms universitet, Inllationcr 
och priser under 1500-talct 

19 mars Fil Dr Mats Larsson. Uppsala 
univers itet , Inflation och dclla
tion under 1900-talcts början 

9 april Stelim de Vylder. Handelshög
skolan. Inllation och hyper
intlation - några erfarenheter 
från Latinamerika 

23 april Bo Gustaf.~son , Uppsala 
universitet. Inflation - begrepp 
och historia. 

Tit larna iir preliminära. Föredragen hålls 
på Kungl Myntkabinettet i medaljsalen 
to rsdagar kl 19. Fri e m re. Välkomna! 
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FÖRENINGAR 
ALINGSAS NUMISMATISKA FÖRENING har möten forsill torsdagen i februari -april 
och oktober - december i Sparbankens fi lmsal kl 19.00. Upplysningar: tel 0302-130 69. 
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista 
ti sdagen i v<~rjc m:\nad utom december. Auktion varje g:\ng. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti). Apollog~rden vid Ahnvägen, Fagersta. Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: tel 0223 • 116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokaler Borlänge. biblioteket Borganiisvä
gen. Falun . Kristincgårdcn. Krislinegatan 9 - Il. Dalen 4. Borlänge. Upp l te l 0243 • 
258 56. 
GärEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med f<iredrag hålles 
andra måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr). Köpmansgatan 20. Studiecirklama 
möts i klubblokalen (KL). Skeppsbron 4 1' . 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Foto
cirkeln 3:e onsd. Antik- och Medeltidsektionen 4:c torsd och Utiandscirkeln sista sista 
tisd i månaden. GNF. Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaktman: Bo Nordell . 031-
17 79 70 (dagtid ). Anbud: Anders Falk. 031 -13 31 41. 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den IOrsta 
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035- 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Hi'lörs Plåts maL~al den andra torsdagen 
i va rje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 • 221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje månad (utom 
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal. S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: tcl 
0480 · 159 29. 733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E·Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner vår och 
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fliNa helgfria onsdagen i varje månad i 
SPF-Iokalcn. Djulög. 51. Katrincholm. Upplysningar: te l 0150-210 45 el 151 00. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff fOrsta tisdagen i jan.-april. sept. -dec. 
Lukal: G. A. okolau~ nmL~:•I. S. Järnviigsgamn. Sundsvall. lnforma1ion om mym. 
vä rdering. auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-5564 18. 11 3503. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Myntträffar med aktiviteter och auktion 
kl. 19. 15 5/ 2. 4/ 3 (:\rsmötc). 8/ 4. 615 i "Utbildningshusct". Åkcrgr. l. Lund. Upplys
ningar: vard 046 -14 43 69 kviillar 046 - 13 46 47. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanträde med auktion i Folkets Hus. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje mimad. Upplysningar och auktionslista rcl. 
0451-132 88. 
NOLA MYNTKLUBB har möten J:c tisdagen varje månad augusti-apri l. utom decem
ber. Lokal: NoJaskolan sal 316. Örnsköldsv ik. Uppl. tel 0660- 16648 eller 0660 -402 20. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB h:1r möte med :mktion kl 19.00 tredje ti sdagen varje 
månad utom i maj - nugusti i Ektorps fritidsgllrd. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar lir viii komna. Besliill lista på te l Oll- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola. Rådhus
gatan 33. Niissjö sista tisdagen i varje månad utom dec. juni- juli. Uppl)•sningar: tel 
0383 . 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellcftc:\ har möten liirst:llllrsdagen i varje månad i NV
huset. konlcrcnsrunuuct. Upplysnin!!:lr: te l 0910 · 186 80. 
SANDVIKEN -GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 f(irsta onsdagen i varje månad (ej 
juli - augusti). Lokal: Va l bo Kommunalhus. Upplysningar: te l 026 - 18 18 36. 
SIGTUNA MYNTKLUBB h:~r möten onsd 5/2 . 4/3 (årsmöte), 8/ 4. 615 kl 19.00 i 
klubblokalen Roscrsbergsviigcn 27 U i Hosersberg (auktioner. lutterier. bytesverksmnhet 
m m). Klubblokalen öppen helgfri onsd 13.00 - 17.00 sept - maj ( auktionsobjekt och bib· 
liotck). Uppl 0760-38190. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i v:ujc månad (utom maj - augusti) i Huvudbiblioteket. Hunnebergsgat:m 8. Linköping 
i LindblnnbnlllllllCt l t r upp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en ant ik- och samlar· 
mässa samt en resa till Frimynt i Hclsingborg. Upplysning:~r: tcl 013 · 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA fÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni - augusti på IOGT. Kungsga tan l6A . Klubblokalen: Kungsgatan 38 A. Mal
mö. håller öppet varje t isd:~g kl 19 - 21 under september - maj . 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren. HertigJohans
gattnl22A. Skövdc. ~Hiten med auktion kl 16.00 den 16/2. 17/ 3.2114 (resa eller möte). 
Upplysningar: te l 0500 • 808 50 (Thord Lund). -
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SÖDRA DALARNAS MYI'\TKLUBB. Möten 27 /2. 19/ 3, 16/ 4, 2115 kl. 18.30 på 
Folkare fotoklubb, Tcleg. 19. Avesta. Upplysningar: tel 0226-562 78. 
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal. CB Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner, 
fiiredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410-24131. 
TÄUE MYNTKLUBB, Södcrt.'ilje. har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
andm tisdagen i varje månad utom juni. juli. augusti och december. Upplysningar: tel 
0755 - 102 03. 
NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möten på Uppsala Universitets mynt
kabinett. Tid: 19.00. 18/2 auktion, Skandia, Drottningg l A; 17/ 3 årsmöte. föredrag: 
14/4 föredrag. Upplysningar: 018 -54 97 Il. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion s ista fredagen i var
je månad utom december på Kulturhuset. Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 
18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 07.00-09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har möten andra måndagen i var
je månad utom juni. juli och augusti . Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. Upp
lysningar: tel 0345 - 112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har sammanträden med auktion 1812. 
19/ 3, 15/4 i Röda Korsets lokaler. Hovsg 11. Växjö. l slutet av april resa till FriMynt-92. 
Upplysningar: 0470-731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten första torsdagen varje månad okto
ber- maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl19.00 för
sta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMJSMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: tel 019- 13 52 13. 

Prenumeration på 
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
Om Du är medlem i SNF eller till NNU ansluten forening kan Du pre numerera 
på denna intressanta , po pulärt avfattade tidskrift , som innehå ller artiklar på 
danska , norska e lle r svenska, myntsamlarnytt. recensioner samt auktions listor 
frå n de danska och norska föreningarna (endas t medlemmar till Nordisk Numis
matisk Union anslutna fåreningar kan lämna anbud). Tidskrifte n . som redigeras 
i Köpenhamn. utkommer med 8 nr om å re t. 

Fö r v-jm medlemmar åtar sig S venska Numismatiska Föreningen att o rdna 
prenumerationen. for närvarande 80 kr om året. Sä tt in beloppet på SNF:s 
postgiro 15 00 07-3 och skriv "NNUM " på talongen. 

Om du vi ll ha provexemplar ring kansl iet 08-667 55 98 (vardagar onsd 
torsd 10.00 -13.00) eller skriv till Sandhamnsgatan 50 A. n b. 115 28 Stockholm. 

PERSONALlA 

Nya 
riddarhusgenealoger 
Förste a rkiv-arien vid Stockholms stads
arkiv ftl. dr Lars Wikström (f 1933) 
kallades av svenska r iddarhusdirek
tionen till riddarhusgenealogtjänsten 
efter a.rkivaric Pontus Möller. som 
den l april 1988 avgick med pension 
efter 25 års tjänst. Finländska riddar
husdirektionen utsåg godsäsmrcn Hen
rik Degennan (f 194S)till n;oLwarande 
tjänst efter arkitekten friherre Erich 
\'On Ungern-Sternberg (t 1989), vil
ken avgick den 28 februari 1989 som 
riddarhusgenealog. 

SNT l · 9~ 

Rättelser 
l fö regående SNT (1991:9/ 10) s 231 
s tå r a tt Kaliniograd ligger i Litauen. 
Det är naturligtvis felalaigt. Staden. 
fd Königsberg-i Ostpreusscn . är om
given av ett landområde som gränsar 
till Östersjön. Lita uen och Polen. Det 
tillhör Ryska rådsrepublike n (fd Sov
jetunio nens ryska del). t rots b ri sten 
på landförbindelse. Den nya ryska 
statsledningen har s lutit e tt särskilt 
av tal med l.itauen om transport få r
bindelserna över litauiskt territorium. 

På s 230 avbildas minnesmyntet 
från medeltidsveckan i Visby i augus
ti 1991. Inskri fte n "Gotlandie 1991" 
återfinns på frånsidan. inte på åts idan 
som det påstås i bildtexten. 

MYNTNYTT 

Danmark 
Danmarks Nationalbank meddelade i ok
tober flirra året. att den 1989 inledda mynt
relårmen fortsiitter. 

En ny cnkronc siitts i ci rkulationen i s lu
tet av januari 1993, dessutom en ny tvåkro
ne. De kommer att vara av samrna metall 
och huvudtyp som den lidigarc utgivna 5 
kroncr. d v ' med ett hål i mitten. 

Diameter: 5 kroner 28,5 mm 
2 kroner 24.5 mm 
l krone 20.25 mm 

Alla mynten får olika rand så att synska
dade lättare kan skilja dem fr.in varandra . 
Därmed är hela myntserien utbytt med 
merJ rimligt format och vikt. När sker det 
i Sverige'! 

Den l juli 1992 upphör Nationalbanken 
att inlösa 5 och 10 orc (de gäller ej sedan 
l juli 1989). 

Övriga äldre mynt med valör från 25 ore 
och däröver gä ller iivcn fortsättningsvis. 

· iilandsmynten · ' 
som beha ndlats i SNT 1991. förekom i 
svensk TV den 3 december. Hä rvid in
te rvjuades till ve rkaren. ägaren l iii Scan
craft i Trelleborg. I detta sammanhang vill 
SNT rätta en felaktig uppgift som förekom 
mil. De har icke tillverkals vid Den kgl 
M ont i Köpenhamn. men stamparna utfOr
des av gra•·ör Michel ~cn IIS i Kö penhamn 
och pr'jg lingen som s:1gt i Trelleborg . 

Japan 
Med an ledning :w kejsar Akihitos kröning 
u1gavs guldmynt. givetvi~ ej för c irkula
tion. Upplagan var 2 miljoner. Alla iir ut
sålda. enligt vår kollega 1111111ismatisk mp· 
port 1991:3 (Köpenhamn) efter e n dag! 
Det varnas fOr förfalskningar. 

Frankrike 
utger numcrJ ECU -rnvnt med •·al(ir också 
i franska francs. 1991' kom filosofe n Dc
cartes. 15 ccu = 100 fmncs. Silver 900/ 
1000. 22.2 g. 37 mm. Avslag i guld och 
plat ina li nns ock>:llbr hugade >pckulamcr. 

l NÄSTA NR 
Tamds Sårkd11y klargör inne
bö rden av en curo pci>k monc
tii r union. 

De n 16 mars 1792 skö t> Gus
ta•· III på Operan i Stockhnlm 
och a vled av •kadan den 29 
samrna må nad. Mar>numrct 
ko mmer att inneMila en de l ar
tiklar som anknyte r ti ll 1700-
talct. 
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111, Ny marknad öppnar 

! 
\
1 

sig f?,~,~.?.~~~~~~!~~hen 
1 Under tiden 12- 16 aug 1992 arrangeras en omfattaode 

1 
, antik- och samlarmässa i Expolans Center. 

l · 1 Mässan har fått namnet Kuriosum. 

l\ 

Som namnet antyder handlar det om antikviteter för den kräsne, 
men även godbitar för samlare av olika kategorier. 

! Mässan omfattar allt från loppmarknad till jurybedömd antikvitetsavdelning. 

l Kuriosum står även för omsorgsfullhet och nyfikenhet. 
\ Detta tänker mässan leva upp till genom sina olika delarrangemang, 

t ex seminarier, värderingar, auktioner m m. 

Kuriosum är den första mässan i sitt slag i norra Norrland och den 
är efterlängtad. Såväl fackfolk som allmänhet, för att inte tala om 

turister, har länge efterlyst en antik- och samlarmässa. 

Visst verkar det intressant? 
Fyll i nedanstående talong, eller ring så skickar 

vid Dig mer information. 

Utställolngsansvarig: Anders Lundgren, 0910-595 00. 
Projektledare: Karin Lundkvist, 0910-581 37, och Ingalill Johansson, 0910-594 53. 

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

J a -jag vill ha mer information om Kuriosum, 12-16 aug -92 i SkeUefteå 

Företag: .... .. ... . .... . ..... .. . .. ... ... . .... . . ..... ........ ... . . .. . .. .... . 

Kontaktperson: ... . .. ............. . ..... ...... . ........ . . ................ . 

Adress: . .. . .. .. .. . ........... ...... ... . . .. . . . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax 

O Utställningsdel 
O jurybedömd kvalitetsavdelning 

O antik- och kuriosaavdelning 
O samlaravdelning (mynt, frimärken och dyl) 

Skickas till: 

O Loppmarknad 

O Seminarier, värdering oclt 
andra kringarrangemang 

Skellefteå Kongressbyrå, Expolaris Center, Kanalg 73-75, 931 88 Skellefteå 

L-------------------------


