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Willy Schwabacher 
22 juli 1897 Frankfurt- 30 augusti 1972 Stockholm 
Av Peter Bergflaus 

W illy Schwabacher, offer för 
det omänskliga rashatet i 
Tredje Riket och statslös 

efter 1935. fick under s in livstid 
som tysk-judisk emigrant genomgå 
mänga ödets växlingar. Hans ve
tenskapliga engagemang r;iddadc 
honom genom de svåra åren. 1938 
kom han till British Museum i Lon
don och blev medarbetare till den 
kände engelske numismatikem E S 
G Robinson ( 18!!7- 1976). 1939 till 
Köpenhamn, där han llirde kiinna 
Georg Galster ( 1889-1983) och Niels 
Breilenstein ( 1904-1969) - två per
sonligheter. som kom an bestämma 
hans liv under dc niinnastc åren. Nlir 
Schwabacher senare talade svenska 
kunde man alltid spåra ett danskt 
tonfal l. 

Åt 1943 komJtan efter en ;ivcntyr
lig flykt över Oresund till Sverige. 
som skulle blir hans andra hemland. 
Den danska motståndsröre lsens ak
tivitet och varningar frän en modig 
tysk medarbetare vid beskickningen 
räddade mer än 3 000 människor till 
livet. Danmark hade vari t hesatt av 
tyska trupper sedan 1940. och de
portation av alla judiska invånare 
var planerad till oktober 1943. 

Willy Schwabacher föddes 22 ju
li 1897 i Frankfurt. Hans föriiidrar 
var köpmannen Heinrich Wilhelm 
Schwabacher och dennes hustru An
na Hedvig, född Cahn. Genom sin 
mor var Wil ly Schwabacher barn
barn till den bekante mynthandlaren 
Adolf E Cahn (1839- 1918) i Frank
furt. Dr Julius Cahn (1872-1935) 
var hans morbror. Kärleken till nu
mismatiken hade han med sig från 
vaggan. Schwabacher fick sin skol
utbildning i Frankfurt. dlir han tog 
studentexamen 1917. Kort d lirpil 
blev han inkallad till krigstjänst i för
sta världskriget och fortsatte denna 
tjänstgöring till krigsslutet: han de
korerades bl a med jämkorsct. 

Efter vapenstilleståndet 1918 p:i
började Schwabachcr arkitekturstu
dier i Dannstadt. Här började hans 
vänskap med Fred Forbal ( 1897-
1972), som senare flyttade till Bau
haus i Weimar. Vännema triiffades 
åter i Stockholm. Forbal hade under 
tiden blivit känd som arkitekt och 
stadsplanerare. Han skaffade sig un
der åren en fin samling antika mynt, 
varav de grekiska och en del av dc 
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\Vill y Sdnvabachel: Foto ATA. 

romerska efter hans död kom till 
Kungl Myntkabinettet som gåva. 

Schwabacher gav 192 1 upp ar
kitekturstudierna och ;ignade sig i 
st;illct åt studier i klassisk arkeologi 
och antikens historia och konsthis
toria vid universitetet i Mi.inehen. 
Under studietiden arbetade han som 
volont~ir hos mynthandlaren Otto 
Helbing i Mi.inchen. 1922 studerade 
han en termin i Berlin hos Kurt 
Regling ( 1876-1935). som blev hans 
egentlige lärare. 1924 promoverades 
han i Mi.inchen till Dr. phil. hos ar
keologen Paul Wolters ( 1858- 1936) 
med avhandlingen Die Terradrach
menprägung ron Selimmt. Schwaba
chcr sammanställde här, i enl ighet 
med numismatisk metodik och på 
grundval av stampjiimförelser. kro
nologin för en grekisk myntort och 
bemödade sig därtill om att sätta 
in de sclinuntiska myntserierna i en 
samtida konsthistoriskt samman
hang. Samma metod anv~inde han 
senare tillsammans med Friederike 
Gutmann i Die Tetradracltmen - und 
Didmclmrenpriigung von Hhnera. 

Från 1927 till 1930 var Willy 
Schwabacher assistent vid museet i 
Augsburg, där han också deltog i 
utgrävningar. Under denna tid utkom 
från hans hand en rad numismatiska 
uppsatser om grekisk, romersk och 
nyare, särskilt augsburgisk. numis
matik. l Augsburg mötte han också 
Bertold Brecht, någOt som han gärna 
berättade om. De följande åren ord
nade han olika myntsamlingar: den 
samling. som fanns i univers itets
biblioteket i Erlangen publicerades i 
en av honom författad katalog Die 
Voir 1'011 Salzburg ~~che Mii11~-rmd 
Medail/ensammlung der Unil·ersi
rätsbibliothek Er/a ng en ( 1933). 

Från oktober 1932 till september 
1933 var Willy Schwabacher Dcut
sches Archäologisches Instituts sti
pendiat. Han reste och vandrade i Ita
lien. Grekland och Turkiet. Till 1935 
kunde han fonfarande deltaga i in
stitutets utgrävningar i Kcrameikos 
i Athen. Men 1935 kom ödesslaget 
- Schwabacher fick som jude inte 
längre deltaga i utgr'.ivningama. De 
följande åren måste han klara sig bäst 
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han kunde. Trots svåra förhållanden 
författade han under dessa år eu ner
tal numismatiska uppsatser och även 
längre artiklar för Pauly- \Vissowas 
Realen::.yklopedi. till vilken han liven 
under senare år bidrog med talrika 
texter. Han bemödade sig också att 
dokumentera alla fynd av grekiska 
mynt, som dök upp i mynthandeln i 
Athen. Han var den Athenian ear
respondent. som Himnat många bi
drag till andra upplagan av S. P. 
Noes (1885- 1969) A Bihliography 
of Greek Coin Hoarris ( 1937). 

År 1938 intr'Jdde en viktig och po
sitiv förändring. Willy Schwabacher 
blev kallad till London för att som 
medarbetare till E S G Robinson 
assistem vid publiceringen av tredje 
delen av R C Lockeus samling inom 
ramen för Sylloge Nummonmr Grae
corum. På v11rcn 1939 kom han med 
hjälp av dc briuiska kollegerna till 
Köpenhamn, där han tillsammans 
med Niels Breilenstein tog sig an 
utgivningen av den stora danska 
sa'j;..Jinge-n i Sylloge. Elva häften har 
vi honom att tacka för ( l -3, 6, 7. 
Il. 12. 13. 14. 15. 16). 

År 1943 undkom s11 Schwabacher 
över sundet till Sverige. där Kungl 
Myntkabinenet i Stockholm så små
ningom erbjöd denne renommerade 
numismatiker till flykt och arhete. 
Han anpassade sig helt till den nya 
omgivningen och återupptog snart 
skrivm1det. 1952 blev han lektor vid 
Stockholms Universi tet. 1954 an
tikvarie vid Kungl Myntkabinettet 
och 1963 gick han i pension. Sverige 
kan tacka honom för uppordning och 
tillväxt av dc antika samlingama i 
Myntkabinettet och lor att den .u1tika 
numismatiken åter levde upp i lan
det. l Stockhohn gifte sig Willy 
Schwabacher med sin hustru Anne
marie. som med svensk hjälp und
sluppit dödsHigrct Bergen-Belsen. 
Paret fann sill hem i Vällingby. 

Schwabachcr var djupt engagerad 
i sin verksamhet som recensent. sUr
skilt i tidskrifterna Gnomon. Sc/rwei· 
zer Miinzb/iitrer och Hamburger Bei
träge ~ur Numismatik. Här visade 
sig hans miistcrskap som positiv kri
tiker. som öste ur sitt rika vetande. 
Han skrev runt 300 recensioner. som 
finns förtecknade i Ulla Westermarks 
bibliografier över Schwabachcrs ar
beten. Förutom dc ovan nämnda 
större arbetena kan även nämnas: 
Das Demarereion. Opus Nobile 7. 
Bremen 1958. 
Grekiska mynt ur Kommg Gustav VI 
Ado(fs samling. Malmö 1962. (Tysk 
upplaga. Grieclrisclre Miilltkwrsr. 
Mainz 1974.) 
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l alla Schwabachcrs arbeten kommer 
han~ bemödanden att sätta in dc gre
kiska mynten i ett sJmtida konsthis
toriskt sammanhang till uttryck. All
dcles särskilt intresserade han sig för 
de iild~ta grekiska myntportrlittcn. 
vi lkas stora betydelse IOr studiet av 
den grekiska portrlillkonstcn han all
tid framhlivdc. Han sysslade emeller
tid också med ren t numismatiska 
problem som priiglingstcknikcn för 
de inkusa mynten från Syditalicn 
(Metapontion. Kroton. Poseidonia. 
Sybaris) och rör tekniken att gravera 
stampar, ett limne som han talade om 
vid dc intemationella kongresserna i 
Paris ( 1953) och Rom ( 1961 ). 

Schwabachcr mottog flera inter
nationella hedersbetygelser. Han var 
heders ledamot av lntcmationella 
Numismati~ka Kommissionen och 
av Royal Numismatic Society. som. 
liksom liven American Numisrnatic 
Society. förlirade honom sin heders
medalj. 1959 tick han från Tyskland 
professors titel. 1965/66 var han 
gästforskare vid The Institute for 
Advanccd Study i Princeton. New 
Jersey. USA. 

Samtalen med Willy Schwabachcr 
var underbara upplevelser. Man ,~:lad
de sig år att triiffa lranom på grrmd 
lll' /rons imegritet. lrjälp.wmlret oclr 
;;ppna rwlr /rjiirtligo l'iisen. Alldeles 
siirskilr vistu/e sig detta i rmrgii11ger 
med u11go miimriskm: Det l'(lr fiir 
hollom sjtill•klart at l ltlta dem få del 
lll' lw11s rika e1ftrrenlrer. skriver 
Christof Bochringcr i sin minnes
teckning. 

Också jag. författaren av dessa 
rader. har mycket att tacka Willy 
Schwabacher för. Jag tlinkcr glima 
på samtal och diskussioner jag haft 
med honom i Stockholm. i mynt
kabinettet. p~ gatan, på cafc eller i 
Vlillingby hemma hos honom sjiilv 
eller hos Forhats. 

Under den internationella numis
matiska kongressen i Paris 1953 dc
lade vi ett rum i ett lite t hotell pn 
Rue dc Tournon i Quartier Latin. Vi 
vnr begeistrade av kongressen och 
pratade tilllångt in på nallen om våra 
bekantskaper. upplevelser. erfaren
heter och k rit i k. 

Willy Schwabader var en djupt 
bildad Hird, vars karaktlir tagi t in
tryck av antik ande och mllnsklighct. 
lian var en begeistrad numismatiker 
som kunde cntusiasmcm andra. Den 
22 juli 1997 skulle han ha fy llt 100 
år. 

Oversililning Ulla V.'t,stermark 

Artikeln lir tidigare publ icerad på 
tyska i tidskriften Geldgesclridrtliche 
Naclrritlrtcn nr 179/1997. 

Pris till 
Ulla Westermark 
Styrclsen för Gunnar Holsts stiftelse 
för numismatik beslöt den 20 maj 
1997 att tilldela förra muscidirektö
rcn och chefen för Kungl Myntka
binettet til.dr h. c. Ulla Westcnnark 
1997 ~rs pris. 

Ulla Westermark har i m:'lnga år 
vari t en trägen forskare inom nu
mismatiken. främst den klassiska. 
Redan hennes första bok. som giilldc 
en serie mynt med portriiubildcn av 
Philctairos av Perg.unon. gav vikti
ga resultat och har betecknats som 
ett betydande pionjärverk. Likaså lir 
henne~ forskningsresultat niir det 
glillcr den tidiga sicilianska mynt
ningen banbrytande. Som redaktör 
för Syl/,ge Nrmrmorrmr Graecorrmr 
kan hon peka på goda resultat. Som 
administratör har hon burit tunga 
bördor utan all svikta. Många lir dc 
numismatiker- både professionella 
och amatörer - som hon hjHlpt med 
råd och dåd. För svensk skolundcr
vi~ning om antiken ha.r hennes lilla 
skrift om grekiska mynt betytt myc
ket. Ulla Westermark har erhållit ut
Hind~ka utmärkelser. senast Ameri
can umismatic Society"s fömlimsta 
medalj. 1-luntingtonmedaljen. Hen
nes v:m11a personlighet har stimule
rat m~nga till nya foskningsinsatscr 
och glatt m1\nga numismatiker. Det 
ii r d lirför en stor g !tid je för oss att be
löna henne med årets Gunnar Holst-
pris. 

Robin 1/iigg 
f>mfessor i cm rikens kultur uch 

.lllmhiill.flil· 1·it/ Göreborgs wri1wsitet. 
Vice ordf. Ganmrr flolsrs stiftelse 

Hildebrand 
och Riksbankens 
guldmedaljer 
13ror E mi l Hildebrands första år i 
Stockholm var tämligen fattiga. Lik
som s:'l m11nga andra unga miin var 
han tvingad all söka sin utkomst på 
llcra olika slitt. l första hand var han 
knuten t i Il riksantikvarien Liljegren. 
llildcbrand skulle bestUmrna och 
skriva listor över myntsamlingen och 
dokumentera nyinkomna jordfynd. 
På kviillama skrev han texter till 
olika rnyntauktionskataloger. Något 
slikrare blev det nlir Liljegren övcrliit 
ansvaret för Riksbankens myntsam
ling till Hildcbrand. Detta skedde 
1836. Vården om denna samling be
höll han under hela sin yrkesverk
samma tid. P11 samma slitt som han -
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Hildebrand ...... forts. 

ökade samlingarna i Kungl. Mynt
kabinenet lyckades han även för
kovra den som tillhörde Banken. 
Mest blev det medaljer som inför
skaffades. Hildebrand var ju ocksil 
mycket road av medaljkonsten. 

Ett nilgot avslöjande brev om 
hur Hildebrand diskuterade. när det 
gällde inköp till dc två samlingar
na, skrev han till den danske numis
matikem m.m. Christian Jlirgensen 
Thomscn 13mars 1855 (ATA): 

"Den erbjudna Svenska guldmedal
jen kan De gerna låta gå i smältdegeln. 
Kong!. Myntkabinettet har ej räd att 
samla i guld. För Bankens myntkabinett 
köpte jag samma medalj i guld för ett 
par år sedan. Banken har tillgång på 
penningar och när guld erbjudas tvekar 
jag ej att köpa till dess kabinett. En gång, 
förr eller senare, förenas denna samling 
med den Kongliga och då få siliverme
daljerna utgallras eller och läggas vid 
sidan. så som i Köpenhamn, ehuru jag 
anser detta vara en öfverdådig lyx··. 

Det är märkligt att HildebrJnd an
ser att Kungl. Myntkabinettet inte 
kan ha samma medaljer i både silver 
och guld. Kanske är detta ett tecken 
på under vilka små omständigheter 
sv~!"~ ska staten arbetade elen gången. 

Aven i ett senare brev till Thom
scn (29 januari 1858) skriver Hilde
brand om köp av guldmedaljer till 
Riksbankens samling: 

"Jag har icke glömt Deres guldme
daljer. men jag betänker mig på det sto
ra värdet. Huru högt beräknar De duka
ten? För Kong!. Myntkabinettet kan jag 
ej köpa i guld hvad som finns i silfver. 
Men för Bankens M. kab. köper jag in 
guldmedaljer, när jag kommer öfver någ
ra. Banken har räd att nedlägga ett stör
re kapital i samlingen. Båda samlingar
ne (den Kongl iga och Bankens) äro 
Statens egendom. Min framtidsplan är 
att de en gång skola förenas till en sam
ling. För att kunna framlägga frågan för 
Bankofullmäktige måste jag veta unge
färligen huru många dukater de hem
bjudna medaljerna innehålla och priset 
på dukaten". 

På sätt och vis fick Hildebrand 
rätt. I dag förvaras Riksbankens 
mynt-, sedel- och medaljsamling i 
Kungl. Myntkabinettet. Föremålen 
ägs emellertid fortfarande av Riks
banken. För formens skull iir Riks
bankens samling placerade i separata 
skåp. På så siilt lever denna gamla 
samling kvar som ursprungligen ska
pades av Gustaf Rålamb och såldes 
till Rikets Ständers Bank (Riksban
ken) 1756. /W 
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För 350 år sedan ... 
År 1997 ii r slut och en nytt rnillcnium 
niirmar s ig med rasande fart. Senast 
vi gick in i ett nytt 1\rtuscnde i vår 
tideräkning var det fortfarande vi
kingatid och kungen i Sverige hette 
Olof SköLkonung - inte hell okänd 
för oss numismatiskt intresserade. 
Men kan man ens tala om Sverige 
som sammanhållen statsbildning -vi 
denna tidpunkt? Kanske linns del 
skril att ibland stanna till lite och 
tänka s ig tillbaka i tiden. En fördel 
med mynt och numismatik är att det 
ger tidsperspektiv 1\t sim1 utövare. 
Vad hände t.ex. för 350 år seelan som 
kan vara av intresse för oss idag? 
Året 1647 visar sig, vid en nännare 
granskning var:~ klart intressant för 
alla som intresserar sig för svensk 
numismatik. Ju~t detta -1\r inträffade 
niimligen tre betydelsefulla h:indel
ser. 

Elias Brenner 
Först m:'lste naturligtvis uppm:irk
samheten flistas på att just detta är 
föddes Elias Brcnner. Han var vHI 
inte den förste som intresserade sig 
för mynt och numismatik h:ir i lan
det. men väl den mest kände för 
efterviirlden. Hans Thesaurus IIIIIII 

morum Sl•eo-g()IIJicorum. som ut
kom i sin första upplaga 1691, var 
det första försöket att behandla hela 
den svenska mynthistorien med be-

alcndgnt I!ö(llrt. 

~ilfom lagb ber Qn!No}r •• 111n~ ~-~b 10 
xrEC\\0.11 111 l<lmmoal!tlalll<f f<~n Mrt114nbc o4 
llt41licfontt O( tNIA 6 1\\(a o<> Qlar6a ~CDimSO'II 
~nr ·~ >lcd•ln, ocO Dl<~ Iittoni rnill :lr~m 
na ~mrll9f11 ~ ro4l<l ~nauf ar "'' narn•" oUr 
flrM•• tunlort e .. ••!lt o<> l!lrbr~ !lll1nr oc0 
Mc<bilor ilt4n W~r ~rii'H l oo tlltT nJgct ~~~lo 
rtr ~lgl. f dnrfnntl~ .Cortang Coftavl Adolfl\1 Z~ 
4rt f,lttigr/ uron O<! Ctu m.tlbl ~<lm urM t6< 
.«cnung<>rl fem ~lon f o~ Ul nJmornnt< Zi)lb 
"5"•' ~·ilur ~ft~ ~· lag fanalt rot<liglt (!r 
dn ttn 1 Hl ~~~~· !l~i< JtMC< enulJoCtflgr Hl· 
norif?< lllt(lrfJ(nrng<n !Orn fod unltr ~nt<tnr ~af· 
twr 1 liuftr tran1t~mmtt 1 tarA ~r mc~ ot ,Sif'\'D~ 
umr lllldrl Cif rofll' OrCn!ng ~ e!lid l il 111l rro 
ot 63umnc ar !DI~nrtn {fil roJI ill li:rit<tntf (otn 
fi<lf\1>n Sonemu dt~UiQ~trl mlrrt bhtto-1 urbf tr• 
tal !>tbirtS< EltdUrn fa ll< l JJnrroJI O<! m<~ tcrte 
Zfttlot e~ Ctr rlf 61rlg< illtJ \lfnmJtlntngarf6t•or 
111 0tlf\1>a \'!l<(lnfhflgtn ~l<ln (J IRodtl IJUort 
1.\mrol lonf for t< n 6t(~r':' N(ounl oa•n p: 

skrivning och avbildningar av alla 
då kända mynt. Boken är numera 
mycket siillsynt och eftertraktad , och 
Ernst N:tthorst-Böös beskrev den på 
följande siitt: "Den måste nog be
tecknas som den mest begärliga av 
alla böcker samlaren önskar liga". 
Antalet exemplar i privat ägo torde 
vara obetydligt över Lio. En andra, 
utökad, upplaga utkom postumt 1731 
genom Nils Keders försorg. Mycket 
har skrivits om Brenner och den in
trcssenl(le kan Hitt finna mera infor
mation annorstädes. 

Petter Dijkman 
Den andra .. tilldragelsen ii r av sarn
ma natur. A ven Petter Dijkman rå
kar vara fcicld just år 1647. Dijkman 
brukar. med anledning av den av 
honom 1\r 1686 utgivna Obsen1alio
ner som kwma gifwa någon anled
ning rit dhe foma Slt'enskars och 
Görhers Penningers Riiclmingz be
skaffenher. räknas som förfanare till 
det första renodlade verk i numis
matik som utgivits i Sverige. Även 
Dijkmans bok lir sällsynt, även om 
den inte iir riktigt i klass med Bren
ner 1691. Dijkma ns bok saknar dess
utom hell mymavbildningar och är 
inte helläckande P.~ samma sätt som 
Brcnners verk. Andå är den av 
stor kullurhistorisk betydelse, och en 
trevlig bekamskap för boksamlaren. 

•4 I!I'!Oiiflr l ...... u. t< r mtb j.lm"'dl mm in· 
1rN1on td: UPI'at 4t (ltrt~J~fita hm ftm Ut 4f'tllcn• 

~·• m t11n ••••• '!l<mllitg btlm f!orr 6igll>nn<l• 
U .Conuna GuiW' A~ !tijb lllnt< Öf\1>nt•nrma 
ditt fitlllta Isa lönt 64r rnur ....,. info<W Cnu 
&& ~sftt ni &Jl>trft<flOl!CjrOI -!i<l)(t 0<0 ~I<11P 
(olhonl mf& lii!4MO 6/fi>O l ~t olf l~ ~tal 
M>• hrta IJJI4rftr III "' mortn P6rrr tuatolnUg• 
6<rt 1 14 O<! biNI •s•• !llampn ni !Str~m 0<0 
!Mtcrt-lrlls ~f m6 luuna mig 6ttimo lftnan 
IOS~ ndpprt ~[a '!l~lrt i ~aSJ((U/tl 0<0 Alhltf 
a$1t ~ottme. 

År 1691 utkomfiirsttl upphl/11111 ov 8rewwrs Thesaurus Nummorum Svco-Gothicorum. 
H lir syn~ de tnl J idor di/r Urenner viinder sill dirf!kl till /iisama: .. Beniigne Ii/sa re. 
Säsom iaglt !tar amviindt t'll nmd TUtlit sel wiil til scmtmwtsökiwu/e som afrij/llde uclt 
wlwirkaiJ{/e af wtka Sll'ea och GiiJt/111 konwrJ.:ars Mynt och Metlailler. .. ifrån tiltr 
C !t rist i 800 e/ler ll(1~:ot j{irr". Hem l'iidjar orhtl ti/1/ii.mrno on fli r "Fiidemes/andzens 
heller och tienst" tillkiimwge my111 som ime finns med i kaw/ogen. så an hans m·bete 
kan avs/u/1/S. 
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Johannes Loccenius, målning av okänd 
konsmär. Gripsho/m. SPA. 

Johannes Loccenius 
Redan före Brenner och Dijkman 
hade emellertid ett fåtal författare 
behandlat numismatiska ämnen. År 
1647 är just i detta avseende myc
ket intressant , ty då utkommer förs
ta upplagan av Johannes Loccenius 
Antiquitarum sveo-gothicorwn libri 
tres. l detta verk återfinner vi i ka
pitell8, på sidorna 237-246, den för
sta sammanhängande skildringen av 
den svenska mynthistorien. Vis~erli 
gen bara lite drygt åtta sidor, men 
ändå av stor betydelse. Detta verk 
utbjuds då och då i den antikvari~ka 
bokhandeln. men vanlig är den inte. 
Första upplagan är svår att finna och 
oftast ser man de senare utgåvorna. 
t.ex. från 1654. 

om at .Jr~hllf ~attting/ (om dr 
funnmi~al;l«mc cl~lldoppat• 
lxr.att. Il! 

(!ntt""'dtbig mantiar mi.q c!O 
refcrcr.ar, at tclbant mont llf filf' 
hltl' liTför nclgrc cl6r fcblln 0Jl6ittllt 
til nclgon quanritct åti flongm/ 
l m roctn lfmtmb ~anmorll bt· 
ldgm iUPIMb/ tre cncr wr« mjJl 
fr4n llpflllll tf4b ttOtTIU~. 

Ull 
~r iag febt 6oos m gob matt 

ttti :znri9ue fcsfcr od) fnbdcs 
gamblaelcmflll mQhttt Curi(W 
fe, Eli:zsBrcnner,j Srot~holmtf®/ 
cm A ra biff gulbpcnning til form 
rnttbf 61llilftn ftlog 6alf Qllllmt bltl 
c® b m tian fltl)t ftl11r11 ftmnm ttti 
m 66q ftlib Wllbtfmat 6abc od) 
btr6r'Dc mlltttftltnne Ar:zbl(rcpm
ningat «f fllfftltl' dftocn Car j 
6~ttigtllf iorDm OWittllbC/ fom 

~Q od1 
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illf 6wilfm orf«af man dn' 
nu ~nncr, bd r oro fidr i ®wcrigc l 
gambia Worflal <!ngclfl'c 1 ~alll 
ffc o d) Sl:l)flt \Penningar; 6roilfa 
tf1tr bcras o,qiRan~c l drc dnb4 
41llarbfcfnc til cfurD6n1c af forri' 
ga tii~ns btffaffcn6cct. 9:6t 
Mnnimcnrfom wil(a frdmmanDt 
ldn~crs ml)nt 6oos ofj forl>ont 
brufdigitl dro foOjanDc. 

l o 

Doaor Locccnius nt! pnc An• 
riquir: btrdttar l P~ ijaflllQ fcl>t et 
(!ngdflt t5ilftt-cr 6rt Der pli flo b 
ntprcglllt Ethdredi\Rampn/ Jto
nungcns i €!'nqclanb fom uti Jto, 
nung Dlof €;fot•J\onung! S:@b 
intrinbt§ijriflna.fdtart6ilt i ~ij• 
ftt 1 oct bltf Do~6 rolb ll6r/ cifter 
~6riffi ~6rb tOI7. bmnc ~en· 
nin!J fdgcr bcrorDt Doaor ro11r11 
fnnnml uti en bonDes clfcr 6dt t 
~mgt. t5c~>mncrA~:ngclflt/ 

"'"' 
En sida ur Dijknums Obsc:rvationer. 
tryck! i Stockho/m år /686. 

l hans /redje Obserwllion. som be· 
handlar friimmwzde europeiska mym. 
refererar han till l»ccenius 1·erk av år 
1647. diir denne ·· ... uti sine Antiquil: 
beritliar sig hafwa sedt et Engelskt 
Silfwer öre der pet stod wpreglat 
E1helredi Nampn·· ... 

l Dijkmans fiirslll Obsenmion. som 
handlar om arabiska mynt. omnämner 
han bland am/m Elias Bremzer. Demze 
beskri•·s som ·· ... en god man llli wzlique 
saker oclr serdeles gamb/a Swenska myn
tet Curieuse ... 

För den intresserade kan Emst 
Nathorst-Böös och lan Wisehns Nu· 
mismatiska forskare oclz mynrsam· 
/are i S1·erige fram till /830-taler 
rekommenderas. Den ingår i SNFs 
serie Numismatiska Meddelanden. 
och kan fortfamnde köpas från SNF. 
Där finns ytterligare litteraturanvis
ningar förden som så önskar. Värt att 
nän;na är också att såväl Brcnne~ 
som Dijkmans ovan nämnda böcker 
finns i faksim ilutgåvor. 

Kjell Holmberg 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 

Box 2031, 191 02 Sollentuna. 
OBS! NYTT TELEFONNUMMER; 

08-51012818 

Kma;.!l. ~·~·ntkuhhwcCN 

SlnHsluwk4•n ti 

\ -illf•rht>lsnknd4•mi4•ns 

blblinl4•ks 

numi. .. mulis kn IH1ksnm1inj! 

Tor!<daj.!nr kl. J:l- W 

IIi l1 lit~ t 1•/;n rit• 

t ·,r i"" lit• r u nu111 

tt•l. m1- 711:1 !112tJ 
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Bilsporten på medaljer 

l. P Jakeli ö1·er denfiirsm illlt'mmione/la kongressen römnde \'ägar i Paris / 908. Pli ålsidan finns en II'XI smn berliuar 
au kongressen 1illkommi1 pli inilialiv m· minislem fiir allmänna arbe1e11. Louis Barrhou. Frånsidans bilförare ii r mlgol li/ukllidda. 

Under hela 1900- talet har det 
utgivits en mängd medaljer 
och ptakelter som anknyter 

till bilen. Dessa medaljer har ofta fan 
och näkt i bilden. De speglar också 
teknikutvecklingen under värt är
hundrade. Vissttiar det hä!ll mycket. 
Men historien börjar redan under 
1800-talet. Den första bi len kom till 
Sverige 1891. Det var en lantbruks
utställning i Göteborg det året och 
bland motOrer, som i första hand 
ställdes ut, fanns bilen. Det var en 
Panbard-Levasson som Maskinfi r
man Zacco, Bruhn & Co övertalat 
fabriken att sända över komplen med 
chaufför och allt. 

År 1903 öppnades den första bil
utställningen i Swckholm. Året där
på startade den första biltävlingen 
på sträckan Stockholm - Uppsala -
Stockholm. Den första hastighets
tävlingen hölls på Mälarens is ~l 905. 
Scdan sker allt mycket snabbt och 
bilens historia är inte slut ännu. 

l Kungl. Myntkabinettets samlin
gar finns mänga medaljer som av
bildar bilar, både svenska och ut
ländska. Här presenteras endast ett 
mindre antal av dessa medaljer. Nå
gon detaljerad beskrivning lämnas 
inte kring de enskilda medaljerna. 
Författaren till denna artikel tycker 
nämligen att bilderna talar för sig 
sjä lva~ -

l. Första internationella kongressen 
rörande vägar i Paris 1908. Pl~lkellen 

8 

är av brons och den miiter 65 x 75 
mm, inv.nr 14658. Konstnär är ung
raren Tony Szirn1ai. 

Kongressen avhölls i Terrasse du 
Jeu dc Paumc des Tuileries. Den of
ficielle svenske representanten fick 
mottaga plakellen som hade fåll en 
tilläggsinskription: "Participation dc 
la Suedc". 

2. Internationell diplomatisk konfe
rens rörande framförandet av bilar 
över nationsgränser. Paris 1909. Pla
kcllen iir av silver och den mäter 75 x 
57 .mm. Konstnär är Tony Szirn1ai. 

Amnet för kongressen började bli 
mycket aktuel lt. Bilarnas antal ökade 
kraftigt och möjligheterna för dc nya 
bi listerna all resa långt, t.o.m. till el! 
annat land. ökade. Det gällde att få 
ordning på trafiken. Dc europeiska 
polis- och tullrnyndighctcrna fanns 
b_land initiativtagarna till kongressen. 
Aven denna plakell har inskriptio
nen: "Panicipation dc Ja Suede". 

3. Internationella Automobilutstiill
ningcn i Göteborg 1923. Plakett av 
brons med mätten 64 x 46 mm. inv.nr 
20712:43. ensidig Plaketten Lir priig
lad hos C.C. Sporrong & Co, Stock
holm. Okänd konstniir. 

År 1923 firade Göteborg 300 år. 
Då anordnades den stora Göteborgs
uts tällningen. men också en miingd 
mindre arrangemang. Till dessa hör
de Automobilutställ71ingen. 

4. Kungl. Automobilklubben- Sven
ska Rallyt till midnattssolen. Brons-

plaketten mäter 78 x 57 mm, inv.nr 
25636. Konstnär är C. Fagerberg, ca 
1913. 

Tanken bakom Svenska Rallyt till 
midnattssolen var att sävii i utlän
ningar som svenskar skulle fä upp
leva Sverige nUr ' 'landet står i sin 
fagraste blomstring". En turistresa 
alltså. En sådan var verk ligen det för
sta Midnaltssolrallyt niir det kördes 
i juni 1950. För att ge evenemang
et någon forn1 av "sponmiissighet" 
hade man förutom två fartsträckor 
också två special prov. Det ena var en 
backtävling, det andra el! accelera
tions- och bromsprov vid slutmålet i 
Kiruna. Andra åre t hade målet för
lagts till Rättvik. sedan ekipagen 
först gjort en slinga uppe i Norrland. 

Plaketter med samma motiv dela
des även ut f<irc första vlirldskrigct. 
dock utan texten ''Svenska Ral
lyt. ..... 

5. Kungl. Automobilklubbens Lands
förbund. Ensidig bronsplakett som 
mäter 80 x 59 mm. Plaketten Hr priig
lad hos C.C. Sporrong & Co i Stock
holm. Konstniircn är okiind. 

Landsförbundet samlade dc olika 
lokala föreningarna till ett organ. 
Kungl. Automobilklubben grunda
des 1903. men kallades först Stock
holms Automobilklubb. Verksamhe
ten inleddes med ett möte 20 maj 
1903. då man p11 mötesprogrammet 
hade fem punkter. Som punkt num
mer fyra hade man uppställt frågan: 
"Finns förutsältn ingar för bildandet 
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2. Plakett ö1•er den intemlllionella diplomariska kanfermsen om framj(irwulet lll' bilar ii1·er narirm.1·grlinfe t: 
Årsidan \"isar de rvå iniriarivragamarill konferensen: IIIrikesministern Pichon och minisremför allmiinn(zarberen Louis IJarrlum. 

Plaketteli är grawmd av 7imy S~innai 1909. På frå11sida11 rusar en bil fram 
på en /and.n·äg. Ovanfor bilen flyger 1'>'ferkurius. Diir jinns också rexren Terra Aperi a(= ett öppen 1·iirld). 

3. Plakett m· brons 111gi1·en med 
anledning av lmenwrionella 

Awomobillllställningen i Göteborg 1923. 

av en automobilklubb i StockholmT 
Den som fört frågan på tal var greve 
Clarence von Rosen. Svaret blev ett 
enhälligt ja. Den nybildade klubben 
döptes om tiJJ Svenska Motorklub
ben. eftersom verksan1he1en borde 
utsträckas till att omfatta hela landet. 
Dessutom faru1s det medlemmar som 
ansåg att även motorbåtsägare skulle 
kurma bli medlemmar. Den 17 okto-
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4. Plakeu av brons ö1·er Sl"(mska Rallyt till midnaus.w/en som arrall~emts 
m· Kunsl. tluwmobi/1:./ubben. 

ber 1903 hade man emellertid el! nytt 
möte och då omdöptes kJubbcn till 
Svenska Automobilklubben. Kon 
däref1er fasluade man för namnet 
Kungl. Automobilklubben - nu 
fanns också kungliga beskyddare. 

6. Automobil och Motorcykelklub
ben. Plakell av silver som mäter 70 
x 42 mm är tillverkad hos Westins 
i Stockl10lm. Konstnären är okänd. 

inv.nr 23119:9. På plakettens från
sida finns inristat .. Yintertävlingcn 
12-13/4 1929 Helmer Lindström ... 

Till denna klubb kunde både bil
och rnotorcykeliigare söka sig. 

7. Svenska Motorklubben. Ensidig 
bronsplakett som mäter 72 x 52 mm. 
inv.nr 25866. Den är priiglad hos 
C.C. Sporrang & Co i Stockholm. -
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Konstnlir är en viss Lundell. Detta 
exemplar är en belöning till en funk
tionär. 

På åtsidan finns texten: "Med tack 
för hjälpen vid tävlingen den 6 maj 
l 928. Svenska Motorklubbens Mal
möavdelning". Svenska Motorklub
ben stiftades 1913. 

8. Svenska Motorklubben. Stock
holrnsavdelningcn. Plakett av vitme
tall som mäter 73 x 53 mm, ensidig, 
inv.nr 231 19:56. Plaketten är präglad 
hos C.C. Sporrong & Co i Stock
holm. Konstnären är okänd. 

Plaketten lir tilldelad Helmer 
Lindström 28 april 1929. 

9. Svenska Motorklubben. Belö
ningsmedalj av brons som mäter 45 
mm i diameter, inv.nr 25636. Medal
jen är tillverkad hos C. C. Sporrong & 
Co i Swckholm med anledning av 
klubbens 50-årsjubileum 1953. 
Konstnären lir okänd. 

l O. Svenska Motorklubben. Brons
plakett som mliter 55 x 41 mm, inv.nr 
19568. Den lir präglad hos C.C. 
Sporrong & Co i Stockholm. Konst
nären är okänd. Plaketten är tilldelad 
en funktioniir vid Sveriges Grand 
Prix. 

Il. Molonnärmens Riksförbund. 
Bronsmedalj som mäter 60 mm i dia
meter, inv.nr 22724:34. Konstnär är 
Karl Hultström. 

Motom1ännens Riksförbund bil
dades 27 februari 1922 i Malmö. Vid 
stiftandet erhöll organisationen mun
net Sveriges Förenade Motonnän, 
en parallell till "Forenede Danske 
Motorejere". med vilken förening 
samarbete omedelbart uppstod. År 
1923 ändrades dock namnet till 
Motormännens Riksförbund eller 
kort och go u M. Ändamålet med 
förbundet var all inom ramen av ett 
helt opolit isk organisation samla 
alla motormän och andra motor
intresserade. 

Litlemtur 
Ekström, G .. Sl•tmskanw och deras Awo
mobiler. Sundsvall 1983. 
l lavcmon. P.. Sveuska Tävliugsbiltler. 
Sundsvall 1984. 
Neren, J.. Awomobileus historia. Stock
holm 1937. 

lan \Vise/m 

lO 

Fotn: Jan Eve Olsson. 
Kungl Mymkabineuet. 

5. Plake/1 av brons till Kungl. Automobilklubbens Lmulsförbund. 

6. Eu bil och en motorcykel rusar fram på 1\utomabi/ och Motorcykelklubbens piltkett. 

7. Tw1 bilar film tjugotalet fl nus ptl plakeueu från Svenska Motorklubben 
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JO. P/akell som ii r tilltielad en 
funktiontir vit/ S1·eriges G rami Prix. 

Dessa ttil'lingar arrangerades av 
Svenska Motorklubben. 

8. På Sw•nska Motorklubbens plakeu tiirlar en motarcykelförare mot en hi/ist. 
Det il r 1·erkligen fart och jliikt ö1·er denna plakeu! 

9. Minnesmedalj a1• /mm.~ .wm tir prli~;lad till Svenska Motorklubbens 50·årsjuhileum. 

Il. Pt! Motunnlilmens medalj springer tllerkurius ö1·er l'iirltlsaltn l bakgrunden syns b/a Stom bjöm. 
Den flitige meda/jkon~miln•n Karl Hulrsrriim har grm·erm medalj1•n. D 
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Mörk historia bakom bild 
l Kungl. Myntkabinettets samlingar 
finns också en hel del bilder med 
ekonomisk anknytning. Bland annat 
finns bilder från den stora inflationen 
i Tyskland efter första världskriget. 

l denna artikel publiceras en bild 
som visar en grupp herrar som alla 
har tung packning. En del av dem ser 
nästan förläget glada ut. Bakg runden 
är emellertid mörk. Det slom kurs
fallet 1923 nödvändiggjorde utgivan
det av allt större sedlar. Bilden är från 
Riksbanken i Berlin och visar vilka 
omfallande redskap som behövdes 
för att hämta större belopp: dragkär
ror, koffertar, tvättkorgar m.m. 

Bakgrunden till inflationen är gan
ska komplicerad, men i konhet kan 
vi konstatera att Tyskland framstod 
som en av dc stora förlomma av för
sta världskriget. De närmaste åren 
efter kriget karakteriserades av en 
utomordentlig svår ekonomisk kris, 
en penninginflation. som väl saknar 
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motstycke i världshistorie n. Tysk
land hade också stiindiga kontlikter 
med krigets segrarmakter, främst 
gällande kr igsskadeståndet och krigs
skadeståndsbetalningarna. Arbets
lösheten växte, varje försök att ba
lansera statsfinanserna omöjliggjor
des av den fortskridande inllationen. 
Denna be friade visserligen den tyska 
statsmakten från de stora inrikesskul
derna från kriget och förkrigstiden, 
men den förstörde så gott som allt 
sparkapital och ruinerade medelklas
sen. 

När så Tyskland anmälde att man 
inte klarade av krigsskadebetalning
ama svarade den franska regeringen 
i januari 1923 med att låta sina trup
per rycka in i Ruhrområdet. Därmed 
kunde de kontrollera den rika indus
trin i området. Det passiva motstån
det i Ruhrområdet mot fransmännen 
finansierades av riksregeringen; den 
hade inte några andra inkomstkäl-

lor till förfogande lin sedelpressar
na, som fabricerade sedlar i stlindigt 
större valörer : l O 000-marksedlarna 
undanträngdes av sedlar på 100000 
mark, miljonsedlar började dyka upp 
på marknaden, dc blev allenarildande 
för au i sin tur undantriingas av mil
jardsedlar osv. 

l november 1923 stabiliserades 
valutan och sedan även skadestånds
frågan 1924 reglerats genom Dawcs
planen, förbiittrades den ekonomiska 
situationen snabbt. Ekonomin hjUlp
tes också av stora utliindska kapital
investeringar i Tyskland. 

Bilden från 1923 har Kungl. 
Myntkabinenet få tt från tidningen 
H var 8 Dag 1923. /W 

Penger i krig skildres 
som lemedet i Viiridens mynt 

ps entreplanet i 
Kungl. Myntkabinenets utst811nlnger. 
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ARTIKLAR OCH NOTISER 

Björk, Jan-Olof 
Avesta bruksinstämplade pollener. 1illvcrkningslcknik och förslag till ny datering och indelning. 

Carl berg, Dan 

Jennings och Forsmarkspollencma. 

Carlsson, Per-Göran 
Omgraverad valsbild för halvöre Säter 1628. Försök till standardiserad riksvapensköld? 

Forssell, Erik 
En sonen om Kungl. Myntkabincnet. 

Frösell , Anders 
Frågetävl ingen på SNF:sjulfest 1996. 
Räna svar på frågesporten i SNT 1/97. 

Golabiewski Lannby, Monica 
Bildkavalkad från Kungl. Myntkabinettets öppnande. 
l ett hus i medeltidens Söderköping. 
Annorlunda lockbeten. (& Eva Wischn) 

Gustafsson, Tomas 
Fem klassiska typer av Ulrika Eleonoras koppannyn t. 

Hagström, P Anders G 
Falskmyntning på Johan lll: s tid. 

Hammarberg, Inger 
Plåtmynt från snapphanarnas tid. 
Myntskan från niohundratalet. ( Pres.•klipp) 

Hemmingsson, Bengt 
Frågor kring den svenska myntningen 1275 • 1290. 
Pollener i Sverige före 1660. 

Holmberg, Kjell 
Myntkontakt-Svensk Numismatisk Tidskrift 1972-1997. 
Mynthandlare C. G. Hesselblads utgivning av lagcrlistor. 

J ohansson, Bengt K Å 
Invigning av Kungl. Myntkabincnct. 

Klackenberg, Henrik 
Henrik den förunderlige och abbedissan Bcatrix. 

Nr 

8 

4 

7 

l 
2 

5 
8 
8 

4 

3 

4 
4 

2 
7 

6 
7 

5 

Sid. 

184 

89 

16 

173 

27 
54 

109 
196 
201 

94 

67 

84 
98 

32 
160 

140 
170 

108 

20 



Lagerqvist, Lars O 
Konung Carl XVI Gustafs minnestecken (CXVIGJmt) 1996. 
Alfred Nobel. (Ny medalj) 
Stort fynd av medeltida mynt. (Pressklipp) 
En 100-årsjubileum. (Ny medalj) 
Kalmarunionen 1397- 1997. 
Kring Gustav Il Adolfs begravningsmcdalj. 
Kungl. Myntkabinettet i eget hus. (Mimresmynl) 
Medalj över prins Carl Philip. (Ny medalj) 
S:t Erik på medalj . (Ny medalj) 
En sensation - en guldmynt från Karl den store! 
Slottsbranden 1697- ell 300-årsminne. (Ny medalj) 
Andrees polarexpedition 1897- en hundraårsminne. 
Hans Järta-medaljen. 
En svensk FN-medalj med Nobel-anknytning. 
Kauko Räsänen. (Utställning) 
Myntsamling stals vid inbrott. (Pressklipp) 

Malmqvis t, Bengt 
Samlar Du mynt? (Från läsekretsen) 

Myrberg, Nanouschka 
En fr'.immande fågel i myntkabinenets samlingar. 

Norberg, Axel 
Eli intressant exemplar av Dijkmans Observationer. 

Nordlind, Ulf 
Ny medalj från SNF. (Ny medalj) 

Raneke, Jan 
Skåne läns nya vapen. 

Rådström, Börje 
Mjölkpollener från Söderby. 

Serrestam, Sonny 

1997 

Några anteckningar kring ett föredrag i Göteborgs numismatiska förening 1948. 

Somod, J !lrgen 
NNUM. (Frånliisekretsen) 

Talvio, Tuukka 
Numismatisk heraldik. 

T hor, Lars 
Gunnar Sundberg har avlidit. (Personalia) 

Wisehn, Eva 
Vinhandelspolletter från Stockholm. l. (& lan Wisehn) 
En familjeskatt. 
Vinhandelspollener från StocklJOim. 2. (& lan Wischn) 
Poli tiskt mynt för ung drottning. 
Hemligt sällskap i Årsta skog? (Frågespalten) 
När två blev tre och kanske fyra - kung Hardeknuts silverpenny från Golhabyrig. 
Annorlunda lockbeten. (&Monica Golabiewski Lannby) 

Wisehn, Ian 
Vinhandclspollcucr från Stockhohn. l. (& Eva Wischnl 
Bekymmer vid belalningar. 

Nr SicJ. 

23 
25 

2 54 
4 98 
5 120 
5 122 
5 126 
5 126 
5 127 
6 139 
6 150 
7 169 
8 198 
8 200 
8 204 
8 205 

5 128 

7 173 

6 136 

3 78 

2 49 

22 

3 63 

8 204 

4 92 

5 124 

4 
22 

2 42 
3 69 
4 98 
6 138 
8 20 1 

4 
15 



Sedel.reklam för choklad. 
Bättre mynt är vad allmogen önskar. 
En annan syn på pengar. 
sedelpapper av god kvalitet. 
Vinhandelspol.letter från Stockholm. 2. (&Eva Wischn) 
En hink kosing kan ej försäkras. 
Evakueringen av Ercmitagets numismatiska samling 1941. 
Pollett från Stockholms Nya Kypareförening . 
Kon om numismatikens historia. 

1997 

Riksgäldskontorets polletter - diskussioner och beslut 1798-1799. 
En halvt öre underskriften. 
Åttiofem kopparmynt till varje svensk. 
Spårvagnspollett av silver. 
Tenntupp och stjärna i växel. 
FB & C KOMET- polletter med okänd avsändare. 
Fabrikören Soldins enskilda museum. 
Kungl. Myntkabinettets historia i konhet. 
När mynt från svenskaElbing skulle störa den polska ekonomin. 
Tryckta protester mot ny sedel. 
Kungl. Myntkabinettets medaljsamling - igår och idag. 
Ett gott mynt är nationens styrka. 
Mälardrottningen som blev Moder Svea. 
Mynt och medaljer fOr en ung nation. 
Polit iska motiv på "'mynt"". 
Lca Ahlbom - fotografikonstens vän. 
Mynten som fångslade Rikard Lejonhjäna- och skatten som blev hans död. 

l\'YTT OM BÖ CKER - RECENSIONER 

Arber, Hugo & La nd i, Giacomo: Numismatique de l'ossunmce - Sui.ue. ( lan Wischn) 

Burke, Peter: En kung blir till. Myter och J!IVfHtgando kring Ludvit: XIV. (Göran \Vahlquist) 

Coincraft's Standard 1997 C:tta loguc of English & UK Coins 1066 To Dutc. (Eva Wischn) 

CraJlanzano, Guido: Soft/i D' l talia. Un .ve..·o/o di eartal/IIIIlet a. (lan Wischn) 

Elf,·er, Frcderic: Den svenskafastland.smymningen 1150- 1250. En silldie t.tv lösfynden. 
B-uppsats vid institut ionen för arkeologi vid Stockholrns un ivers itet. 1996. (Monica Golabicwski Lannby) 

Gillingsta m, Hans: Rasmus Ludvigsson. Svenskt Biografiskt Lexikon. (Lars O Lagcrqvist) 

Lancli, Giacorno: Las medallas t/el seg u m. (lan Wischn) 

Linds ted t, Janett: Sverige eller Norge? F.n studie av en brctktt•cugrupp från 1300-wlet. 
C-uppsats vid institutionen för arkeologi vid Stockho lms universitet. 1996. (Monica Golabiewski Lannby) 

Malmer, Brita: Rasmusson, Nils Lud•·ig. Svenskt Biografiskt Lexikon. (L:u-s O Lagerqvist) 

Margrete l. Nordens Frue og Husbond - Ka lma run ionen 600 år. Essays og Udstillingskatalog. 
(Bengt Hemmingsson) 

Mortensen , !\'lorten Eske: Svenska Myntpris-1\rsboken 1995196. (Bengt Hcmmingsson) 

Sam m l ung Köhler-Osbahr. Bd. N Römische Miin:en. (Eva Wischn) 

Saylcs, Waync G: Ancient Coin Golleeting Il. Numismmie Art of the Grt•ek 1\'tJr/tl. (Ulrika Bomestaf) 

Nr Sid. 

19 
20 

l 21 
2 41 
2 42 
2 48 
3 60 
3 66 
3 70 
3 73 
3 75 
4 93 
4 96 
4 96 
4 97 
4 97 
5 119 
5 123 
6 138 
6 142 
6 144 
6 145 
6 146 
7 167 
7 168 
8 194 

Nr Sid 

5 128 

2 53 

4 100 

3 76 

7 174 

6 152 

s 128 

3 76 

6 152 

3 76 

4 100 

6 152 

8 202 



Tråkigt slut för romantisk taler 
Denna artikel liinlllade Högerpres
sens Nyhetsbyr~ (l-INB) i Stock
holm den lO februa ri 1965. 

Det är knappast troligt au drottning 
Elisabeth och prins Philip lämnade 
kejsar Ilaile Selassies Etiopien utan 
en Maria Tercsia-taler i bagaget. Har 
man en gång sen eu sådant mynt är 
det oemotståndligt och i en värld ~w 
symboliska mynt tycks det vara den 
sista återstoden av de verkliga pen
gama.* 

En Maria Teresia-taler ser ut och 
känns som verkliga pengar bör göra. 
Den har en diameter av nära fyra och 
en halv centimeter och iir allts11 inte 
län au tappa bort. Tung av silver -
inte några simpla legeringar - gör 
den sin nlirvaro kiind i vilken ficka 
som helst. Pil framsidan ser man 
Maria Tcrcsias ståtliga huvud och 
axlar, dubbelhakan och den svlillan
de bam1en på en habsburgskejsarin
na. som födde sexton barn till det 
heliga romerska imperiets värld. På 
baksidan lurar en väldig. tvåhövdad 
öm, och runt kanten läser man iusti
tia et c/ememia ("räu och mildhet''). 

En sMan ~torslagenhet tyder på 
oräkneliga rikedomar och 1\rtalct 
1780 låter ana au man gjort ett lint 
fynd. Men varje wlcr som prliglats 
efter Maria Tcrcsias död har burit 
deua 1\rtal. och i Addis Abebas ba
sarer byter dc ägare för i runt tal en 
femma. 

Maria Teresias taler är eu mynt 
som saknar b11dc hemland och be
stämt värde. Det imperium hon här
skade över försvann år 1918 och 
myntets viirdc beror på dess silver
innehåll. Men efter trehundr.t år iir 
det alltjlimt det allestädes nlirvar:rn
de betalningsmedlet i stora delar av 
Mellersta östern och Afrika och 
lämnar endast ldngsamt plats för in
hemska valutor. 

Priiglad första gången i Wien 17 51 
följde denna Rödahavsdollar han
delsviigama nHr dessa spred sig ut 
över Levanten. På 1760-talet cirku
lerade den i Arabien. Det invecklade 
mönstret var för svårt för falskmyn
tarna; iustitia et clememia översteg 
deras föm11\ga likavtil som senare 
mynts r:iffiade rand skulle göra. Och 
nlir den span~ka guldpiastern föll 
offer för "skandalös förfalskning" i 
de peruanska gruvorna regerade Ma
ria Tcresia-talcrn cnvlildigt. 

Kejsarinnan dog, men efterfrågan 
pil hennes rnym steg i ofönninskad 
takt. Under dc första tolv åren av 
1900-talct präglade myntverket i 
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Marin Teresia·taler 1780. N.'11Tiigling ( Wien) cocr 1955. KMK. 
Foro Nils Lagef11rell /966. A 7i\. 

Wien 45 miljoner. När det österri
kisk-ungerska imperiet också dog år 
191 H blev talcrn utan land och oskyd
d:ul av myntlagarmt. Stormakterna 
grillade om godbiten men lät till slut 
Wien behålla monopolet på vi llkor 
att vem som helst skulle ha rätt att 
skicka silver till Wien för att få det 
myntattill talcr. 

Allting gick bra iinda tills Mus
solini gjorde sig klar au invadera 
Etiopien (då Abessinien) och behöv
dc taler att betala med. Med Hitlers 
hj:ilp "övertalade'' han myntverket i 
Wien au skicka stlimplama. Efter er
övringen ämnade Ylussolini införa 
italienska pengar. Etiopierna föro
l:impade honom genom att föredra 
talcrn och det italienska myntverket 
tv:mgs fortsiitta pr.iglingcn. Världen 
i övrigt fick ingenting och till slut 
var ta lem värd 25 procent mer än sil
verinnehållet. 

Brillil>ka myntverket. som utsaues 
mr påtryckningar av guld- och silver
handlarna i London och dessutom 
insåg att Mussolinis monopol inte 
kunde få fort siiua, tillverkade egna 
st:implar och började en lönande pro
duktion av talcrn. Andra europeiska 
myntverk fiiljde snart exemplet, men 
skarpsynta araber ansåg att den brit
tiska kopian var bäst. 

Ungefår sex miljoner sådana ko
pior anvUndes för att finansiera den 
kampanj som år 1941 körde ut Mus
solini ur Etiopien och öppnade vägen 
för Ilaile Selassie tillbaka till tronen. 
Ytterligare tjugo miljoner, som priig
l:ltS i Bombay, bidrog till att klara 
Storbritanniens utgifter i Indien un
der andra vi.irldskrigct. 

N lir kriget vlil var slut och siirskill 
sedan det österrikiska statsfördral!et 
undertecknats måste myntverket i 
London återl:imna monopolet till 

Wien. Det gjorde s;\ med tungt hjlir
ta år 196 1. 

Numera hilller talcrn p:' all sil små
ningom förlora sitt viildc, och allt
eftersom efterfrågan sjunker niinm1r 
s ig talerns värde i Röda havsområ
det alltmer silvervärdet. Det w tar död 
på den inre handeln. ty det lönar sig 
inte all skicka taler till Aden om 
inte derns saluvärde ligger tillrUck
ligt över silvervärdet mr all prlig
lings- och tmnsportkostnadcma skall 
vara mer än betalda. 

Nu går alltså ta lerflödet från Aden 
över Medelhavet till den europeiska 
kontinenten diir mynten smiills ner 
och förvandla~ till silversakcr. Talern 
innehåller 833 promille rent si lver 
och s ilversmederna kan siinka denna 
silverhalt till den p11 kontinenten 
brukliga - 800 promille - genom att 
hell enkelt lägga litet koppar i ~mlill
degcln. Eli tråkigt ~lut ror ell !.Il vac
kert mynt med en s11 intrc!>\:tnt hb
toria. Anthony Bambridge 

Lendon ifelmmri 1965 

"' Redan 1965 var Maria Tercsia-lalcm 
dcrnonctarbcrJd i Etiopien. Red . 1111111• 

Strandbergs M ) nthandcl AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 
M)111, sedlar, mcc!aljcr, ordn:tr 

Gamla aktiebrev, äldre handlingar nun. 

Arsenalsgatan 8C, Uox 7377 
103 91 Stockholm 

Tel: 08-61 l 01 10, 61 1 SR lO 
f:Lx: 08-611 32 95 
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"Stor är Artemis från Efesos" 
Av Ursula Kampmann 

Upphetsningen var stor i staden 
Efesos. En predikant hade 
kommit till staden. Paulus 

hette han och han talade om en ny 
gud. Det var många som anslöt sig 
till hans rörelse. 

Men alla var inte vänligt sinnade. 
Speciellt en silversmed vid namn 
Demetrios gjorde allt för att förtala 
honom. Möjligen var det för att han 
levde p~ an tillverka små avbilder av 
den stom Artemis fr1\n Efesos och 
hennes altare. Kanske såg han ~in 
egen utkomstmöjlighel h01ad genom 
den nya förkunnelsen. l vart fall be
ränade han för var och en som hör
de på an den här Paulus övertalade 
folk an inte liingre 1ro på Artemis 
från Efesos. Med inlevelse beränade 
han får s ina åhörare hur det skulle 
bli i staden Efcsos utan Artemiskul
ten: Inga pilgrimer skulle strömma i 
långa mdcr till det berömda Efesos. 
inga mlinniskomassor som frekven
temde övernattningsställen och frn
gade efter mat och souvenirer - en 
betydebefull del av stadens närings
liv skulle helt enkelt falla bort. Och 
än värre var det. ja man skulle kunna 
säga hiidiskt. an påstå an del överhu
vudtagel inte fanns någon Artemis. 
Och slutligen. efesiernas försteg 
framför andra fo lk berodde ju på an 
de stod under gudinnans speciella 
beskydd. Hur skulle man annars med 
framgång kunna hävda sina anspråk 
på an vara den förniimsta s1aden vid 
mötena med de andra städerna i pro
vinsen om man inte liinure kunde 
använda dcna faktum att man var 
gudinnan i\rtemis hemort. 

Sakta men slikert vann Demetrios 
uppfattning och så småningom vände 
s ig den allmiinna opinionen mot Pau
lus. En stor skara rn~inniskor anslöl 
s ig till en "spontant" organiserad 
protestmarsch i riktning mol den 
stora te<llern i Efcsos. l timtal skan
derade man "Stor iir Artemis från 
Efesos·· och Paulus hade tur 
som inte blev lynchad av 
den upphetsade folkmas
san. 

Beriittclscma om apost
lama visar många gånger 
på nära håll hur antikens 
mUnniskor uppfattade sig 
själva. l den ovan kon åter-

Artemisfr/In Efe.W.\ 11 

mersicila livet utan också ell viktigt 
inslag i stadens patriotism och natio
nalkänsla. Det berömda templet av
bildades diirför gärna och med f<ir
kiirlek på stadens mynt. Illustratio
nen visar en osedvanligt viii beva
rad frams11illning. Man kan urskilja 
många enskilda detaljer i tempel
byggnaden. 

Det vi ser iir fasaden i det 11.:mpel. 
som byggdes på minen av 300-talct 
f. Kr. Dena stod pil den plats diir man 
sedan 700-talet. kanske redan iinnu 
tidigare. hade tillben den mindre
:L,iatiska modergudinnan som gre
kerna kallade Artemis. Vid minen av 
500-talet f. Kr. byggde enligt legen
den kung Krösus eu jäuetempcl i 
stiillet för den obetydliga. ursprung
liga byggnaden. För au göra sig känd 
för all framtid i mänsklighetens his
toria anlade en viss Herostratos en 
brand i det enorn1a templet. vars t:lk
konstnlktion bestod av timmerbjäl
kar (356 f. Kr.). Så blev han ··heros
tratiskt .. ryktbar. Det dlircfler 1\ter 
uppbyggda prakucmplet stod imc i 
n:,got avseende det gamla efter. 
Fronten visade - som här på vårt 
mynt - 1\ua kolonner. ~om upptill 
och nedtill var försedda med re lie
fer. Om man tittar noga på kolon
nerna på mynlet kan man se. all 
myntgravören har bemödat sig om 
au återge dessa utsmyckningar. Ge
nom en öppning mellan kolonnerna 
får man en möjlighet au se in i det 
inre av templet: man skymtar statyn 
över efesiernas Artemis. Naturligtvis 
stod inte kultstatyn i templets yucr
onuåde. Den stod inne i templet -
osynlig utifrån. Avsiktt:n med mymet 
var ju inte alt ge en exakt avbildning 
av templet. För au visa dess mest 
kamkteristiska drag använde sig gra
vören av konstgreppet au s11 all siiga 
dra fram templets inre rum. Han har 
lagt ned stor möda p:\ att återge den 
s:\ viilbek:mta arkaiska statyn: på 
huvudet har Artemis en hög huvud
bonad, en s. k. polos: över den har 
hon en murkrona. som vi ofta ser p:\ 
de mindreasiatiska stadsgutlinnorna. 

Från hennes polos fall er slöjor 1\t 

beriiilade episoden kan vi 'a;..,..:!~:_-==...~lliiilliiiiiiliiii!J•._~.::..::.=~se hur viklig Artemiskulten ..o 
var för efesierna. Den var 

s idorna över axlarna. Ett 
enkelt streck över halsen 
alllyder ett halsband. som i 
vanliga fall på statyer bru
kar återges med omsorgs
fullt återgivna rader av 
pärlor. DUrunder - knappt 
synliga på myntet - dc s~ 
kallade brösten. Det linns 
otaliga tolkningsförslag ti ll 
denna beståndsdel i Arle
misframstii llningarna. Man 

inte bara en viktig grund fördel kom- har föreslagit att dc iir iigg. <mtingen 
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Efesos. Hadrianus. romersk kejsare 117·138 e. K t: Medaljong. Bro11s. 
Ats.: AtlPIANOC - KA !CAP OA YM(fJQC. (= Iladrianus - olympisk kejsare.) 
Den lagerkransade kejsarens byst tlt ltiiger. H ad rianus /tar brösrpm:sar. därörer en 
egid. På 1•äns ter skuldra syns skiiltlbwzdet. 
F råns.: E4>ECiflN (= e fe siemas {mym]). Anemistemplet i Ejesos med kult.,·uuyn. 

Templet/tar titta joniska kolonner; de neder.Ha kolonntrummorna är förseddamed 
reliefer. På taket finns trekamiga ÖW!rstycken. l gm·elfliltet syns en dlirr. om~il·en m· 
n ·å Nikefigurer. som bekransar dörren. Artemis har en hög polos. från vilke;, sltijor 
/tänger ned. Från arma n w hiinger ja.\/ bundna u/lbind/ar. 
Brons. Vikt 30,71 g. Dia m.: 37.8 mm. 
Detta exemplar såldes ltos Miin~entmtl Medaillen. Basel. på rwktirm 81, 1995 (nr -19-1). 

från struts eller bin. druvor. nötter. 
ekollon, hängsmycken med ber
locker, konstgjorda. för kultiskt bruk 
avsedda bröst. feltolkade metallku
por i ett bröstpansar. dadlar. meteo
ritstenar och magiska lampor. Det 
troligaste är emellenid an det hand
lar om tjurpungar. Am1ama håller 
Anemis - som man kan c på olika 
statyer - rakt fr.tm. vilket gravören 
naturligtvis inte kunde återge på 
mynten. Han fick böja annarna ut
å.t sidan. Från handlederna hängde 
nngar med fåglar. Statycma visar att 
det rörde sig om falkar eller hökar. 
Från am1ama hänger långa ullbind
lar. 

Kanske har du redan tidigare sett 
några av dessa statyer och tlinkt på 
an de aldrig lir riktigt identiska? R. 
Fleischer menar i sin bok om Ane
mis från Efesos och nlirbesläktadc 
kultstatyer från A natolien och Syrien 
(Leiden 1973. s. 130) att hela kult
utsmyckningen var lös och kunde tas 
av och bytas ut. Vi klinner till detta 
bruk från mänga andr.l sammanhang 
an bekläda kultstatyerna vid olika 
Lillfållen med passande tillbehör. Så 
gör man än idag med Mariastatyer. 
Man kommer också all tänka på det 
museum i Bryssel. som har kläder f<ir 
den lilla Manneken Pis-statyn. 

l tympanon. det trekantiga gavel
fältet över kolonnerna. ser man ytll:r
li!1are e~ mycket intressant detalj. l 
mmen. 111mmad av två ikefigurer 
med kransar. ser man en liten -dörr. 
Till vänster och höger finns tv11 fi
gurer. som ligger utstr'jckta. En liten 
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aning om vad denna dörr i millen 
skulle varJ till får vi i en notis hos 
Plinius den äldre. Naturalis Historia 
14.1 .9: i Efesos fanns det en trappa. 
som ledde från golvet till tympanon. 

Det måste a lltså ha varit vikti l!t au 
någon kunde komma från templets 
inre till taket och framLräda uppe i 
delta fönster. Och det finns f akt is k t 
en inskrift (lnschriften von Ephesos 
24). där det talas om den stora Ane
mis epifani: 

... Eftersom Madenssk-yddsgudinna Ar
temis är synnerligen vördad. inre barn 
i sin hemstad. vilken hon genom sin 
gudomlighet gjort berömdare iin alla 
andra städer. utan också hos alla andr.t 
greker och bland barb:m:ma. så att tempel 
och lundar invigs åt henne och tempel och 
altaren uppfors på grund a\' hennes epi
fanier l= gudens frnmträdanden, förf.s 
anm.] Och då det bästa beviset på den 
dyrkan hon åtnju ter är, an en månad upp
kallats efter henne .... under vi lken fester 
och ceremonier hålls framfor allt i vår 
stad, den efesiska gudinnans fostcnnor: 
sålunda beslöt folket i Efcsos 3tt hela 
månaden med gudinnans namn skulle 
vam helig och helg:~d åt gudinnan och 
genom detta beslut fastställde man guds
tjänstritualen fOr denn:! månad ... Ty om 
gudinnan på detta vis blir bättre ärnd ,;\ 
kommer vår stad an fri r alltid varn beröm
dare och lyckligare ... 

Dörren i tympanon fanns alltså för 
au Anemis skulle kunna fr.tmtriida 
ror hela den förväntansfulla och 
häpna folkn1assan. Hur det faktiskt 
gick till vet vi inte. Kanske eick en 
pr'.i!>tinna utklädd i Anemis- kläder 
upp på vinden och visade sie för de 
troende. Kanske hämtade man fmm 

själva gudabilden av trli ur lempiets 
inre. s~ blev det i böljan av v~ren en 
fest för all beveka Artemis all skiinka 
staden god sköret. D~ oll'rades tjurar 
åt Anemis. l lur betydelsefullt delta 
tjuroffer var. förstår man av att de
lar av ancmisikonograficn hiimtadcs 
från denna ritual. Ullbindlarna till 
exempel. !>Om hlingcr från hennes 
armar. var fåslade runt tjuramas 
horn. Och niir det gii llcr dc liinge 
omstridda bröstdekorationerna tycks 
det a lltså röra sig om dc offrade tju
rarnas pungar. Artemis som för
kropps ligade modergudinnan blev 
diinncd symboliskt befruktad av den 
som tjur förkroppsligade vlidergu
dcn. Niir offret fullbordats framför 
ternpiet fördes kanske ullbindlama 
och tjurpungarna in i templet. Stmx 
visade sig den dilrmccl besmyckade 
Artemis f<i r dc troende. Pdisterna 
hade smyckat den lirevördiga kult
statyn med bindlar och pungar och 
burit upp den uppför trappan till ga
velfönstret. 

Kanske verkar denna ritual bMe 
otrolig och arkaisk. Vi lken förn uftig 
miinniska kantro all en gudinna tittar 
ut ur Cll fönster i en byggnad? Hur 
skulle dc intelligenta grekerna ha 
kunnat tro på n11got sadant ? Dc 
stödde sig ju numera på bevis som 
argument i na turforl>kningen och 
trodde inte liingrc pa gudam~ med
verkan i det om hiindc. Och trots 
dctla stod en stor !>kara troende 
timma efter timma och viintadc p11 
Artcmi~ cpifani! Om du i din upp
höjdhet kanske skakar p:' huvudet åt 
dc11a. vi ll jag bara p11minna om all 
nlir p11ven vid p:hk utdelar v:Usigncl-
cn tilltroende i hela viiriden så sker 

det inte fr11n :lltaret utan från en spe
ciell balkong. Denna religiösa akt 
iigcr i var ~ckularbcr.ldc viirid rum 
inför tusenden på Pctcn,platscn och 
slinds,.varjc år av TV över hela viirl
dcn. Aven om vlibignclsen - ~trikt 
tcologiskt SCII - lika vH! kan delas ut 
av vilken prlist som helst och t o m av 
en lekman. finns det miljoner miin
niskor som vi ll delta i denna katolska 
cpif:mi. bMc sMana som vill uppleva 
det flirgsprak:mdc skåde~pcl e t. och 
sådana som tycker all .. de t kan ju inte 
skada ... alldeles bonscH från dem. 
som deltar av djup övcnygclsc. 

Artemis fr~n Efcsos var en fa!>t 
beståndsdel i det dagliga livet för 
invånarna i staden Efc:.o~. Genom 
hennes be~kydd vi~~tc dc. alt dem,, 
stad var trygg och slikcr. Festema till 
henne\ .lira utgjorde liinge cfterlling
tade höJdpunkter i Maden!> liv. Pilgri
merna. ~om kom för all söka hjiilp 
hos gudinnan liksom turiMcma. !-Om -
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kom för att beundra templet, förde 
pengar till staden. Inte s~ konstigt 
allt~å att en oförarglig kringvand
rande predikant som Paulus kunde 
försätta efesierna i uppror. Påståen
der au der bara finns en enda gud, 
som dessutom inte linns på bara en 
plats utan överallt, där två eller tre 
personer församlats i hans namn. 
måste reta gallfeber på dem. En så
dan lära kunde man bara göra en 
sak med: överrösta den. Bilden står 
tydlig framror oss: En vrålande folk
massa. helt inställd på att försvara 
sin_gamla invanda tro. 

Ar 1863 började engelsmannen 
J. T. Wood söka efter det berömda 
templet i Efesos. Av detra betydande 
byggnadsverk, som under antiken 
räknades till viiridens sju underverk, 
fanns inga rester. Det dröjde hela sex 
år innan utgrävaren p11 ny~rsaftonen 
1869 i el! provschakt kunde frilligga 
marmorfundamentet till det gömda 
templet. Genom det stigande grund
vattnet hade ocl:så de sista resterna 
ovan jord försvunnit. Idag, efter 1\rs
långa, gång p~ gång återupptagna 
grävningar, ser den besvikne lUris
ten bara en öken av stenar. som inte 
längre förmår ~ ittna om den bety
delse efesiernas Artemis en gång 
hade. 

Noter 
11Tecknad 5tergivning av en staty i Nca
pels museum. Ur M K och J 'olle: Göt
ter, Städte, Festa. KleinasiatiM:hc Miin
zen der rörnischen Kaiserzeit. Milnchcn 
1994 s 51. 
21 Rekonstruktion :1v S Shaw fr5n 1945. 
Ur M J Price och B L Trcll: Coins and 
their Cilies. Arch.tccture on the ancicnt 
coins of Greece. Rome and Palcstinc. 
London 1977 s 126. 

Artikeln är tidigare publicerad p~ tysk:. i 
tidskriften MiinzenRevue nr 11 /1996. 

Översiittning Hflrald Nilsson 

o 

Gnomerna berättar 
Den italienske skalden Leopardi låter 
de små gnomerna i jordens och ber
gens in re förtälja följande: 
"Man kan väl inte gärna tro all det 
kommit på modet igen att betala med 
boskap i stället för silver och guld 
eller att man nö er sig med pappers
polletter som man gjort tidtals förut 
eller glaskulor, ~om vildarna göra -
eller rent av att l ykurgos' lagar skulle 
ha trätt i kraft i g n!" 
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Polletter från postångaren Öland 
Innan Ölandsbrons invig~.ing 1972 
transporterades post till Oland via 
bår. i äldre tider också med släde. 
Eftersom en stor del av P<?.stgången 
till Gotland även gick via Oland var 
det tidvis stora mängder post som 
skulle tmnsportera~. Under den pe
riod av året då isen varken bar eller 
brast kunde överfart vara mycket 
besvärlig. 

Av detta skäl beslutade riksdagen 
1882 att Postverket skulle få medel 
för att kunna köpa ett isbrytande 
ångfartyg för all trafikera Kalmar
sund. Detta fartyg skulle ersätta de 
mindre. privata postbåtar som tidi
gare svarat för postgången. Uppdra
get gick till Bergsunds mekaniska 
verkstad att för Postverkets räkning 
hygga detta ångfartyg. Vi kan idag 
förvånas över att cr.r. beslut att köpa 
ett fartyg inre kunde fattas av Post
verket utan var en riksdagsfråga. 

Den 18 december 18l.G leverera
des det Kungliga Postångf~rtyget 
Öland (bild l) till Kalmar. "Oiand" 
kom att rratikera Kalmarsund fram 
till 193 1, då fartyget ersattes med 
''Öland Il" . som i sin tur var i trafik 
till 1952. 

' 'Öland" kom även att ta passage
rare pli sina turer. Sannolikt är det 
av detta skäl som ett antal polletter 
i mässing kom all framställas. Pol
letterna innebar ett minskat behov 
av såväl skiljemynt som räknekun
skaper hos biljettpersonalcn. För
utom au det var ett effektivt sätt att 
lämna raball kom framförallt resenä
ren att betala sina resor i förskott. 
Idag skulle man på konsult-svenska 

FIDEM 1998 

säga, att pollenerna var ett gott ex
empel på "cash management". 

Pollellernas utseende framgår av 
bild 2. Pollenerna iir inte tidigare 
beskrivna och finns inte heller rep
resenterade i Sven Svenssons sam
ling. Däremot erhöll Postmuseum 
någon gång under 1950-talet, troli
gen när "Oiand Il " togs ur trafik. 
ett antal polletter. 

Eftersom någon dokumentation 
kring användandet verkar saknas. 
finns inga siikra uppgifter om till
verkning, användning mm. Följande 
kan därför enbart ses som ett försök 
till t idsbestiimning. 

Den snodd som hUnger frän post
hornet försvann från Postverkets 
emblem lr 1937, varför den ger en 
första tidsindikat ion. Ordet "Kong!." 
~ir stavat med "o" och inte med "u", 
vilket indikerar all tillverkning skell 
innan namnreformen. Polletterna bör 
därför vara tillverkade röre omkring 
191 O, då namnreformen genomför
des hos Postverket. Den tidigaste 
tillverkningstidpun~.ten lir rimli~cn i 
samband med att "Oiand" togs 1 tra
fik 1883. Att polletterna kan vara så 
gamla stöds av en prislista från 1884, 
som anger att nertalet resenlirer fick 
erlägga 25 öre för re~an Kalmar
Flirjestaden. Polletterna bör således 
ha tillverkats någon gång mellan 
1883 och 1910. 

Källor: 
Adolfsson. Göran: Ölandspostcn, till 
lands, till sjöss och i luften. Stcnwalls 
fårktg, Malmö 1981. UI"C l 

'J areson 

Som redan meddelats äger nästa FIDEM-kongress 
och internationella medaljutställning rum i Haag i 
Nederländerna. Datum för kongressen är fastställt 
till 21-24 oktober. Denna gång skall utstlillningen 
vara retrospektiv och omfatta det (förhoppningsvis) 
blista som presterats i viiriden under de senaste 50 
ören. Temat för kongress och föredrag är "Influen
ser''. 

Utställningen äger rum i Beelden aan Zee (Skulp
turnmseet). Som vanligt blir det work-shops och en 
medaljmässa där man kan köpa och siilja. Kongre~s
avgifr: 450 DFL (reducerat: 350 DFL, inrliknat ii ven 
här medalj. katalog. men utan utflykt och bankett). 

En broschyr (på engelska) med anmälningsblan
kett kan erhållas från Kungl Myntkabinettet. Box 
5428, 114 84 Stockholm, te l 08-783 94 00 eller 
fax 08-411 22 14. 

SNT l · 98 



SNT l ·98 

2. Pol/eller finns i tl'å grwrdwföranden: skillnademu består i bl. a. amwrlrmda t)1Jsnill. post/ram. krona samt 
band. Den nedre variamen på fotografierna ii r den enda som c1terjimrs i Postrrmsetmts samlingar. 

Denna mriwu återfinnes diir liven med stansade ,·a/örsiffror. De stansade m/öre ma ii r ''50" och "'75 ··. 
Dessutomfinns det exemJ>lur diir "75" stiimplllls öl·er "50". Ger dennågot "griil're'· 

utformningen uv den övre varianten sk ii/ att liV att det rör sig om en fijrfalskning? Foto: Posmwseum. 

J. Postångaren Otarrdfmograferad clr 190./. Fow: Po.,·tmusettm. 
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Medalj från Pelarorden 
Den medalj som skall behandlas här, 
en smula post festum, slogs 1992 
av AB Sporrong i Norrtälje i 50 
mm diameter. Den föreställer konst
nären (porträttmålaren) Karl Hall
ström ( 1908- 1988), Stockholm och 
Gräskö, som var Petarordens höv
ding från 1974 till sin bortgång 1988; 
han hade då varit medlem sedan 
1942 och biträdande hövding sedan 
1958. 

Petarorden stiftades sommaren 
1892 av skådespelaren Axel Hult
man (1869-1935), Stockholm, och 
denne var intill 1933 dess oavsättlige 
hövding och högste styrande mäs
tare. Orden har till syfte och ändamäl 
"att sprida vänskap, kamratskap och 
förståelse samt utgöra en broderlig 
sammanslutning mellan de svenska 
män som plöjer skärgårdens böljor, 
känner dess farvatten och älskar dess 
natur" (citat ur brev från Petarordens 
sekreterare Sture von Schewen, som 
tackas för alla upplysningar om Or
den). Tillmera berömda medlemmar 
har hört Albert Engström, Vilhelm 
Moberg, Einar Malm och Evert 
Taube, bland nu levande Roland 
Svensson. Man har en viss koncen
tration av medlemmar i trakten av 
Norrtälje. 

Petarorden har s in "siege sociale" 
eller snarare officiella hemvist på 
Håtö Svansar (mellan Kapellskär och 
Furusund), där man håller årsmötet, 
men vart tredje år förläggs detta till 
Norrpada Swrskär, som är Ordens 
yttersta utpost i skärgården (det lig
ger tio distansminuter österut från 
Fumsund). Den styrs, som framgått 
av det sagda, av en hövding som väljs 
på livstid. Vid 100-årsjubileet beslöt 
man prägla minnesmedaljen över 

Bli medlem i 

.. .-----:-
/ 
PELARORD~N 

En vagn för mycket 
En svensk ingenjör hade avslutat ett 
jobb i Tyrolen (början av 1900-talet). 
Han missar precis lokaltåget vid den 
lilla stationen och vet, att nu mis
sar han också bytet i Salzburg till 
Wien. Den snälle stationsinspektorn: 
"Vet Herrn (Gnädige Herr), att kejsar 
Franz Josephs jakttåg passerar här 
och att det måste stanna en minut för 
att möta snälltåget till Venedig. Det 
kan herrn ta, de har alltid en vagn för 
mycket!" 

Hallström och uppdraget att göra den 
konstnärliga utfonnningen gick till 
en medlem, författaren, kompositö
ren och trubaduren Olle Adolphson 
(1934 -), Lidingö, som också är Or
densskald. 

Åtsida: KARL Y HALLSTRÖM medsols 
längs övre kanten, HÖVDING 1974-
1988 motsots nedtill längs kanten. Hals
bild, viinster sida. 

Pi'ånsida: PELARORDEN l Ordens fa
na l 1892- 1992. Nederst längs kanten 
konstnärens namn O[lle] ADOLPNSON. 

Rand: Sporrongs stämplar. 

Fanan har komponerats av Karl Hall
ström; färgerna är rött och vitt. Vad 
framställningen på denna symboli
serar är inte helt klart -i alla händel
ser varken sjömärken eller snapsglas, 
som ibland skämtsamt antytts. Enligt 
vänligt meddelande från Stig Ste
fansson slogs medaljen i 250 ex i 
medaljbrons (90% Cu). Alla med
lemmar har fått var sitt ex av me
daljen. LLt 

Foto Jan Eve Olsson efier exemplar 
i Kungl Myntkabineltel, gåva 1997 från 

All Sporrong. 

Sagt och gjort, sista vagnen är 
tom, vår ingenjör kliver på och sit
ter där ända till Wiener Vorstadt. Då 
kommer en guldgalonerad kammar
herre med plymagerad hatt in och 
ber om namn och adress. Vår orolige 
ingenjör lyder men åker hem ganska 
bekymrad. 

Vad skulle hända med den som 
olovandes åkte med kejsarens tåg? 
Jo efter tre veckor visste han. Han 
fick Franz Josephs-orden! Den fick 
alla som jagat med den gamle kejsa
ren! 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

~IYNT & MEDALJER 
Sveavägen 96 
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Årsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per år. 

Rox 19507 
S-lO•t. 32 Stu(:kholm 19 

T- Hådnumsgatun (ur,pgimg Handelshögskolan) 

1m' + fax 08-673 34 23 

Svenska och ulliindska mynt, sedlltr och 
ordnar i stor sortering. 

Öppet: vm·d. 11-Hl, lörd. 10-14· 
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"Härje-daler'' 
En medalj i tre storlekar och med 
ovanstående vitsiga namn har slagits 
1995 av Hiirjedalens Kommun. Den 
finns bara i ren koppar med tanke p:\ 
kopparbrytningen och plåtmyntning
en i Härjedalen p:\ 1700-talct. Den 
egentliga anledningen var 350-års
minnct av freden i Brömscbro 1645. 
då Jämtland och Härjedalen avtr'Jd
des till Sveriee. Den ene konstnären 
är Ingvar Lodin (f 1918). Svce, som 
gjutit och bearbetat modellerna efter 
utf<ir..tnde av den andre. Erik J. Ben!
ström (f 1930). Östersund. som u~
sprungligen vunnit en tävling om 
turistsouvenir för Härjedalen för nå
got tiotal :\r sedan. Pr'.iglingen har 
utföns av AB Sporrang som följan
de : 

36 mm diameter 1000 ex. 
45 mm diameter 500 ex. 
60 mm diameter 50 ex. 

Medaljen kan beskrims somfijljer: 

Åtsida: l / IIÄRJE l DALER /.f i spe
gelmonogram i var~ min tvll punkter : 
[= märket fOr Lju~nedab pllltmyntverkl 
och nedtill motsols längs kanten JUBI
LEUMSMYNT 1645- 1995. 

Frånsida: SIGIL·L·UM HERIE·ÅD·A· 
L·E·NSE· l= H:irjcdalcns sigill! l mit 
ten sigillbildcn. känd sedan 1647, med 
två motvlinda. stalpvis sllillda hammare. 
en städ och en smidcstllng. 
Randen: Sporrangs ~tämplar. 

Det kan vara viin att uppehålla sig 
något vid heraldiken. Våra dagars 
vapen för Hiirjedalen. tillkommet 
ganska sent (nämnt i sent 1700-tal. 
medtaget i en vapenbok 1870), byg
ger på det niimnda sigillet. Redska
pen ii r dock inte placerade pil samma 
sätt i vapnet, som beskrivs s l\ här 
av Clara Nevcus och Bror Jaques de 
Wrern (Ny svensk vapenbok. 1992): 
•·1 fåll av silver en framifrån sedd 
svan räckhammare med röd skaft 
ända. :\tf61jd till höger av en svan 
smidestång och till vänster av två 
stalpvis ordnade och stiillda svana 
smideshammare med röda skaft. den 
övre stönad". Liinee kallades mittfi
guren för sHid me~ efter påpekande 
av en heraldiker i Östersund döptes 
den 1935 om till räckhammare. cH 
verktyg med vilket myrjärn bearbe
tades. Så var det n11gon som gjor
de gällande. att rtickhammaren var 
okänd i H!irjedalcn på 1600-talet. P:\ 
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1-ino: Jm1 En· Olsson. 

senare 11r har det dock bevisats av 
forskningen. all vallendrivna h:un
mare mr bearbetning av järn förc
kom redan före 1645 i landskapet. 
sk knipphammare. en mindre variant 
av rHckhammaren, som diiren1ot illle 
förekommer p11 1600-talet. (l Hir !ir 
diskussionen litergiven efter de nyss
niimnda.) 

"H!itje-dalcrn" kan köpas genom 
Ernst Westlund. HTA B (Härjedalens 
Turistnnl!iggningar A B) 

Box 55 
840 93 l lEDE 
te l 061!4 - 16855 fax 0684-16835. 

LLt 

Hysteri 
Det var ju ban! att vänta att profes
sionella gråtare världen över skulle 
utnyttja bilolyckan i Paris för att ge 
ut medaljer och "mynt" över Lady 
Diana. En mera förnuftig samman
fauning över de mynt där hon (och 
frånskilde maken) fi~rurerar. mest 
fr11n bröllopet 198 1.-har gjorts i 
l\ loncy Trend. oktober 1997. s 10-
Il. som trots namnet iir tysksprå
kig (med undenitel /ntemmionales 
Nfiin::.enmaga::.in) och kommer ut i 
Österrike. 

Men redan där finns en horrör som 
~lås i Mlinchen i ~tuld eller silver 
och som visas som -skiss (teckning) 
- tydligen ännu int~ gra\·erad -
med underskriften KONIGIN DER 
HERZEN. Konstnären. Carl Vezer
li -Cicmm. har vågat meddela sitt 
namn. Myntliknan-de är också en 
Pobjoy-priigling i guld och silver. 
den likas:\. men även i koppamickeL 
utförd för Ni11e i valören l litas (men 
s:ikert till ett annat pris). Detta ba
ra som ett par exempeL Ett annat 
(Sierra Leonc) har förresten Diana 
och Moder Theresa- två flugor i en 
smäll , så all stiga! Men man filr ju 
först:,, au företagen och småstatema 
utnyttjar detta i dubbel bemärkelse 
gyllene tillt1ille. Det finns ju numera 
gunås också "julmynt", sorn bl a ges 
ut av lsle of Man och Gibraltar. 

Guldbröllop 
Storbritannien har tirat det kungliga 
guldbröllopet. som vi vet - ett j ubi
leumsmynt om GB.€ 5 ('crown-sizc") 
med Elizabeth U och Philip på åt
sidan, krönt dubbelvapen på frånsi
dan: delta ingår i Proof set för 1997. 
som dessutom omfauar ytterligare 
tre Undrade valörer, varav sl.irski lt 
bör observeras, att r 2lir bimctalliskt 
med Raphacl Makloufs portr!iu på 
iltsidan. fr~'nsida av Bruce Rushin. 
Det nya l-pundet har Englands va
pen utan sköld på frånsidan, alltså dc 
tre lejonen Clcopardcma"). LLT 

~esölt butifu~n 
i ~un,gL ~l;,!ttt!u:rhin.ettet 
'ffiisl:lng - siinl:lag Id. lO -16 
'ffil'f. L18 • 783 ~ltl rl 2 
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JMtfl~®Mlwllfim~®ru 
på SNF:s julfest 1997 återges här. Svar i nästa SNT. 

Torbjörn Sundquist skrev frågorna. 

l Sören Norby är en fascinerande person i Nordens 1500-talshlsto
ria. J·Jan lät slå mynt i tre olika orter inom nuvarande Sveriges 
gränser. Vi lka? 

l . Visby. Stockholm och Ronneby 
X. Visby. Stockholm och Landskrona 
2. Visby, Ronneby och Landskrona 

2 Ei'1U (European Monelary Union) är tänkt att starta inom en snar 
framtid. När"? 

l. l fl 1999 X. l fl 2000 2. l l l 200 l 

3 lmperial är namnet på ett ryskt guldmynt som s logs under Elisa· 
bet l. Hur m ånga rubel var det? 

l. 5 x. 10 2. 15 

4 Anton Meybusch ( 1640- 1702). framstående medalj konstnär. var 
verksam i Sverige och Danmark men kom från ett annal land -
vilket? 

1. Tyskland X. Österrike 2. Schweiz 

5 Drottning Kristinas valspråk - hur löd det? 

l. In Jehova sors mea, ipse faciet (i Gud mitt öde. tian sjillv skall göra del) 
X. Gloria altissimo suorum refugio (Åra vare den 11ögste de sinas ti iiOykt) 
2. Cohm111a regnl sapienta (Vishet är rikets gnmdp<:larc) 

6 Hur många cent är en amerikans!\ dime? 

l. 10 x. 20 2. 25 

7 GNF (Göteborgs Numismatiska Förening) är en av landets största 
och mest livaktiga numismatiska föreningar. När bildades den? 

I . 19.3.3 X. 194.3 2. 195.3 

8 Galvanokopior. som görs för alt framställa sällsynta mynt och 
medaljer, har som upphovsman en person som levde på l 700· 
talet. Vem var han? 

l. en spansk juvelerare X. en portug. snickare 2. en Italiensk läkare 

9 Vår 20-kr sedel med Selma Lagerlöf har Inte funnits så värst länge. 

lO 

Il 

12 
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När introducerades den? 

I. 1991 X. 1992 2. 199.3 

Evald Ziervogel ( 1728- 1765) var en produldiv svens l\ förfaltare 
inom det numismatisl\a fältet. Var var han verksam? 

I. i Uppsala X. l Lund 2. l Slocllhohn 

Den hos oss m est vedertagna Sl\alan för mynts konserveringsgrad 
är 0,0 1, 1 +,1 .1 +.2. Vem var det som lwnstruerade denna sl\ala'? 

I. Håkan Kinnrnark X. T O Appelgren 2. Th t·tögberg 

Del finns en svensk besittning där utmyntning endast skedde en 
gång (ett enda år. en enda myntlyp, en enda valör). Vill\en be· 
sittning var det? 

I. Thorn X. Wolgast 2. Stade 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 
Euro-utgåvor, polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26, Fax 0176-166 56 

INTERNETADRESS: 
http://Mw.nmh-mynt.a.se/index.htm 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(ttppgil' samlarområde j 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel och fax 046-14 43 69 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHi\NDEL 

KÖ PER• SÄLJER • BYTE R 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Si1ec. snlla r 
JJetalor bra för sedlar flire 1930 

Vasagawn42 

III 20 STOCKHOLM 

TEL 08-411 08 07 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

l{~~ 
\~) 

Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08·411 50 81 
Fax. 08·411 52 23 

SNT l ·98 



statens 
historiska museer 
Ny myndighet 
Myndigheten Riksantikvarieämbetet 
och Statens historis.ka museer (Sta
rens Historiska Museum, Kungl. 
Myntkabinettet och Medelhavsmu
seet) har skiljts åt i två nya myndig
heter, vilket innebär att ämbetsdelen 
och museerna går åt vart sitt håll. 
Under 1998 bildar de tre museerna 
en myndighet under ledning av över
intendenten Jane Cederqvist. Medel
havsmuseet kommer sedan att övergå 
till det nya sk världskulturnmseet 
som håller på att bildas i Göteborg. 

Till den nya myndighetens ord
förande har Bengt Ryden, vd vid 
Stockholms fondbörs, utsetls. Till 
styrelseledamöter har valts Maja Ha
gern1an, vetenskapsjournalist , Kris
tina Josefson, doktorand i mcdcl
tidsarkeologi, pastor Anna Berger 
Kettner, ordförande i Rinkeby stads
delsnämnd, Monika Minnhagen-Alv
sten, chef för länsmuseet i Kristian
stad, Janken Myrdal, professor i 

agrarhistoria, adjunkt Per Wadman, 
historielärare, riksantikvarien Erik 
Wegr;eus, överintendent Jane Ce
derqvist. Förordnandena gäller tom 
3 l december 2000. 

Bakom delningen ligger ett stort 
arbete som lett till ett avtal. Detta 
avtal undertecknades vid en enkel 
ceremoni 31 oktober 1997 i Riks
antikvarieämbetets sammanträdes-

Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner är en stöd
förening som bi ldades 1948. 1-l.M. Konungen är sam
fu ndets höge beskyddare. Vänföreningen har under 
åren överlämnat många tina gåvor till museet. 

Som medlem i samfundet får Du information om nya 
utställningar och inbjuds till vernissage av dessa. Du 
erhåller också fri entre till museet. Medlemsantalet är 
för närvarande ett hundratal. Årsavgiften är 100 kronor 
och du blir lättast medlem genom att sätta in detta be
lopp på samfundets postgirokonto 35 48 60-9. 

Björn Tarms-Wahlberg. ordförande i Kungl. Myntkabinel/els Vännen: 
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rum. Runt bordet syns från vänster: 
lan Wisehn (KMK), Bengt Peterson 
(MM). Ulf Erik Hagberg (SHM) och 
Keith Wijkander (RAA). I bakgrun
den märks från vänster: Gunnar 
Sandberg (SHM), Hans L,ing (RAÄ), 
Håkan Dahlström (RAA) och Bir
gitta Ena:us (RAÄ). D 
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Skriver angående Bengt Hemmings
sons artikel i SNT 7/97 om "Pollet
ter i Sverige före 1660''. l artikeln 
omnämns en kvampollett från Reva( 
1562 (fig. 2) inköpt av KMK 1973 
(Kielers ex.). I Pedersens, Borås, kat. 
1937 utbjudes den som Mjölpenning 
Reval 1562 (säkerl igen Kielers ex., 
inköpt på Sagf~remes Aukt. 1937). 
.I Pedersens kal. 1939 utbjudes den 
igen, med följande text: 

Reva!. l förra kal. upptagna Mjölpen
ning 1562 å sid. 27, i danska katalogen upp
tagen som Mö lie-Teg n eller kvarntecken, har 
vare sig med mjöl eller kvarn att göra. Enligt 
kännaren T. G. Appelgren l Stockholm bety
der MOLEN hamnarm och mynttecknet är en 
hamnpenning av sällsynt slag. Myntet är av 
koppar och rätt vackert • REVELSCHE • MO
LEN·TEKEN•T•D•S) (1•5•6•2 RRR 1 225.-. 

Vill bara påpeka detta, själv vet 
jag inte vilket som är rätt. Något för 
KMK att undersöka. Själv tycker jag 
att den utseendemässigt verkar lite 
för pampig och "statlig" för att kom
ma från en kvarn. 

Kurt Hallström 

COMMENTMIONES DE 

NUMMIS SAECULORUM 

IX-XI IN SUECIA REJ>ERTIS 

NOVA SERtES NR. 9 

BRITA MALMER 

The Anglo
Scandinavian 
Coinage 
c. 995-
1020 
635 s. varav 

Exp.ovg. och porto tillkommer. 

Beställningar: 

NUMISMATISKA 
FORSKNINGS GRUPPEN 
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Bollhusgränd l B 
ll l 31 Slackholm 
Tel: 08-674 77 50 
Fax: 08-674 77 53 

Myntklubben 
Skilling Banco 

12/3. Årsmöte. 

9/4. Mikael Persson: Gustav Vasas 
myntning i Svartsjö. 

April. Bussresa till Frimynt i Hel
singborg. Bokning genom Roger 
Lind tel O 13-12 22 62. Pris ca 175 
kr. 

14/5. Summering av den gångna sä
songen. Planering för hösten 1998 
och våren 1999. 

Möteslokal: KFUM, S:t Larsg 39, 
Linkiiping, kf 18.30-2/.00. 

Föreningsmeddelanden 
inflir 1. ex. fliredrag. möten och 

auktioner sändes till 
rellaktiomm senast d<m l :a i månaden 

flire utgivning. 

KÖPER 
SALJER 

VÄRDERAR 
K val i tetsauktioner 
två gånger per år 

W) AHLSTRÖMS · 
tf~MYNTHANDEL ~ 

~~""&""~~ . 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norm1almstorg l, Jtr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 JO JO FAX: 08-678 77 77 

Februari 1998: 
11-14 Miinchen, Hirsch 
t4 Long Beach. Pomerio 

Mars 1998: 
7 Bruxelles, Elsen 

14 Helsingfors. Holmasto 

Apri/1998: 
1-2 Sydney. Noble 

t 8-19 Stockholrn, B. Ahlström 
27-30 Frankfurt, Peus 

Maj 1998: 
6-8 Miinchcn. Hirsch 
9 Helsingfors , Holmasto 

25-27 Ziirich. Leu Numismatik 

Juni /998: 
6 Long Beach. Pontcrio 

t 3 Bruxelles, Elsen 

Mars 1998: 
7-8 Abo. '"Ålm Marken" 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Du som fomt liimtlat objekt till om 
Kom gärna med mer! 

Du som IJittills i11tc länmat något: 
prÖ\'a os.s! 

Din• ohjekr bjuds m rill vå r världsomspän
nande kundkrc.ts, som är intresserad OlV såväl 
r-..fYNT som fr im~rkeu, brev, h:ifcen, V)'korr. 

handskrifeer och akricbrcv m m. 

Du kan .. Udd var.-. säker på att f~ högsta möjliga 
priser för Ditt material. Din tryggbet är att 

vi har 80-:hig erfarenhet och finrler g[:idje i au 
hj:ilpa v:kl kt.tnder r iii maximalt rcsulc~u. 

D<:td.sbon och :td\•ok.ater anlitar ofta oss. 

GRATIS RADGIVNING! 

Ringgäma! 

=H 0~A~~~~7;1;3~7 
MYNTKOMPANIET 

Birger Jarlsgatan 8, 3 tr 
114 34 STOCKHOLM 
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Kungl. Myntkabinettet 
Sveriges Ekonomiska Museum 
Slottsbacken 6 
Stockholm 

UTST ÄLLNINGAR 

All världens pengar 
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som t ex 
"Vad är pengar ?", "Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt! 

Rikets finanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank, affärs
bankerna, börsen, försäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
ideer, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt. 

Spara i bössa och bank 
Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 in
rättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen. 

Summa summarum 
Pengar i le.k, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också. 

Medaljkonste n 
Vem har väl inte hör t talas om nobelmedaljen? Me
daljens mer än 500 år långa histor ia är temat för detta 
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna, fantastis
ka klenoder, renässansmedaljer och Gustav lll:s historia. 

ANNAN VERKSAMHET 

M uselbutik 

Museets öppettider 

Tisdag-Söndag 10-16 

Måndag Stängt 

I entrehallen finns butik med försäljning av smycken, souvenirer. vykort och litteratur med anknyt
ning till museets samlingsområden. Tel. 08-783 94 42. 

Konferens- och fe stlokale r 
Kungl. Myntkabinettels hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 70 personer. Lovisa 
Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt sammanträdesrum med plats för 14 - 18 personer. Två mindre 
grupprum för 4-8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstens
golv och ockragula väggar län1par sig väl för cocktails, mottagningar, dans och andra festligheter. 
Tel. 08- 783 94 25. 

Myntkrogen, muse ets restaurang och cafe 
Myntkrogen drivs i restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer 60 personer och har fullstän
diga rättigheter. Under museets öppettider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas 
festvåningsverksamhel ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstk lassiga råvaror. 
Tel. 08-10 45 90. 
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2 nya brukslätta 1998-priskataloger: 

. . . . . Se själv vad marknaden betalar for Era sedlar och mynt ... .. 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 
Klubbade priser från offentliga auktioner 1996 + 1997 

9.000 auktionspriser på mynt från 
Sverige 1521-1997, besittningsmynt 1561-1721-1815-1903, Finland 1864 -1997 

Dansk-Norska Myntpris-Årsboken 1997/98 
Klubbade priser från offentliga auktioner 1996 + 1997 

12.000 auktionspriser på mynt från 
Danmark 1448-1997, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514 - 1864, 

Nordatlanten, Danska Väst Indien 1740-1917, Norge 1483-1814 - 1997 

Nu utvidgat med Finland 1864-1997 och Norge 18I4-1997 samt privatmynt från danska kolonier. 
Hela den nordiska marknaden är därmed täckt av dessa 2 nya priskataloger. 

Vid varje utbjudet mynt registreras: Identifikation av auktionshus och datum - lottnr. i katalogen
foto i katalogen - myntens å11al och nominal - referensnummer for mynten - konsen'eringsgrad -
viirderingspris - klubbat pris- ev. kommentar från auktionshuset - satsar för köpare -arvodena-

de noterade valutakurser på auktionsdagen - utländska valutahelopp omräknas. 
Artiklar där genomgår trends & higblights från auktionsmarknaden författat av ledande marknadsdeltagare. 

Få alla dessa nyttiga och ovärderliga marknadsupplysningar i de två nya priskatalogerna: 
Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/ 98 och Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 
In bd., ca. 290 + [ 40] pp, 9.000 klubbade priser 1996 + I997. Bokhandelspris SEK 350 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 
Inbd., ca. 360+ [40] pp, 12.000 klubbade priser 1996+1997. Bokl1andclspris SEK 400 

Nordisk Seddelpris- Årbok 1997 
Inbunden, 239 + [ 48] pp, 7.000 klubbade priser 1990-1996. Bokhandelspris SEK 350 

Dansk-Norsk ~lyntpris-Årbok 1995/96 
Inbunden, 212 + [34] pp, 7.000 klubbade priser. Utgången (rån förlaget- kun antikvarisk SEK 450 

Svenska ~lyntpris-Årsboken 1995/ 96 
Inbunden, 247 + [ 40 l pp, 7.000 klubbade priser. Utgången från förlaget- kun antikvarisk SEK 450 

Roman Coin Price Yearbook 1996/ 97 
Inbunden, 525 + 150 l pp, IO.OOO klubbade priser 1995 + 1996. Vol. l Bokhandelspris SEK 525 

Köp böckerna hos Er 111ynthandlare eller få dom med posten genom att 
betala försäljningspriset + fårsändelse SEK 40 på svenskt postgirokonto 83 72 90-6 (:Auktionssällskapet) 

eller skicka beloppet omräknat i DKK (+ försändelse) i en Euro-check till: 
Grelbers Forlagsekspedition, Drej0gade 26 F 501, DK-2100 K0benhavn 0, Danmark. 


