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En 1600-talsskatt från Svenska Pommern? 
Av Kenneth Jonsson 

I Numismatik Lanz (Mlinchen) 
auktionskatalog 83. 25 nov. 1997, 
ingick en serie med ime mindre 

än 25-svenska 2-rnarker från perio
den 1656-1673.1 1 De utgjorde dc 
enda s\·enska mynten på auktionen 
och det begränsade tidsspannet meu 
nästan varje årtal representerat lik
som det faktum att de yngre var i 
mycket gott skick pekade på att Je 
kom från ett fynd. Det naturliga var 
att mvnten kom från ett svenskt 
skattfynd. men en genonH!ång av 
auktionskatalogen ,·is'adc att det Tiven 
fanns andra tyska myntgrupper fdn 
mots,·arande tid och me<.l motsva
rande karaktäristikn.11 Skattens slut
mynt är 1675. endast representerat 
med ett exemplar. vilket gör det san
nolikt att den gömdes undan just 
detta år. 

l samma fim1as auktionskatalog 
87. 19 maj 1998. såldes ytterlicare 6 
svenska·'' samt 21 tyska myntt1 som 
alla visar samma karaktäristika som 
mynten i auktion 83. 

Mynten fördelas pa följande sätt 
efter präglingsområde: 

s,·crige 

Tyskland 
Svenska Pommem 
Brandenburg-Preussen 
Magdeburg 
Sayn 
T01alt 

Auk· Auk Smn· 
rio11 83 li01r87 ma 

25 6 31 

12 8 20 
75 13 88 
3 3 
l l 

116 27 143 

För att belysa den kronologiska sam
mansättnin!!en och d;irmed sannolik
heten för au dc utgör ett samlat fynd 
redovisas antalet mynt år för år för 
de rikssvenska. pommerska respekti
ve övriga tyska i ett diagram (jig. l). 
Som framgår utgör de tyska mynten 
en betydligt aktivare del av skatten 
än de svenska. d. v.s. de tyska är kraf
tigt koncentrerade till de sista fem 
åren. Detta framgår ännu tydligare 
för de pommerska. För att förk lara 
denna skillnad i sammanslittning är 
det nödvändigt att säga något om Je 
mynthistoriska förutsättningarna. 

Efter mång;t försök mcu koppar
myntningen sedan 1624 hade man i 
Sverige insett vilka betydande pro
blem som följde med en stor andel 
kopparmyntning. där kraftiga för-

4 

1-/g. l . 1\.nutlmylll j(irdclat{lll arta l. 

10 

~ Tyskland 

o ~ltJI-.tJ-.t.J-.:. 
1656 1659 1664 1666 1668 1670 1672 1674 

1658 1662 1665 1667 1669 1671 1673 1675 

iindringar i kopparpri~e l direkt tick 
ett utslag i fallande vUrde p~ cirkule
rande koppam1ynt eller att dc expor
terades och smUite.s ned vid stigande 
pris. Man be,tärndc sig dlirför 1665 
att kraftigt utöka silvermyntningen 
på kopparmyntningens bekostnad. 
men det tog tid innan man kunde för
verkliga dessa planer. Det intressanta 
är emellertid att markvalörerna i :,i I
ver. dUr2-marken sedan Karl X Gus
tav var den klart dominerande. inte 
förändrades betrliffandc silverinne
hållet (fil;. 2). Detta tick till följd att 
2-markerna kunde cirkulera under 
mycket lång tid utan att f(irsvinna ur 
cirkulation. 

Dc tyska mymen (inkl. Pommcrn) 
i skatten utgjordes huvudsakligen av 
113-talrar ( l 00 c:o:), medan resten ut· 
gjorde 2/3-talrar ( 12 ex). Dc bestod 
d;irmcd av hela och halva gnldcn
talrar. d. v. s. dc st1in-c valörerna i det 
nordtyska myntomloppet efter mynt
fördragen i Zinna 1667 o~.:h 1670. 
Dessa f"ördrag var ett resultat av att 
det pi\ grund av gamla bestUmmelser 
ang<icndc rcichstalerns utmyntnings
grund int.e Hin!!rc var lönsamt att 
priigla talrar. Samtidigt översväm
mades Tyskland av li\ghaltiga talrar 
och Hign: silvervalörer fn1n Neder
Hinderna, Polen n1.111. Della skapade 
kaotiska förh:illanclcn som löstes ge
nom Zinnafördragcn, d:'t först Bran
<.lcnburg och Sachsen oc.:h sedan llcr 
nordtyska stater enades om mynt
ning av valörer under I-talern efter 
en IUgrc utrnyntningsor<.lning lin den 
som g1illde för I- talern. Samtidigt 

bannlystes ett stort antal myntvalörer 
som då var i cirkulation. På kon tid 
förUndrades hUrmed myntstocken ra
dikalt och den hda och halva gul
dentalcrn blev de dominerande stör
re silvermynten. Ä ven myntning
en i Svenska Pornmem anpassades 
och under den här aktuella perio
den skedde: bl. a. 1672-75 en relativt 
omfallande utmyntning av 1/3-talrar. 
medan 2/3-talcrn endast utgavs i 
mindre antal 1673. 

Sammanfallningsvis kan man där
för konstatera all dc svenska silver
mynten inte påverkades av föränd
ringar i myntordningar på samma 
siitt som de tyska. dUr Zinnafördra
gcn :;nabbt lick ell dramatiskt ge
nomslag på myntningen och mynt
c.:irkulationcn. Detta framgår med 
önskvilrd tydlighet genom att just 
1667 Ur bakre gräns för dc tyska 
mynten i den här rekonstruerade 
skallen. Det iir också intressant att 
notera all småmynt saknas (om dc 
inte avsiktligt sor·tcrats bort före auk
tionen vilket förefaller osannolikt ef
tersom dc skulle betinga priser som 
gjorde att dc kunde säljas på auktion) 
varilir skallen enbart bestar av större 
silvermynt. 51 

Nedan har jag försökt samman
st1illa dc mynt som bör ha ingått i 
skatten. Sannolikt finns hiir vissa fel
kUllor eftersom mynt från annat håll 
kan ingå liksom an vissa mynt kan 
saknas, men i stort sett bör den speg
la skattens ursprungliga samman
siittning. Om den nu redovisade de
len utgör hela eller bnra en del är 
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heller imc möjligt att fastställa. Vik
ter anges e ndast för dc svenska myn
ten. Referenserna för dc tyska myn
ten (exkl. Svenska Pommern) följer 
auktionskatalogen. Samtliga mynt är 
illustrerade i katalogen. 

* 
Den geografiska sammansättningen 
(jig. 3) med 22% rikssvenska mynt 
och 14% från Svenska Pommern 
tyder på au fyndplatsen låg i Svenska 
Pommem. Det dominerande insluget 
(62 %) av mynt från Brandenburg 
skulle också kunna tala för Branden
burg. Berlin i Brandcnburg och Kö
nigsberg i Preusscn var huvudmynt
orterna för Brandenburg. Kros~en 
biC\' mymort i samband med linna
fördraget. Minden hade förenat~ med 
Brandenbunz i samband med uu bis
kopsdömet sekulariserats 1648. Ett 
intressant mynt utgörs av en samti
da efterprägling (nr 135) av 1/3 talcr 
1672 fr1m Minden. Den har helt avvi
kande stil och extremt låg vikt (7.51 
g mot norn1alt ca 9.50 g}. Möjligtvis 
är den präglad i E lirich under Gustav 

SVERIGE 

Karl X Gustav 
l. Stockholm. 2 mark 1656. SM 17. 

9,43 g. 
2. -2 mark 1658. SM 19. 10.58 g. 
3.-2 mark 1659. SM 20. 10.12 g. 

Karl X1 
4. Stockholm. 2 mark 1662.90. SM 

9.92g. 
5. - 2 mark 1664. SM 92a. l 0.39 g. 

6-8.-2 mark 1664. SM !Ola. 10.36 g. 
7-8.- 2rnark 1664. SM lOt b. 10,48 g. 

9.60g. 
9.-2 mark 1665. SM 105e. 10.48 g. 

l O. - 2 mark 1665. SM l 06f var. 
9.89 g. 

Il. - 2 mark 1666. SM 112. l 0.28 g. 
12.-2 mark 1667. SM 116b. 8.96 g. 
13. -2mark 1668.SM 118.10.59g. 

14-16. - 2 mark 1669. SM 12011. 10,26 g. 
10.10 g, 10,03 g. 

17-21. - 2 mark 1670. SM 121b. 10.56 g, 
10.12 g. 9.81 g. 9.75 g. 9.73 g. 

22-25. - 2 mark t671. sr-t 122:1. 10.43 g. 
10.28 g. 10,19 g. 10.1 I g. 

26. -2 mark 1672. SM 124b. 10.18. 
27-28.-2 mark 1672. SM 12-k. 10.22 g. 

10.04g. 
29·30.- 2 mark 1673. SM 125.10.43 g. 

IO.I2g. 
31. -2 mark 1673. SM 125 var. 

SVEClAE. 10.40 g. 

TYSKLA ND 
Svenska Pommem 
31-34. Karl XI. Stenin. 113 trucr 1673. 

SB 125c. 10.24 g. 9.76 g. 9.62 g. 
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Fig. 2. 2 11wrJ.. 166-1 
llihrle till (/e ärra/ som jim11.1 represememdl' i .IÅII/11!11. 

von Wiugenstein. som är klind mr 
att från 1672 ha slagi t underhalliga 
mynt i bl.a. Ellrich. Det fick till fiiljd 
au Brandcnbu.-...z 1638 med våld ~atte 
stopp för myntningen. 

Berlin 20 
Königsberg 27 
Krossen 15 
Minden 14 

Vad 2ällcr sammansättnin2en är det 
närn)ås t jlimfiirbara fynd"' j.1g klinner 

35. -- 113 wler 1673. SB 126.9.74 g. 
36-38. -- 113 talcr 1674. SB 127. 

10.34 8· 10.09 g. 9.34 g. 
39-50. -- 113 talcr 1674. SB 128. 

10.44 g. 10.01 g. 9.98 g. 9.59 g. 
9.54 g. 9.50 g, 9.49 g. 9.47 g. 
9.46 g. 9.36 g. 9.21 g, 8.94 g. 

5 I. -- 113 talcr 1674. SB I 30. 9.63 g. 

Br:mdcnbu rg-Preussen 
52-53. Friedrich Wilhelm. Berlin. 

213 tnler 1672. Dav. 243.244. 
54-56.- -2/3 tnler 1674. Dav. 244. 

57.-- l/3taler 1671. 
Schröncr 457)(455. 

58·60. -- 113 tnler 1672. 
Schröncr -){459. 459)(-. 473. 

61-67.-- 113 taler 1673. Schröuer 
4 76 var .. 480 var .. 482 ,.ar .• 
-)(483 (2 ex). 484. - . 

68-73. -- 113taler 1674. 
Schröttcr 491, 
49 I var .. 488)(491. 494 var. 
(3 Clt). 

74-76.- König~berg. 213 taler 1671. 
D:w. 254. 

77-80.-- 113 taler 1670. Schröncr 
647)(646. 65 l. 657 var. 658. 
658 var. 

82-88. -- Il3talcr 1671. Schröucr 663 
(2 Clt). 664. 665. 667 (2 ex).-. 

89-92. -- 113 talcr I 672. Schröucr 672 
l2 Clt). 675. 676. 

93-101.-- 113 tal er 1673. schröner 
683. 684 (2 ex}. 689)(688. 689. 
693 var .. 695)(694 (2 ex), 
-){699. 

102-106.-- 113taler 1674. Schröuer708. 
712}(71 l. 712 (1 ex). 713 var. 

till påtriiffat l RS2. men inte närmare 
beskrivet och fr;\n Irakten av Penkun. 
Kreis Grcifenhagcn. Mecklenburg. 
Bland ca 80 mynt. 'lutår ca l (>75. in
gick ca 20 rik~~'cn;ka mynt och ca 
.JO fran Svcn~ka Pornmcm. Samtida 
fynd från Ponuncrn är begriinsadc 
till Labörnitz. Krcb Usedorn-Wollin. 
nedlagt efter 1670 med sammanlagt 
~ J exemplar varav ett okänt antal 
rikssvenska. 

Vidare finn' hctydligt yngre fynd 
med rikssven,ka mynt. 'ärma\t i -

107.- Kro&\CII. 113 talcr 1667. 
Schröucr 539)(538. 

IOR-109.-- l/3talcr 1668. Schröuer 
565, 565 \'llr. 

110-111.- - 113tnler 1669. Schröucr 579 
var .. 580. 

112. -- 113tnlcr 1670. schrötler 
587)(581. 

113-l 16.-- 113tnlcr 1671. Schröucr 
600. 602. 603. 607. 

117-120.-- 113talcr 1672. Schröuer614 
(3 ex}. 614 var. 

121. --113talcr 1673. Schröuer623 
var. 

121-123.-- 113talcr 1674. Schröner626 
var. (2ex). 

124. - Minden. 213 taler 1672. 
Schröuer 376. 

I25-129.--113 tnlcr 1671. Schröner 
752. 765 (2 c~). 770. 77 J. 

130-134.-- 113 tolcr 1672. Schröuer 774 
(2 ex). 776. 78 I (2 ex). 

135. -- 113tnlcr 1672.7.51 g. 
Schröncr -. Samtida efterpr'.ig
ling/falsl.mynt Sayn? 

136-138.-- 113talcr 1673. Schröuer 
782. 782 var .• 787. 

I 39. -- 113 later I 675. Schröucr 
800. 

Magdeburg 
140. August von Snchscn-Wcisscnfcls. 

Halle. 213 talcr 1670. Dav. 631. 
141. --213 talcr 1671. Dav. 631. 
142. -- 113 talcr 1672. schrötler 870. 

Sayn 
143. Gusta\' \011 Wiugcn\lcin. Ellrich. 

213 taler 1674. Dav. 908. 
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e MINDEN e BERLIN 

e ELLRJCH e KROSSEN 
e HALLE 

Fig. 3. /lfyn/tJrlrr ,\'fllll jin11.1 repll'.(<'ll/l'mdt• i skallt'/1. 

tid Ur Schulenberg. Krcb Rostnck. 
Mecklenburg 1888. Bland SX mynt. 
s lut5r 1726. ingick rik~svcn~ka 2-
marker (5 ex 1668-1707) och 5-iircn 
(8 ex 1690-1707). Vidare fr.'in Sven
ska Pommern. 2/3-talrar (2 ex 168() -
1690) och 1112-talrar (4 ex 168 1-
1693). 

Om dc hiir publicerad~: mynten 
utgör en skatt. vilket fiircfa llcr 
mycket sannolikt. är det det mest 
betydelsefulla fyndet fiir hcly~
ningen av myntcirkulationen i Sven
ska Pommern på 1670-talet och det 
är dUrfor att bcklaua att man inte kiin
ner till den exakta fyndP, latM:n och 
i me heller vet om de nu salda mynten 
utgör hela eller endast en del av skat
ten. Det :.tura inslaget av :.vcnska 2-
markcr kanske kan förklara~ :1\' att dc 
betraktaclcs som 1 i k\ ;ird i l! a med 113 
talem (halva guldental rar). 

Litteratur 
Dav. - J.S. Da1·cnport. Silr•t•r guldm 
1559 · 1763. Ert.hauscn t 992. 
SB - B. Ahlström. Y. Airner & K. Jnn'
'on. Sr·t•ri,s:l's besilmingsml'lll. Stock
holm 1980. 
Schrötter - F. 1011 Schn;ncr. Die Mun:t•n 
Frietirich ll'ilhelms tie> Gm.nrn Knrfiir
HI'II mul Friedrich III. nm /Jrtmtlc•nlm'l( 
cmf Gnmdlagr drr Scmmtlun~ tlt·~ Kgl. 
Mlin:Jwhinr ues. Berlin 191 3. 

6 

SM - Il . AhbtrHm. Y. Al mer & B. l lem· 
rning:.M)Il. Sr·aigt'.l 111)'111 1521· IIJ77. 
Stuckholm 1976. 

Noter 

t. Lan t 8:1. nr l 0-10- l 06-1. 

2. Lar11. ll:l. nr J l 9 - J21 (Magtkhurg), 
:l~X . 462 (Brandcnburg- Prcu,scn) . 
530 • 5-1 1 (Svenska Pomrm:rn). 67 1 
(Sayn). 

·'· L:1111 1!7. nr 861 -866. 

~- L:mt 117. nr 381-393 (Rr:mtlcnburg
Prcu"~n). -136--1-13 (S1cn:.ka Pum
mcrn). Nr -1511 1Sayn. 21:0 1alcr 1676) 
har inte l:lgi l:. med cflcr,om den iir pr:i· 
g lad l 676 och om ' kanen ncctlagr' 
för:.t da hord.: mym i ih-rigl fran 1675 
1ari1 hel) 1llig1 fler. 

;;, Jamfurdock L.an783. nr 52:1-529. 1/2-1 
1:rlrar 1657-1(170 fr:\n S1o:n'ka Pom· 
mcrn 'om ,!.ull c kunna ha ing:ln i ''-at· 
len. D.: har cmdknid in1c inl.ludcr:us 
p:\ grund :w an dcs'a l':tlörcr iivcn 
myntade:. 167 1· 1672 l'ilk:r följaktli · 
gen hortic h:r funnil, med. 

6. f-) nduppgiftcrna bygger på en fUr ca 
25 år -~'(lan ruord gcnomg~ng a\' DcUI· 
,cJu: :-.lumi,m:ui,chc Kommi"ion' 
f) ndarl.il (numera mrvamd i Berlin). 

o 

En romare 
i Fjälkinge 
Av Ulla Wothran Silvegren 

l februari 1997 gjorde Bror Nilsson 
i Fjälkinge en mycket intrcs~ant 
fynd när han gick omkring pa den 

plöjda åkern p5 ii gan Fjälkinge 6: l i 
Fjälkinge socken. Skåne. Fyndet var 
en romersk denar som prUglats för 
Domitianus. son till den romerske 
kejsaren Vespasianus (69-79 e. Kr). 
Myntet präglades i Rom år 76 e. Kr. 

~lyntcts ad\'ers visar Domitianu~ 
portr.in och har inskriften CAESAR 
AVG(ustus) F(ilius) DOMITIANVS. 
Inskriften läses motsols. 

Reversen. som är mycket sliten. 
visar en bild av Pcgasus. Inskriften 
är svårläst m~.:n har sannolikt varit 
COS IIII. 

* År 68 var en olyckligt år i det ro
merska riket. Kej~ar Nero ändade sitt 
liv och tiden som följde blev turbu
lent. Dc fyra tronpretendenterna -
Galba. Otho, Vitell ius och Vespasia
nus - kiimpade intensivt om makten. 
Den 15 januari 5r 69 hade riket fyra 
kejsare: i Rom den åldrande Galba 
med stöd av dc spanska legionerna 
och senaten, Otho, även han i Rom. 
med stöd från praetoriangardet. Vit
ellius i Gem1anicn. utropad till impe
rator av sina soldater och Titus Fla
vius Vespasianus. fliltherre över le
gionerna i rikets östra delar, som 
kom att avg;1 med segern. 

Vespa~ianus hUrstammade från en 
umbrisk småstad och var son till en 
förmögen tullförpaktare. Han gjorde 
en lysande militiir karriär under kej
sar Claudius och blev utnämnd till 
konsul år 51. År 67 utnämnde Nero 
Vespasianu till överbefälhavare un
der det judiska upproret. och detta 
var i stort sett slut när trupperna i 
rikets östra delar utropade honom till 
kejsare. Trupperna \' id Donau an~löt 
sil!.. Samfällt tå!mde man in i Italien och erövrade Ro m. Härvid dödade:. 
Vitellius. den mest bctvdelsefulle 
medtä,·laren om makten: Ve~pasia
nus erkändes av senaten som kejsare 
och han övcrHimnade befälet i Ju
dcen till sonen Tirus. På våren är 70 
nnlände han till Rom. Med sedvanlig 
bitterhet konstilierar Tacitus: "Ty en 
hemlighet med enväldet hade nu 
kommit i dagen. regenten kunde vm
jas annorstädes än i Rom" (Historiae 
1.4 ). Det var en skakande uppleve be 
för romarna när praetoriangardet 

SNT l · \19 



Della r priiglcul flir Domitia1111.1 i Rum ar 76 t•. Kr. Mylllt't~ aclren t·ilur 
Domitittmtf portriiii och /mr it~skriftell CAESAR AI'Gfu.•tu~J F(i/iu.•) DOMITIANVS. 

Rrt·enrll. mrs iml.rift iir n·årliiH. l'i111r en hi/d t/\' flc'gtUtB. Skala1: l. 

hade agerat kcjsam1akare och fön 
fram Claudius och Otho. När nu ä\·en 
provinslegionerna - till stor d.:l lo
kalbefolkning - tog sig samma riit
tighete r. öppnades skrämmande per
spektiv. 

Rom 1:1c till ~tora delar i ruiner. 
disciplinen inom armen var usd och 
finanserna var i bedrövligt skick. 
i\ led uthall ighet. energi och ~tor 
prdktb k klokhet lyckades Vespasia
nu:. ater..tälla vad dc tidigare årens 
sWpphänta styre förstört. Freden 
återupprättade-; utrikes såväl som 
inrikes. urän~crna mot Gem1anien 
t ryggade~ och landet mellan Rhen 
och Donau införlivades med det 
romerska riket. Ett antal vasallfur
stendömen drogs in. För att bringa 
ordning i linanserna utkrävde Vespa
sianus dryga ~katte r. vilket dessviirre 
gav honom rykte att vara girig. 

Vespasianus lyckades bevara ell 
eott förhallande till den uamla aristo
kratin och i>tärkte kejsa~dömets auk
toritet. Han var enkel och Oärdfri 
med relativt god utbildning och an
sedd för slagl1irdig. Vespasianus be
satt swrt mod. vilket framgår av att 
han ofta somnade under de teater
förestUllningar som kejsar Nero gav. 
Att somna och dessutom högljutt 
snarka vid dessa tillfiillen och iindå 
klara s ig med livet i behåll var en 
prestation. 

Vespasianus hade tvi\ söner, vil ka 
cftertriidde honom pt1 tronen. Redan 
från första början av sin regering:.
tid visade Vesp;tsianus tydl igt sina 
avsikter att grunda en dynasti. den 
naviska dynastin. Bystema av hans 
söner, Titus och Domitianus. förc
kanuner på reversen till ett mynt som 
präglade~ i\r 69- 70. Legenden be
skriver dem som Caesar Augusti. Ett 
nertal andra mynt visar tydligt 
samma intention. År 76 priiglatlcs 
det här b.:skrivna myntet, vilket 
pit adversen visar Domitianus port· 
rätt. omgivet av legenden CAESAR 

S:>IT 1·99 

AVG(u~lll') F(il iu<,~ DOI\IITIA 1VS. 
Bilden vi,ar en tmm med ett mycket 
brett och niirma.\t hoptryckt an~ik tc: 
drag ~0 111 var karaktiiristiska för den 
na,~bka familjen. Domitianu~ var 
lik~om ~in fader skallig. vilket pl:l
gade honom ~värt . Han gjorde tappr:~ 
försilk att kamma h:iret över pannan 1 
en fri!. yr a la Nero. Det w gav honom 
öknamnet ··den :.k:tllige c ro". 

Ar 79 u t rop;tdc~ Titu~ till kcj .. arc. 
l i an~ regering~t id blev kon och lide'
mättad. Vulkanen Vcsu,·iu' lid. 'itt 
~tura utbrott .. amma .lr \Om Titu' 
blc' ' kcj~arc. Aret därpa härjade' 
Rom av en tlirödande br.md och ar 81 
avlo.:d kejsaren i ~vlr feber. Domitia
nu~ korn nu till maktert. Han hade 
utpr;iglade hUrskargåvor och sil~jdc 
v;i( mr fU rvallning och r;itt.<,k ipning 
samt för rel i g i o nen~ och festerna~ 
noggranna vfi rd. Hans stora intrc~~cn 
var litteratur och konst. Han utövatic 
!>0111 censor perpetttus kontroll iivcr 
~ena ten~ ~ammansiittning och iivcr 
linan,fiirvaltninucn. Från år 88 Wt 
Domit ianu~ ofi'cntl igt kalla ~ig Ou
minus et Dl'ttS - Herre och Gud. lian 
l.. r.ivde all titeln ~kulle anviinda' av 
alla i b:1de tal och ~krift. Detta var ett 
ocrhört högmod. Hans stora prakt
lys tnad ot:h drygu utgifter för hiirvii
sendet viickte berii tt igat missnöje. 
Han var dock tlirnligen popuHir bland 
soldaterna och i dc breda folklagren. 

Domitianus !irelystnad m:h ringa 
krigslycka gjorde honom med tiden 
misst;ink:.:un och avundsjuk. Efter 
ett upprorsförstik i Germanien Hit 
han avrii tta !lera framstående pcr~o
ncr. Nu k!indc inte ens hanl> gcmal 
Domitia sig ~like r och en plan på att 
bringa honom ur viiriden mognade. 
Den 18 september år 96 verkstUlldes 
planen - kejsaren mördades. 

* Myntets revers viieker en viss nyli 
kenhct. Pcgasus - vilket symbolviir
dc ~ku ll e Pegasus ha. vilka a~soc i a-

tioner ~kulle han ge upphov ti ll ? 
Mynten var ett av dåtiden~ fr;im~ ta 
propagandainstrument och dc~~ u_t
formning och :.ymbolcr var alllid 
av~edda att fiirmedla ett budskap. 
Om Pegasus bertittar den grckbka 
mytologin följande: 

Bellemfon var en berömd hj!ilte i 
tj l i n ~t hos kung Proito!> i Tiryns. Den
nes hustru. Anteia. blev lOriilskad i 
den :.tfl tl ige yngli ngen, men dfl lu.m 
avvisade henne grep~ hon av hat ull 
honom och beslöt att hii mm1s. Hon 
uppgav för ~ in make att Bellero
fo n föl'\ök t förföra henne. Hj1i ltcn 
,l..icl..adcl> da ivä!! til l kunc lobatcs i 
Lykicn med en fÖrseglad ~krivel<.c. i 
'ilkcn ~tod an!!i,·et hur han 'kulle 
röja' ur 'ägen.~lobate~ ~ände 13cl!e
rnfon att l.. limpa mot Kimaira. ett ' t d
under med lejonkropp och onn~van:.. 
A' nål!on milrkli l! anledning var 
vidundret de~~lliOn~ på ryggen fiir· 
,edd med ett eldsprutande gethuvud 
(~il:!) . Bellemfon tog den bevingade 
hii:.ten Pegasu~ Lill :-.in hjUlp. Denna 
'auohlht var ;ittlin!! till Poloeidon och 
M~du'a och hade~ sprungit fram ur 
den .. enares kropp när Pet>eu~ dr.iptc 
henne. l IU\ten var a,· det bangstyriga 
'lal!el varmr I!Udinnan Alhcnn <.:ltle 
pa ~honom eli guldbt:l>lagct be bel 
med vi lket Bellerufon kunde l) g la 
honom. angripa och döda Kimaira. 

Tillsammans utkiimpade dc med 
framgang ytterligare strider. Slutli
gen c rep~ dock Bellemfon av över
mod~och försökte på sin bevingade 
hlbt att llyl!a ända upp till gudarna~ 
honinc. D~tta !!ick emellertid om 
intet. twn trliffades ;1v Zeus blixt. 
, tiirtade ner och omkom. Pega\Ul> 
dUremot :.vingade sig upp till Olym
pen. 

i\r Dmnitianus att likna ,•id Bellc
rofon eller rent av Pegasu\? Har han 
redan n;ir detta mynt prHglas en hem
lig önskan att jiim~täll a sig ~j1ilv med 
guthtrna? Alt likt den gudomlige Pe
gasu ~ svingu sig upp till Olyrnpcn? 
l)(! titlar han s.:nare antar. Domi1111.t' 
et /)(lus - Herre och Gud - kan tyda 
på detta. 

J.i tl Cl':lllll' 

Gran t. M. R<IIIICIII hi.~tory fmm coin<. 
C':unhridgc 1968. 
Mauingly. H. Coins oftht' Rommt Empin• 
;, t/w /Jriti.1h Muw•um. Vol. Il. Londm1 
1930. 
Mallingly. IL och Sydcnham. E. Titt! 
Utmwnlmpl'fial Coinagt•. Vol. Il. LotKlon 
11)26. 
N il ~'on. M. P:n ,..omtitlen.\ hisw r ia 
Slockholm t97 1. 
SHdcr~t riim. G. Den o/ym{!isk.a g111fa · 
t•ifrltfl'll. Stockhohn 197-1. o 
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Föreningens stora jubileumsfirande! 
Av Frederic Elfver 

Från malm till sedel 
Efter månader av förberedelser var 
det äntligen dags alt slå upp portar
na till utstWiningen SAMLARENS 
KLENODER på Kungl. Myntkabi
nettet ( 4/12 J 998 - 15/1 1999). Detta 
skedde fredagen den4 december och 
blev startskottet på föreningens 125-
årsjubileum. 

Nio utställare hade inbjudits att 
visa sina klenoder och berälta om 
sitt samlande. Rolf Alstertun visade 
"Utländska mynt i Sverige fram till 
år 1500''. Jan-Olof Björk hade valt 
temat " Kopparöret". Dan Carlberg 
kunde med sin monter ''Polletler- en 
skatt av svensk kulturhistoria'' lära 
oss en hel del om dessa rnyntsubsti 
tul. Julius Hagander valde all ur sin 
rikhaltiga samling visa mynt med 
metall av svenskt ursprung._bl.a. du
kater slagna av guld från Adelfors. 
Småland. i "Från malm till mynt och 
medalj". För alla samlare är litteratu
ren viktig och detta uppmärksamma
des i Björn-Otto Hesses vackra mon
ter "Samla. Hira, veta - litleraturens 
betydelse". Hasse Nilsson lät besö
karen vila sina ögon på skön konst 
i montern "Medaljer''. Barbro Råd
ström visade kungliga och allmän
na spelpenningar i "Spelpenningar". 
Hur man tillverkade mynt kunde stu
deras i Sonny Serrestams "Valsverk 
och släggverk". där trämodeller vi
sade de olika teknikerna. Slutligen 
speglades sedlamas historia i Mag
nus Wideils ' 'Svenska sedlar, etl 
intresse väcks .. .'' . Allt presenterades 
i sobra montrar i en härlig utställ-
ningslokal. -

Utst:illningskommissarie var före
ningens ordförande Torbjörn Sund
quist med Richard Kjellgren som 
närmaste medarbetare och arkitekt 
var Jan Po la~ck. 

Publikationer 
Olika häften och kataloger fram
ställdes. Julius Hagaoder initierade 
utgivandet av skriften Från malm 
till mynt och medalj. författad av 
Lars O. Lagcrqvist. Ulf Nordlind och 
Hans Hirsch. Föreningen stod fOr ut
givandet av en utställningskatalog -
Samlarens klenoder med utställarna 
som skribenter. Katalogen redigera
des och formgavs av Monica Golabi
ewski Lannby. l samband med jubi
leet blev ockst\ Smiirre Skrijier nr 8 
klar. l denna iir bl.a. alla medaljer 
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lan lVistUm ltillsar alla viiikomna i 
e111ren till Kungl. Mymkabinen et. 

som fören ingen har låtit fromstäl
la förtecknade och avbildade. Un
der lördagen delades skriften ut till 
dc nlirvarande (övriga medlemmar 
kornmer att få elen med posten). För
eningens tidskrift , Svensk Numisma
tisk Tidskrift, ägnade novembernum
ret åt jubileet med intressanta artiklar 
om bl.a. föreningens historia under 
de senaste 25 åren. ordförandena i 
Svenska Numismatiska Föreningen 
1873 - 1998 samt Sven Svenssons 
samlingar. 

Vernissage 
Fredagen inleddes med att förening
ens ordförande Torbjörn Sundquist 
invigde utställningen. lan Wischn. 
t. f. chef för Kungl. Myntkabinettet, 
hiilsade alla välkomna och kunde lik
som artikelförfattaren glädja sig åt att 

Den ltögtidliga krtms
nedläggningen på 

't:·:;;,..;;.....-a!'WI Råda kyrkoglilrl i 
MiHnlycke. di/r Mag
nns Lagerberg 1•ilar. 
Frl/11 \'iimter: Lars 
Alt/ström. ll'fJ!l'SCilttmt 
från Götlw Coldi11i11 
Orden, där Mll!-lllltS 
Lagerbet:~ mr Stym n
de Rekt01: Ptml Le l'in. 
Svenska Numismmiska 
Föreningen. Göran 
U/lmcm. ortlfijrmrde i 
Göteborgs Numisma· 
tiska Fiirening. 

En .fklll utbringas }lir Ulla Silw:gren . .som tilldclm.r föreningens guldmil flir jlirtjiin.sr
jidlt arbete. 
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Julius l-laganda 1·isar sin moll/t' r fl i r Jmw Cedt•rql·i.H. 

UlfNordlind. )tm Pola.st>k och Torhjiim Swulquislmed husrm Gudmn 
i 11/Siiil/ningS.Wfell. 

Lars O. Lagerql'is1 i samwlmetl SJJM:s du:(. iil·erinlt•ndt•/11 ./(1/11' Cedertfl'ist. 
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On/flirmuh• i Gunnar Ehtriims Sliftelse 
fl i r mm1ismillisk f orskning. 8 eng1 

Tl'ilmul. meclluiSim Kerslin Beskow· 
Tt•llmul stutlem r Magnus lVidel/s 1110111er 

nu>d sed/w: 

så miinga slutit upp fö r all se den nya 
utställningen. Fredagen präglades 
annars av visnin!!en m· de auktions
objekt fra n bl. i . Sven Svenssons 
~mnlingar som skulle säljas under 
lördacen. Det var många som tinade 
med lystna blickar på T öre klipping 
1626 fri'tn Arboga - en sann raritet! 
Ett annat mynt ,jV stor ~ ällsynthet var 
riksdalern från 164 7. Båda dessa 
mynt skulle nå riktiga toppnoteringar 
under lördagen. 

Kra nsncdHiggning 
hos SNF:s grundare 
Lördagen blev en intensiv dag med 
visning av auktionsobjekten. före
drag. auktion och jubileumsmiddag. 
Fiiredmget hölls av Kolbj~)rn Skaare. 
som talade om en vikingatida guld
skatt från Hoen i Norge funnen på 
l R30 - talct i samband med clikes
griivning. Vikingat ida guldskaller är 
mycket ovanliga. och det var ett nöje 
all höra Kolbj0rns spännande berät
telse kring fyndet som innehölltjugo 
mynt. sexton av guld och fyra av sil
ver med spl1r av förgyllning. 

Tidigare pl1 dagen hade förening
ens grundare. friherre August Wil
helm Stiern~tcdt ( 1812-1880) samt 
greve Carl Snoilsky ( 184 1- 1903). 
fi\u blommor nedlagda vid sina sista 
viiopiatser på Non~t Kyrkogården i 
Stockholm av representanter från 
föreningen. Dagen innan hade kam
marherre Magnus Lagerberg ( 1844-
1920). som också var en av orun
darna av föreningen år 1873. råu en -
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krans nedlagd på sin grav pC1 Råda 
kyrkogård i Mölnlycke. Detta ombe
sörjdes av Göteborgs Numis1m11iska 
Förening. 

Auktionen med 131 utrop var vm
besökt och elt flertal rari teter gick 
under klubban. Auktionsutropare var 
Lars O. Lagerqvist. 

Middag och belöningar 
lnnan jubileumsmiddagen började 
samlades alla i ut!; tällningsloklllen 
där föreningen uppvaktades av bl.a. 
Kolbjprn Skaare. J~rgen Steen Jen
sen samt ordföranden i Numisma
tiska Föreningen i Åbo. Tom C. 
Benrroth. Ett antal bokgåvor och 
medaljer överlämnades till jubilaren. 
Skånes Numismatiska Förening hyl
lade föreningen via telecram och 
lyckönskade den i dess fr~mtida ar
bete. Samtidi!!t erhöll Ulla W. Sil· 
ve!!ren. föresl5ndllre för Lunds uni
versitets historiska museums mynt
kabinett. föreningens guldnål för för
tjänstfullt arbete. 

Middagen med nära etthundra 
deltagare~ avhölls på Mymkrogen 
i Kungl. Myntkabinettets lokaler. 
Stämninuen var mveket cod m:h den 
vällagade trerättersmåltiden intogs 
med stor aptit samtidigt som den 
numismatiska diskussionen fortgi<.:k. 
Traditionsenligt skickade föreningen 
telegram till sin Höge Beskyddare 
H.M. Konungen om dess 125-års
jubileum. Ett flertal tal hölls bl. a. 
av Torbjörn Sundquist. Kolbj1~rn 
Skaare, Lars O. Lagerqvist samt 
Björn Tarras-Wahlberu. ordfönsnde 
f< jr Samfu ndet Kungl. ~Mynt kabinet
tets Vänner. 

En av höjdpunkterna under kviil
len var då olika belöningar delades 
ut. Föreningens förniimsta belöning 
- Svenska Nwni.muuisko Fiirening':. 

l'iinnenws ordfiirmzdc Bjiim 
Tarras· llizlziiH:rg luiller 
w/ och kåserar. 

lO 

Mwzika 1/a}:mltff' r och Lars O. Lagen[l'isr under mitMagen flankerade m· Torbjijm 
Szmdqui.1t och Ulla Sih•ew·en. 

Stilmnings/Jild jhlu 
mitfdageu med Lars O. 
l .ltgt'l'lfl'ist. Ulla Sill'l'· 
Qrt'll. /au 1\ii.l-e/111 oclt 
./Jojmw Natlwnt·/Jöiis pt1 
Mig<' r s ida. 

"o ;-- , 
, . /"l.L._ 

Na11ouschkf1 Myrberg mouog u11der 
kl-ii/len medalj och slipendium ur 

Nils Ludl'ig Rasmussous sripendiefoud 
for uuga mrmi.rmatiker. 
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Lnrs o. La~erql'ist mo/lar St'('ll~ka Numi.HIU/11\~(/ rmt'lllllti<'ll\ 
Guswf 1'/ Adolf-medalj fiir fmmsttlellde 11111/lilmllli•~ fon~

ning ur tmlfiirwule Torbjiim Stmdquilll lttmd. 

Jon:e11 Stren kn•t'll mallar St·e11ska Numi.1nwtis~a 
Fiirenillf:l'll< Gtlllllj \'l Adolf-medalj fiir f nmuuiemle 1111111if• 

mtllil~fonknmg. 

1imkka Tall'io molla r tlet nyimtijiadt• pri.1 ,wm till~ommit p.! 
illitilllit• m · Bojmw Nmlwr.H-lliiii.l. fmmlidlll' 1111111i.lllllllikem 

Enm Nmltm:11-IJiiih 1/11~11. 

c11s Gustaf \Il Adolf-medalj fiirfrnm
srciemle 1111111ismariskforsk11i11g - till
delades f.d. muscidirektören Lars 
O. Lagerqvist samt overinspektoren 
Jurgen Steen Jensen. Danmark. De 
har bada varit \'erksamma inom 
numismatiken under en mycket lång 
tid och bidmgit med miingder av 
intn:~~anta och vetenskapligt värde
fulla artiklar och böcker inom iirnnet. 
Vidare erhöll intcmli:Jilcu 'id Fin
lands Nationalmuseums myntkabi
nett. Tuukka Talvio. ett nyinstiftat 
pris som tillkommit på initiativ av 
IJojana Nathorst- Böös. framlidne 
numismatikern Ernst Nathorst-Böös 
Unka. l priset ingick en medalj över 
ErnM Nathorst-Böös. modellerad av -

Da11 Carlilng. 1!11 at• utstii/lama. 11111111/r.fiin•llillgt•n• 11ym.•tif· 
wdr ltedNsgål'tt. 
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Samtfiliii ut<tl/1/art• flll l<'mr ltiir mrd si11a nyss erlullltw 
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v-- ..... 

Slutord 
Söndagen var något lugnare och 
höjdpunkten var Lars O. Lagerqvists 
föredrag om euron och dess n>re
gångarc. Avslutningsvis kan jubileet 
summeras som en mycket lyckad 
tillstlillning i föreningens historia. 

Vi ser med splinning fram mot 
nlista jubileum år 2023 då förening
en fy ller 150 år! o 

Fri1: Ellltflrijm. Richarcl Kjell~:rt•/1 mnllu111nt ,\"illa /Jallr' r Jlll feulwmiir 
lille/U lllltlt/11~1'11. 

Samtliga bilder 1110111 nr l iir tagna 
m· Gabriel Hildebrand. Fotogmf till 
nr l iir Theodor Hassel. 

Ernst Nordin (ocksa nän·arandc). 
Nanou~chka Myrhcrg t i l ldelade~ en 
medalj ~amt penningmedel ur Nils 
Luch·ig Rasmu.\·.,·o/ls stipelllliefmul 
.fur unga mmtismatike1: Nannuschka 
har bl.:t. skrivit B- och C-uppsat\ i 
numismatik (inom ämnet arkeologi) 
vid Stockholms uni1ersitet. umb
mati~ka for~kningsgruppen. Hon hc
handladc då den svenska myntningen 
mellan åren 1250- 1290. 

Samtliga ut~tiillare erhöll före
ningens nyinstiftade hedersgåva. en 
medalj som utdelas av styrelsen som 
tack till föredragshållare. utstiillarc 
etc. Först en bra hit efter midnall 
gick dc sista glisterna hem c l"tcr en 
fu llspUckad heldag i numismatikens 
tecken. 

Kungl. Myntkabinettets 
n.'Staurang och cafe 

• MYNTKROGEN • 

12 

arrangc~u· 

middagar och fester 

Kont:tkla 
LEIF SIGERTu~\' 

tel l fax 08- 10 45 90 
och få en 

personligt bemötande! 

Tl·å niijda .11111:vum/wr• mNI sina .senaste kap! 

L111 1 O. I.AI,~t·nt•·i;l, 11111 \\'i.H'Im o< h 1i1rhjiim Sundquistl'id A. Il( Stiem.wcdt., grm·. 
Fmogm{ mr Ulf Nordlilul. 
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SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT 
REGISTER 1998 

ARTIKLAR OCII NOTISER 

:\Is tcrtun, Rolf 
Arv,tridcn om Knut <k n 'torc\ cngd,l-a 1-mna en 'lll:l orn mal-ten med li\o!t ,om in\:tts. 

Bambrid~o:c. Anthon~ 
Tråkigt 'lut rör romanti,J.. taler. 

Berghaus. Peter 
Willy Schw;thachcr. ~~juli 1897 Franl-furt :w augu,ti 197:? Stodholm. 

Burncstar. Ulrika 
Scener fr.'ln romcr~ka \':tl och umrii~tningar. 
Kungl. Myntkabinettet p~ data. (& Richard Kjcllgre n) 

Carlhcr·~:. Dan 
Myntsamlingen i Bjiirnurn~ hcmhygdMmr~etun. 

Carlcsnn, Ulf 
Polletter fr:ln IXN:mg:trcn Öland. 

Carls-;on, Pcr-C.liran 
:\lyntdrängcn och fabkmyntaren Clac' Holm. C& Bengt Hcrnmingl><On) 

Golahicwski l.annhy, i\ lonira 
Silverskanen fr.m rcgabkcpfl'!t Kmnart. 
Slonet, 5na ~rhundradcn - ;.pcgladc i mynt. 
Jurgen SIC..: n Jcn,cn 60 5r. ( l't•r.,·mlfllia) 

Hack l. Jnscf 
Gnadcnpfcnnigc. 

Hallstriim. Kurt 
Om .. Pollcttcr i $\cril!c fiirc l MO ... ( Lillt/..rc•t\1'11 / 
Om .. Papper-pollcttc;med dunkel bakgrund ... (/.mc•Åtc'/HII/ 

Ht'mming55on. Bengt 
Karl IX:' och Gu,t:l\ Il Adolf, pral-tm~nt r guld. (c\: lian' ~kruin<k~ l 
~lyntdr~ngen och !abl-m~ utarcn Clac' Holm.(,\: f'cr-Giir;m CarJ,wn) 

Hcrmart:>Snn. i\ Iartin 
En sedclförfabk ning anno 1845. (Uiw•l..rc•l.\t'll} 

Ilesse, tljiirn-Ottu 
Konstn!ircn Otto Il. Wallgr\!rh numi,matot) pi,~a plan,dll ~rl.. 

Huhnbcr~:. Kjell 
För 350 :ir sedan ... 

Hiigg, Rohin 
Pris till Ulla Wc~tcrrnarl-. 

K:un pmann. Ur~ul a 
.. Stor 1ir Artemis från EfcMJS ... 

Kjell~rcn. ll ichard 
Kungl. Myntl-:tbincttct p:l data. (& Ulril-a Burnc,raf) 

Sl\'T l ·l)<) 

Nr Sid. 

5 Il l> 

IJ 

4 

5 I l.! 
7 186 

6 14.\ 

16 

6 144 

3 52 
s 200 
s 2 15 

4 <).j 

l :n 
7 194 

4 7(1 
t) 1-14 

() 152 

6 l.! K 

(, 

5 

14 

7 IH6 



Lagcrq,·is t, Lars O 
Medalj fr.in Pclarord~n. (Ny medalj} 
"Härje·dalcr". !Ny nu•tlalj} 
Hysteri. (Mmt & medaljer) 
Guldbröl lop. (Mynr & meda/ja) 
Manfred Björkquist-medaljen. 
Svenska Akadcmi..:n - nftgra :'trsrnedaljcr. 

1998 

Italien. Li taucn. Lettland. Ryssland. Ukrainu. (Nya mynr & S!'dlar) 
En numism:ui~l.. ~ki l sm!issa. ( Uisrkretsen) 
Nib Lagergren 1910-1998. !Personalia) 
Riiuel~e. 

Karl XIV Johan' pn:,cntmedaljcr. 
Europci,ka \':tlutor 'om upphör "id in forandet a1 eurnn - en hi,tnri'l.. tillhal..ahhc.:l... 

RiiutiJe. 
lntemauonclla :"umi,matiska Kongre,~n 1997. 1,\'1 mft!a/jJ 
Estland. C;mada. Österrike. T ,-;ide lade m~ n t~ 1 t\'yamynl) 
Bcnel Ting,triim hedrad. (Personalia) 
Ande r~ Sparrman. (Ny medalj) 
Erik Eliotler 1912 - 199!!.tPer.HIIIIIIiaJ 
H. Enno van Gelder 1916 -1 998. {PI'rswwliaJ 
Rcgcring:-juhi lcct 1973 • 199!\. {•\~mllll'/11) 
För..tmcd curon. (Nya myul) 
Fömäm,ta mcdaljpri~ct t ill Sverige - Joanna U. Truil..owrc.:/ hedrad. 
Eurom} nten. Ty,kland. (,\~lamynt) 
Euron 1 'cdcrländcma. I.Vya mymJ 
Slut p:'l humbug - i Ty-l. land. 

Lindberg. :"ils J 
Brul...,pollettcr a1· papp i Finland. 

Lin d bom. ,\n d ers 
Numism:lli,kt kor-ord :!. 
Lösning p:\ Numisrnatiskt korsord 2. 
Matpolkli fdn Kanmgi. 

i\ lenzinsky. lians 
Karl I X:~ och Gu'lav Il Adolfs praktm~nt i guld. (& Bengt Hcmming~wnl 

Nordlind. Ul r 
Charlc> Lindbergh pamcdalj. (& lan Wi,chnl 

1y medalj fr.\n $1·enska l"umismati>ka Fiir.:ning.:n. (Ny nwtla/jJ 

Pettersson, Arun 
Ett hu~ av mynt. 

Påhlsson, Leif 
lntcrnntionclla knngrcs~cr. (Kongrt'S.H'r) 

R!.dström. Uiirj e 
Polletter från NomUijc Badhus. 

Ser rcstum, Sonny 
Autotypi. ( UISC'Ån•tst•n) 

Sundquist. Tnrhjiirn 
Fr;rgetävlingcn p:\ SNF:s jnlfcst 1997. 
R Utta svar på frågesporten i SNT l /9!\. 
Besök vid donator Sven Svenssons gr:w. 
Svenska Numi,;matiska Föreningen 125 ~r 199!1. En ;ltcrhlick p;' dc ,;c na~tc 15 aren. 

Sällström, Folke 
Kring ett medaljongporträtt. 

Nr Sid. 

18 
19 
19 
19 

:! 38 
.j 82 
.j <)2 

.j 94 

.j 97 
8 ::!15 
5 l (}.l 

5 122 
6 15-1 
s 123 
5 123 
s 125 
6 1-17 
6 147 
6 1-17 
6 148 
7 19:1 
8 21-1 
8 216 
s 216 
8 216 

2 3S 

;\ 67 
.j ').j 

8 :!0!! 

76 

3 58 
.j 89 

213 

2 -15 

.j 95 

R 220 

20 
2 45 
5 120 
7 160 

2 28 
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Somod. j(trgcn 
Nyprligling'! (lillel.retsell) 

Troiko\\'icz, J onuna 
Triptyk "As Time Goes R y". 

\Vahlquist. Giiran 
Något om Sven Svenssvn. 

Wisehn, Eva 
"blifwit funnit en hop silfwd'. 
En drottnings ansikte i förändring. 
Att s:Hsa på en lju~ ide. 

Wischn. lan 
Hi ldebrand och Riksbankens guldmedaljer. 
Bilsporten pa medaljer. 
Mörk historia bakom bi ld. 
Folke Slilb.tröm. 
Guld sknll ensamt vara värdemätare i riket. 
En obetalbar ~cdd . 

Ständig mymbrist. 
Försvunna mynt. 
Falska specier. 
Charle~ Lindbergh på medalj. (& Ulf Nordlind) 
Besvär. hann och oro. 
GuldfiirJndc Lirllaak! 
Tolvåring dödar varg och bli r belönad. 
Arwt i marmcladburkama. 
Sedcltryckarcn Peter Momrna. 
Jetong för jiirnarbetarc. 
Eric Palmquist och 1960-talets nya sedlar. 
Skmsk mullvad ~tiitcr på pengar. 

1998 

Fenix och fl ermes - tidiga märken med anknytning till cykelsporten. 
-100 ton >lantar skrot. 
1-lildcbrand~ 'padom. 
Tm,·m[irke från 188-1. 
Guldmyntfot i Ry~sland. 
Papper;poll~tter med dunkel bakgrund. 
Garderobsbrickor från Nationalmuseum. 
Sparbös>an Mllll lid. m~dalj. 
Grisförsliljning :wslöjade myntstöld. 
Medaljgravliren Hedlinger i rysk tjänst. 
Tr5kig prc~idcntpmfil. 
C.A. Brotings förslag ti ll nya och förbiittrmlc hankoscdlar. 
Myntstati, tik från l 891. 
En dag bland miljoner- ett reportage friin 1898. 
Kopparköp med anledning a\· unionsupplö,ning. 
Rubelmynt :l\' glas. 
Ordråranden i $\cnska Numismatiska Föreningen 1873-1998. 
Paketpo,t med blanka guldmynt. 
Mynt p:l middag,bordet. 
Jetong för fågcl\'änner. 
D-Marken fyller fe mtio :i r - starkare än n5gun,in men snart historia. 
S tockht)hn~poli ;cns tjänstetecken 1898. 
Diligensbi ljetter och grinrlslantar. 
Teckningslärare Werners myntbok. 
Unik K3rl XII-medaljong. 
Ehb i k$san i Persien. 
Dubbel fara med 'vavdsyr.t. 

Sl\'TI·W 

Nr Sid. 

3 70 

8 21 4 

7 180 

3 6-l 
6 135 
7 183 

5 
8 

12 
2 21! 
2 36 
2 36 
2 38 
2 38 
2 39 
3 58 
3 63 
3 6-l 
3 65 
3 65 
3 69 
4 !!5 
4 1!6 
-1 !!9 
-1 90 
-1 91 
5 112 
5 11 2 
5 119 
5 120 
s 121 
5 121 
5 121 
6 132 
6 135 
6 136 
6 137 
6 l-Il 
6 l-l :l 
6 l-H 
7 170 
7 182 
7 182 
7 186 
8 205 
8 210 
8 210 
8 212 
8 215 
8 215 
8 215 



1998 

NY'rr 0 1\1 BÖC KE R - RECENSIO 'EH 

Alm, i\likncl : ,\u sltl mym t/\' krmgt'll. IdelJ/og i oclr IJimk i Gu,wf III: s mt•tlaljlti,toria. 
Avlmndl ing~av~niu vid hbtoriska in, lilllliunen vid Upt» ala Llllivcr.. ilcl. 1998. 
(Monica Golabi.:wski Lannby) 

A very, Charles: Dadd le Marclww/ 1674 - 1726 - ''An lng<'niow mmr.for Ctrrving in lml'l'". (lan Wischn ) 

Carlsson, Sus anne: 1Hedeltida baltiska my/If i ,IL'<'II .I~II/1'111/. Utlm•tlning oclr frehen ,. 
B -upp~;Lh vid inslinuioncn för arkeologi ' id S10d.holn1' uni,cr~ i lCI . 1997. 
(Monica Golabicwski Lannby) 

Eklund. J öq:en & Ådahl. i\ l ar tin: l'crd lrt•mlu F.MU? ( L:LI" O ~Jgcrtj\ i'-ll 

El f n r. Frcdcrir : Kun~en. mymen odrfo//..et. En lllttlw tll' lll)lltni•rgen i dt•ll'i/..inglllida 
Sig11ma och balwrsgt!ngenmelltm dkt·oclr fl<'lllllllgt•/..tmomi. C-upp,al' \' id in,li lulioncn 
för arkeologi vid S lockhohm, univer.;ilel. (E'a Wi,elm) 

.Joham;son, Marcus : Islamiska mynt. f:n mul h· m· ntlgra lt'lltl dyna.rlil'l's my111 j un1111 i 
S\ '1!11.\ka. haitiska och 0 .1ka skaufynd. B-upp,al' VLd in, linu ionen för arkeologi v1d 
Slockhohn' unil-crsilct. (Eva \Vi~~hn ) 

Karl XI\' Johan - r n europeisk ka rriär . Red. 1\ n1omcnc RanN~ Hcnhdiu,. (lan Wi,clm) 

Kunzel . .\lichael: Die ,1/ iiu:eu der HtiiiH'IItlllt Il hmar 1359 hi~ 185-1. (Bcngl Hcmm1ng"on) 

Lagenp is t. Lars O & , berg. :\ils: U~~~i<1ra~wr. t:u }tV~ la~ till .lc•n .ll'r/1\ke 
ftnmuminisu•m bt'lriiffmrde mO/il'l'a/ti/1 dt•lf 11\tl hmult•/n·ol/1/mr. ( l:lll \\"i,chn) 

Lainc, .\lcril : En Millen ·nflir nir Nare/. Ltn·i,o (1/ri/..a 111111 wunlnrt•. 11[1/ldrtiJ:.,gil'llrt' orh 
byggherre. ( lan Wischn ) 

Land i. Giacnmo: Les medni/les dl' l 'w 11mmn• 111'/~iqut'. Nt•tlalmrtl. l.u H·mlrmu:~. ( lan Wi,clmJ 

LinnJ.tå rd. \'ill cmo: En,·ikillgmida sillw.,kou i 1/iJI,ing/am/. :!·pLliing~upp,:ll' i 
Tidiga kuhurcr. 1997. {:l tonica Gol abic11~ki L;mnhy) 

Mortcnscn. ~ lort r n Eskc kd. ): Rom t m Coi11 Pric t' ll•arhmr/.. /996197 - lmpawl. \~r/. l. <l larald 

.\ lortenscn, :\lorten Eske: Sn•lfsk-Fi11.1ka M.llltpri,·Ar.,JmÅt' /1 IW719H. ( Kjcll l lolmher~,:) 

1\lortcnscn.l\lortcn Eskc: Do11sk-Norsk Mynrptil ·tlrlwk J')()7/'J8. (Nkls Ejgil Sl:unpc) 

Sanuniung Köhlcr-Osbahr. Ud. V l J. lil':.mlfilli.,t·lrt• Mll11:.en 1111d i hr U n!(<' hl. (Eva WiM~hn) 

Wihcrg. F.va -J.otta : Metleltidn depåfynd i Miin• och pt1 Ö/ami. B·UPI>,at~ i 
mcdchidsurkcologi vid Lunds uni1·cr,ilcl. (Monica Golahicwski Lannby) 

Zach risson. lorun: Gtlrtl. griins. grmjlilt. Smnuumlum.~ /..rin,t: tldt'lllwllllltlt•ptwr nch 
1'/IIIStt'lllll'/rtin l'ikingmid nclr tidi,~lllt'dt•ltitl i u,,,Jmul (/(Jr Gil.llriklmul. Akademi'" 
avhandli ng för filo,ofie dok10~examcn. 19\18. (Eva \Vi,~hnJ 

Åslund. Puul: Siln•rsknfl <'ll i Mmllll',~tlnlen. B-upps:ns vid in, lillllioncn f(;r arkeologi 
vid S tockholms univcrsilci/ Högsknl:m p:i Gc>l l ~ nd . I<J95. (Monica Goi:Lbicwski Lannhy) 

Ås lund, l'aul: Gm/ands tidigmetleltitla .<iln•rsko/1('1: c · llflpS:LIS vid inslilulioncn mr 
arkeologi vid S tockholms univer.; ilclll lögskol:m pa Li<llland. 1996. 
(Monica Golahicw,ki Lannhy) 

il"on) 

Nr S id. 

96 

8 :! 18 

96 

96 

218 

s 218 

6 150 

6 151 

:! -1 2 

7 192 

l! 2 19 

.j 96 

:! .j J 

6 l 50 

7 1?2 

7 192 

96 

3 68 

96 

96 
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Bc1da mymen finns au se i original i 
Kwrgl. Mymknbit~mets u/.fllillnilrg .. Sverigei mym" på 

emriplan. Frimärkeflo oclr samlarbladet (pris 25:50) sU/js 
i Kungl. Mymkabi11e11ets b111iJ.. 

Nya dynastier och 
svenska mynt 
53 lyder rubriken i Po,tcn Frimärken' 
Bulletin nr l år 1999, när man pre;enterar 
tv3 nya frimärken med myntmoti\•. Fri
märkena kom ut den 14 januari och har 
gra\'er:u~ :1\' Piotr Naszarkow<.ki fr:\ n L:tr' 
Sjööblorn' förlaga. Dc lir av valörerna 
4:50 (ekonomibrev) och 5 kr (inrikc' 
brev) och ges ut som ru llmilrken. F\ir,ta
dngsbrcv~t iir illustn:r:u rncd en detalj ur 
triisn inct "Myntmiistarcn" fr~n ~r 1568 
med en stiimpel som visar en myntp~sc 
och POSTEN STOCKHOLM 1999-0 1-
1-t Stiimpcln har tecknats :w Piotr Na<,
zarkow,ki. Samlarbladet har en collage 
av mynt. härmade från Kungl. Myntkabi
nenes infnrmut ionsbox. 

1999 5rs frimärken introducerade> vid 
Postens Frirniirksprcmiiir p5 Millarsalen i 
Miinchcnbryggcriets lokaler i Stockholrn 
den 3 december f<irTU 3rct. Diir visade, 
också en förnämligt bild~pcl. producerat 
av Anders Hanser. om dc konnn;mdc fri
märkena under året. bl.:1. dc h!ir pre
senterade till;.anunam, med fotogr:rfier a' 
flera mynt ur Kungl. Myntkabinenct' 
ba;.utMällning. pr.;gl ad~ ((;r Gu;.tal Va>:t 
och Karl XIV Johan. 

Gustav l -
rikets främste allårsma n 
På frim!irkct för ekonomibrc1 har Ullair
en av de meM sällsvnta ,,en'b 'iher
m) nh:n. l daler ,i:Jgen :\r 15-10 i Vä,tcr.l' 
i cnda\t 82 e~cmplar. l ~n g:ln,ka gro' 
fr.:tm<;t!illning 'e' kungen i helfigur rförd 
rustning och !..rona. Han håller tl:'t a1 

Sl\'T l • 9') 

riksregalierna. w:irdct och rik,Hpplet. 
Runt bilden >CS tre vapcn~ki\l dar rncd 
dc In! kr<IIIOflla. V:I>Cn OCh t'nlkunga• 
lejonet. Om~krift GOSTAVS:D:G:SWE
CIE:GOTIIOZ Q .l R (Gu~tav med Gud~ 
n5de S1 crigc<. och giitcrna' kunung). 
Myntet innch:1llcr 95311000 'iher och 
v:igcr 28. 7-lgr.un. 

Gustav Va.;a v:tr cll ekonomiskt >rtillc 
och gav inte ut ell öre i onhdan. Mynten 
sk ull~: hcbt innehiti la ju~• s~ mycket silver 
St)m behövde.;. aldrig s~ lite all det kumk 
orsaka inllatinn. Men fiir utrikes Ul)!iftcr 
anv:indc.; t.l:tlcr med hiig silverhalt eller 
curopei,ka guldmynt. 

Gu,tav v,,,a, kar:rkt!ir skildms ufta i lit
teraturen >enn en pmktisk och arhet\:1111 
hondc med b~da fillicrna fa.;l fiirankrad.: i 
den .;ven,ku jorden. Sft ser vi honont pa 
denna dal.:r. hrcdhcnt. rak neh trygg - i 
riddarrustning >el nl <1.:1 :rn~t~r en riket> 
rUddarc. lian v:tr ocks:' Sveriges störste 
jortl:igarc. Vid >i n tWd var h:tn landets 
rika>IC lllHII . 

Aldrig kunde vm kungen ha anal an 
han;. mym - -159 :lr >enare- >kulle mtlng
faldig:h p:l delta >h n! :-.1en han 'kulle nog 
ha gillat dunomihr.:v,tankcn. 

Karl XIV .Johun -
vår fiirstc Bernadotte 
Pa frim!lrkct filr inrikc>- hrcv vi;.:" Karl 
X IV Johan ph l rik,tJalcr <pecic pr!iglatl 
i Stockhulrn 18.' 1-18-13. Om,krrft CARL 
XIV SVERIGES NORR. GÖTII. OCII 
V. KONU 'G (K:rrl XIV S\o:rig.:'. :>~or
ge,, gtitcrn;r- och 'endcma, konung 1. 
:\lynt.:t innehilller 75011000 ,jl\'er och 
\'äger 3-1. 1 O gram. 

kan Uapti~h! Bcrnadoue föddes 1763 
i Frankrike. Vid franska revolutionens 
ut bron var han 11iltviibel men srec snabbt 
i l!rJdcrna och blc\' >å småningom mar
;kalk av Fr:rnkrike. År 1810 valdes han 
till s,·en<k tronföljMe. adopterades :rv 
Karl XIII och :uuog namnet Karl Johan. 
År 1818 blc'' han kung av Sverige och 
Norge med >Ollen O~car som :1rvfurste. Så 
!!rundades dyna~tin Bernadone. 

Karl Johan va r handl ingskraftig med 
cu ri kta intresse för svensk pol it ik. inte 
minst de inrikes finanserna. Han var en av 
v:lrt lands <tör.;ta markä!!are. "Ingen har 
f yl h en b:ma likn;nrde min" är en berömd 
sentens fr:ln han, dödsbiidd. 

Nrir Posten Fri mrirkcn >ök te upp Kungl. 
Myntkabincllct fiir all fll förslag p:i 
myntbilder till cu nyll frimärke fi.ir eko
nomibrev. k!indcs Gu~t:tv Vasa väldigt 
'jiilvklar. Under milt arbete med utställ
ning,dclarna De 1111!nga m/iirema.{ titl 
och Gustm· Hua (le/r fruns söner. fäste 
jag mig \'id hans f:mtastiska mynt. uch 
d:i <ärskih dcna. Vad gäller det :1ndm 
myntet kan jag ''UI. .-å här inom fiire
ningskrctscn. n!imna au det egentligen Ur 
min hi storiei ntrcs~cmde dollers för
tjiinst: hara n:l!!r:t dagar innan undrade 
hon nämligen vMfdr man så sällan ser 
Karl XIV Johan p:\ bild. Och kanske är 
det 'ii. l\ len han lir dc,~utom på flera siin 
en pendang till Guqm· l (humöret inte 
minst ~l."' delta blc\ milt forsla g. 

Mtmim Golabieu·ski Lnmrby 
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British Museum först 
med interaktiv 
CD-ROM om mynt 
All världens museer tävlar om besö
karnas gunst och en del institutioner 
har utvecklats till formidabla kom
mersiella tempel i kontaktskapande 
och intresseutvecklande syften. Fe
nomenet ilr siirskilt framträdande i 
USA. men dc europeiska kollegerna 
ligger inte ! ~ngt efter. British Mu
seum i London har till och med ryckt 
åt sig en tätposition när man presen
terade världens första museiproduce
rade interaktiva CD-ROM för mynt 
- ··world of Money·· - på en vernis
sage l juni 1998. Kallelsen till denna 
världspremiär hörsammades av över 
hundra numismatiska profiler från 
hela världen och som lät ig impo
neras av nämnda arbete under ge
mytliga former. 

Detta dataverktyg har sedan knappt 
två år utvecklats i projektform un
der ledning av Gareth Williams som 
stötlats av Andrew Burneu. chef -
eller ··Keeper·· som den engelska bc
fauningstermen lyder - för British 
Museum\ Coin Department. Avsik
ten är att med modern teknik fån!!a 
upp den yngre generationens intresse 
och nå ut till hem och skolor med 
intresseväckande exempel på vad 
mynthistoria kan vara. CD-ROMen 
är intemktiv. vi lket innebär au man 
med hjälp av en dators tangentbord 
eller t:ll separat sådant på en data
eller TV-skiirn1 kan kommunicera. 
fråga och f5 svar. skriftligt eller på 
bild ellt:r genom syntetisk röst. Det 
hela är mycket levande med även 
rörli!!a bilder. musik etc. 
~iån kan i grundutförandet följa 

den numi matiska historiens utveck
ling och med nervalsmöjligheter le
das in på fem intressanta stickspår 
(eller ··game~··. som det populärt kal
las). som pedagogiskt forklaras med 
konci~a texter och röstavsnitt samt 
illustreras med över 2 000 bilder på 
mynt och :tndra förem?tl ur museets 

Tryckplåtarna till 
Gustav III:s 
medaljhistoria 
l now m ber 1998 fick Kungl. 1\ lynt
kabinettct det gliidjande meddelan
det att de graverade kopparplåtarna 
till Gustav lll:s medaljhistoria kom
mer att överlämnas till museet såsom 
deposition från Amikvarisk-topo
grafiska arkivet i Stockholm. Där
med finn s tillgängliga de plåtar som 

l-l 

Frtln 1·iltWer Andrew lillm!'ll. Gwv1h lViiiilims och Per·Giimll Ct~r/(.\1111. 

enorma sarnlingar. UppWgget Ur lit
byggnadsbart och synnerligen uy
nami~kt och synes vara framtioens 
melodi ~om komplementtill publika
tioner och temautställningar för att 
viirna om numismatikens framtida 
viii. Under hösten 1998 har Briti~h 
Muscum marknadsfört denna CD
ROM genom bl. a. affischering i Lon
dons tunnelbana. 

Vernissagen ackompanjerade~ av 
hammarslag från en häpnadsviick
ande sk icklig nutida stampsnidare 
och myntprtiglare - Dave the Mo
neyer. Han s log ··tusenåriga·· pt:n
ningar som delades ut till besökarna~ 
~tora förtjusning. Denne man för~ör
jer ~ig numera på heltid med denna 
s) ~sclsäuning och utövar sin ··mynt
kon~(· land och rike runt. mr mu
l>eer men också på ,·anliga markna
der. Han har llirt sig den ··langa vii
gen·· och torde med sina erfarenheter 
kunna tillföra vår svenska debatt om 
myntningsteknik en hel del. Han 
~ku lle vara värd en inbjudan ... 

f-ör er som vill pröva CD-ROMen 
(PC eller MAC: ISBN O 714 1 0889 8) 

an,·Undes ,·id framställnin!!ell "' det 
fanta~ti\ka ,·erket Skåde{nmningar 
iifn•r de fi>miimsta hiindelser .1(1111 

tillMim konung Gustaf 1/l:s historia. 
Det ,-ar Gudmund Jöran Adlerbcth 

~om fOrfattade sjäh·a medaljhi~to
ricn. Till historien hörde medaljplan
schcma. Gustav lll:s alltför tiuiga 
död gjorde att alla projektets pengar 
frös inne och bokverket ··laues i mal
påse··. Sakcn föll i glömska tills man 
vid en uppröjning i Riksarkivet 1840 
plötsligt hittade 80 av dc 87 grave-

rekommenderas en uircktkontakt med 
Briti~h Mu~eum: 

11 w u: bri t ishuwseumcomp(lll.l: co. uk 
telefon: 009-W - 171 - 323 1234 
fax: 0094-'-171-4367315 

Per·Giimu Carlnoll 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 

~1)111, sedlar. m~d:tljcr. ordnar 
Gamla akticbrt'l 

illdrc handling:tr m.m. 

.\r..cnalsg:u:m HC. Ho x -r-
103 91 Stockholm 

Tel: 08·611 01 W. 611 ;H !O 
F:tx: 08-611 .H 9; 

rade kopparpllltarna. Nu ~adc' det att 
plan"h,·erkct blivit ""förbjudet·· (det 
Hir ha uppfattats som ett gu,tavian~kt 
hot mut den nva kuncaåttcn). Vit
tcrhet~akademien~ :.d.retcrarc. Bror 
Emil ll ildebrand. fick i uppgift att 
utreda varför detta tillkommit. Aka
demien \•ille häva rörbudet mot dc'' 
tryckning och låta dra ett antal exem
plar av planscherna :1t samlare. Det 
var Hilucbrand som vill göra n5got 
~t plan,chcma. men för~l vi lle han 
låta gtira en mcdaljbok~hyllning till 
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Skulplören Nils Sjögren ( 189-1 -
1952) Ur inle så kHnd i medaljsam
manhang. Men faklllrn tir all han 
under :\ren 1925-5 1 gjorl en ljugowl 
medaljer. plakeuer och medaljonger. 

Mesl kiind iir Sjögren som monu
memalskulplör. Han ulförde bl a 
s!Ora 10rghrunnar: .. Vasabrunnen .. i 
Kalmar ( 1928): ''Krönikebnmnerf' i 
Skara ( 1939) och .. Sjuhämdsbrun
nen .. i Bo rå~ ( 19-1 l ). Han hade flera 
berömda Wrare som l ex Chrislian 
Eriksson och A Bourddle i Paris. 

Trols au Sjögren hade många slora 
besiiiilningar slack han ibhmd emel
lan med rn incln.: uppdrag. SilUr fallel 
med 1vå plakcuer som Svenska Ban
dyförbuntlel hes!Uilde. Bandy var 
länge mer popu1Ur1 lin ishockey. Del 
var i England som spelel började. 
Uneler en vimervisi l i England 189-1 
lärde greve Clarence von Ro-;cn 
känna och uppskaua speleL Vimem 
1895-96 imroducerade han del i 
Slockholms~ocilelen. Spelel kallades 
i Sverige lill omkring 190-1 hockey. 
därcflcr bandy. 

De 1vå bronsplakeuerna Hr irlle 
dalerade. men lroliglvis framslutida 
under mcll:111krigs1iden. Fan oc.:h 
fl äk! pr'Jgl:tr framsliillningcn. 

!IV 

Karl XIV Johan. Boken !.kulle \'ara 
en hyllning lill kungens 25-årsjuhi
leum som regenl. Hildebrands lanke 
var au ulgivandel och försiiljningcn 
av Gusl:l\' lll:s medaljhisloria ~kulle 
bckos1a Karl Johan~ medaljhi~1oria. 
Hildebrand anmälde si!.! som villi!! 
au förfana lexlen lill dei ~enare ' 'er: 
ke1. Hildebrand tick kungens lill
sli\nd. men penningbrisl gjorde au 
bokverkel stannade vid plancrings
Sl[u.Jiel. l sllillel nöjde man sig med 
en medalj lill kungen~ lira. 

SNT 1·99 

;\'en Gu,l:l\' llb medaljhisloria 
tid. lhgga' al ,idan. men 18-17 med
dclade 'lal\r.idel lhre. an en ~lörre 
anlal redan :l\ dragna plan~cher :l\' 

\Crl..cl fanrh i Kong!. ~lu~cum . Nu 
hoppade~ man pa au snabb! kunna 
ulgc dcua. men del visade sig an av
dragen var hiig~l ojämn! fördelade 
på d.: ulika planscherna. Bror Emi l 
ll ildehrand gjorde er.~ undersökning 
sottt visade all hos Ovcrimcndcnls
iimhelel. uwm papper för rncdaljhis
wricn. oc.:k,:1 flirvarades 1vå pakcl. 

Två 
bandyplaketter 
av Nils Sjögren 

Att spela bandy är ju äter inne. 
Intresset är stort och bandyklubbor 
säljs som aldrig förr. 
Men kepsarna och byxorna, de lär vi 
väl aldrig mer få se på plan. Så tilta 
nu noga på dessa härliga kläder. 
Nils Sjögren gjorde det. 
Och visst blev det svaj i brallorna! 

'om förse2la1s 1815. då arll<!lCl dcti
nili\'l ~krinla!!L~. Vinerhelsakademi
en tick nu både pappcrel. a\'lrycl..en 
oc.:h Ö\'ri!!a hithörande handlin!!ar. 
l\len försi 1858 drogs pliilarna och 
Gu~lav lll:s medaljhi lOria ~iig da
gens ljus. Det bJe,· Hildebrand ~om 
tick uppgiften au ~kriva förordel. 
Upplagan var slarkl begriin~ad. F..n
dasl l 00 exemplar av boken lrycklcs. 
varav bara 20-30 skulle siiljas i bok
handeln fiir 20 riksdaler rnll slyc.:ke l. 

liV 
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Ny belöningsmedalj 
Svenska Numismatiska Föreningen 
har instiftat en ny belöningsmedalj 
SNFs hedersgåva. För all kunna ut
trycka fören ingens tacksamhet i vis
sa situationer. tex vid besök. till fö
n:dr<~gshållare och t i Il personer som 
gjort föreningen stora tjiinster har 
denna medalj tillkommit. Tidig<~re 
har ;(rsmötesmedaljen från 1977 med 
Ko nungens porträtt och slottet på 
från sidan använts i liknande syften. 
Den ersätts nu med denna. 

Medaljen, som är utförd av Ernst 
Nordin 1998, präglas av Myntverket. 
Eskilstuna. där stampama förvaras. 
Medaljen utdelas i silver c;~ 33 g. 
märkt 925/1000 och är 39 mm i dia
meter. Kan även utdelas i förgyllt sil
ver och i undantagsfall guld. Kan 
även förses med randskri fl. Se Smär
re skrifter nr 8:78. 

Vid SNFs 125-årsjubile um i de
cember 1998 utdelades medaljen i 
silver till alla nio utställarna. 

Åtsidan visar en ekorre. dänmder 
konstnärens signatur EN. inpräglad 
som på ett klassiskt hammarpräg
lat mynt från an tiken. Frånsidan vi
sar Juno Moneta, myntgudinnan. 
omgiven av inskriften SVENSKA 
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN 
samt årtalet 1873 ror instiftandet. 
Underst SNFs lo!!o. 

Medaljen kan ej förvärvas genom 
köp. UN 

Sl'l'll.l'ka Numismatiska Fiirt?llillt,:I'IIS 
hedersgåva. 

/11' Enw Non/in. Swcklwlm 1998. 

Under 1997 utkom som vanligt en rad nya mynt. S T:s 
redaktion vill hlir presentera en del av de bästa utilindska 
mynten. 

l. Kanada. 100 dollar (guld). Alexander Graham Bell. 
2. Syclafrika, l rand (guld). elen första hjärttran~p lanta· 

tioncn. 

3. Kanada. 200 dollar (guld). nordindiansk H aida-mask. 
4. Ö terrike. 100 schilling (silver). kejsare Maximilian 

a,· :vtexico. 

5. Storbritannien, 2 pund (silver). Britannia. 
6. Polen. 2 zloty (mässing). slottet Pieskowa Skala. 
7. Förenta staterna. l 00 dollar (platina). Frihctsgudin

nan/iirn. 
8. Sydafrika, l rand (si lver). kvinnomoti\'. 
9. Kiribati-Vä~tm Samoa (gemensam utgå\'a). 5 dollar 

(silver). krig och fred. 
lO. Sierra Lcone. lO leonc~ (~i Iver). Moder Then.:~a och 

prinsessan Diana. ::J 
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Nya tider 
l tidningen Newsweek den 7 dec 
1998 finns en artikel som fångar mitt 
intresse. Artikeln tar upp ett aktuellt 
ämne nlimligen. den gemensamma 
europeiska valutan. euro. som ska 
vara helt införd •'r 2002 i EMU-lUn
derna. Det giiller ju att introducera 
den nya valutan, och faktum lir au 
leksaksfabrikanternas lansering lig
ger långt före elen europeiska kom
missionens. 

Det berätta~ att den amerikan~ka 
leksaksfabrikanten Parker Brothers 
ganska snart kommer att introducera 
en ny version av Monopol. där valu
tan kommer att vara i euro och egen
domarna hlimtats från de elva olika 
curo- liinclernas huvudstäder. Vidare 
har italienarna skapat ett spel som 
heter Eum. dlir spelarna reser runt i 
Europa och anvUnder den gemen
samma valutan. 

Den tyska firman Reulin. 1.0111 till
verkar leksakspengar och pengar för 
skolbruk. har börjat göra "fabka" 
euror. l övningssyfte får man hop
pas. Firman Tanner. iiven den tysk. 
som tillverkar leksakskassaappara
ter m.m. häller p:~ att skapa en egen 
version av euron. 

Artikeln avslutas med frågan: Niir 
kommer britterna ut för att leka. En 
fråga som väl inte gäller bara brit· 
terna. 

Em \Vise/m 

l. 

Sl\T l· ?CJ 



1997 dtu Hetpet 

4. 

9. 

5. 

6. 

7. 
JO. 

8. 
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Reiner Cunz: Numismatik zwischen 
l{aushistoriographie und fiirstli
cher Sammellust. Dargestelit am 
Beispiel der Geschichte des chcma
ligen Königlichen Miinzkabinetts zu 
Rannover und seiner Betreuer 1745-
1945. Hamburg: Museum fUr J-lam
burgische Geschichte 1996 (= Numis
matische Stud.ien l1 ). 396 sidor, 25 
illustrationer, inbunden. .ISSN 0469-
2144. ISBN 3-924861-16-1. 

DEN FLITIGE TYSKE nurnismatikt:rn 
Dr. Rcincr Cunz. som är knuten till Nie
dersächsischcs Landesmuseum i Hanno
wr. har skrivit en omfattande och spän
nande bok om det kungliga myntkabinet
tet i Hannover 1745-1945. Resultatet har 
blivit en bok som inte enbart handlar om 
ett enskilt myntkabinett utan även om den 
europeiska numismatikens historia. N1is
tan alla stora namn finns nämligen med. 

Den kungliga samlingen i Hannover 
hör intimt samman med den berömda 
Welfcrätten som under långa tider hiirs
kat i Tyskland. Med säkerhet låter ättens 
stamtriid föra sig tillbaka till Karl den sto
res tid. dä greve We l f l (död ca 824) ägde 
omfattande hesiuningar i norra Italien och 
Tyskland. 

Flera medlemmar av Wclferättcn var 
intresserad<: myntsamlare. Som kungar 
av Storhritannien skapade tittt:ns med
lemmar samlingar som idag tillhör Bri
tish Mu~cum. Ernst August av Hannover 
tick arvsriitt till Englands tron genom sitt 
gifte med prinsessan Solia. dotter till kur
fursten Fredrik V av Pfalz. gift med Elisa
beth, Jakob l:s i England dotter. Det var 
också därför hennes son Georg Ludwig 
1714 valde~ till kung i Storbriwnnien som 
Georg l. Samtidigt 'Var de brittiska kung
arna kurfurstar av Hannover. Det iir i 
denna värdighet som de under 1700-talet 
skapar mynt· och mcdaljsamlingar. som 
de vartefter till förde det kungliga biblio
teket i Hannover och universitetet i Göt
tingen. 

Samlingens historia börjar annars med 
Gerhard \Volter Molanus ( 1633 - 1722). 
som var abbott av Loccum. Denna kyr
kans man samlade nämligen på mynt. Ett 
par decennier efter abbottens död säljs 
samlingen 1745 till kurfursten Georg Il 
August (dvs Georg Il av Storbritannien. 
1727 o 1760). 

Med tiden skulle samlingen bli en av 
de mer betydande i Tysklantl. l dag ingår 
ca 4()()00 mynt och medaljer. UJ'$prung
ligen önskade ägarna skapa en historia 
metallica övt:r Welfer:itten. men mycket 
annat tinns också i samlingen. 

Flera berömda numismatiker har vår
dat samlingen. Den mest berömclc av des
sa herrar :ir kanske Eduard Fia la ( 1855 -
1924). Hans mest kända verk är Miin~en 
mul Medaillen der \Veljlsclrer Lande. ut
givna mellan 1904 och 1919. 1 w 
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Jack Weathcrford: Pengar. Från 
sandsten tiU C.ylierrymden. Leander
Malmsten, lund. 1998. ISBN 91-
88700-37-2. 430 s. Pris i Kl\.1Ks butik 
250 kr. 

"DOLLARN. MARKEN OCH YENEN 
kommer att giira dukaten. kaurisnäckorna 
och guinean sällskap i skriiplådan ... " Så 
inleder Jack Weatherford sin bok f'engm: 
Weatherford :ir en erkänd amerikansk 
kulturantropolog och har skrivit flera 
böcker inom sitt ämne. 

Boken har ett bra ingångsregister. ett 
stort och tydligt typsnitt. fonngivningen 
iir mycket tilltalande. Den ;ir försedd med 
tydliga huvud- och underrubriker. så det 
ii r lätt att hitta i den utom fr:in sidan 327, 
där det har skett en beklaglig förskjut
ning. Bokens svenska undertitel är ~pän
nande men ger in te rättvisa åt innehållet. 
Originaltiteln är The History of Money. 
vilken mer antyder v;td boken egentl igen 
handlar om: politisk historia, ekonomisk 
historia. bankhistoria och annat. Kort 
sagt. boken har alla förutsättningar för att 
bli liist av många. Nu tillnågra mera kon
kreta exempel på dess innehåll: 

I förordet nämner författaren pengar
nas tre stora metamorfoser. Den första 
ra~CJI var uppfillllillldt:l av Jnyntcn och 
dess följder för kulturen. Den andra har 
sitt ursprung i uppfinnamlet av banker och 
så småningom sedelsystemet. Den tredje 
fasen pågår just nu med t:lektroniska 
pengar. 

l Det femte elementet beskriver förfat
taren hur pengarna revolutionerade mark
naden " ... när de började användas inte 
bara för att betala artiklar och nyttigheter 
utan också för något ~å abstrakt som 
arbete". Det var så standardvtirdet för 
själva tiden kom att mätas i pengar. Detta 
var alltså för 2.500 år sedan, men det gäl
ler än id;u!. Från Xenofons Oikonomikos 
härstamn1t•r ordet ekonomi = "skicklig i 
mt sköta ett hushåll eller en egendom". 
Sådana små lärdomar lin n s här ~och var i 
boken. 

l Pengamas förtidiga diid visar förfat
taren på ett dramatiskt berättande slitt 
hur mynthan teringen orsakade Romerska 
rikets uppgång och fall. med myntförsäm
ring och skatteindrivning som fäftinga 
försök att upprätthålla rikedomen. En del 
av detta iir till och med överförbart till 
dagens ekonomiska system. t. ex. när 
människor måste gå ifrån hus och hem 
för att deras inko~nster inte r:icker till 
skatten för just hus och hem. Trots att 
ingen på den tiden resonerade i statseko
nomiska termer, så var det den kumuh•
tiva effekten a\' regeringens politik som 
strypte ekonomin både i Rom och i stora 
delar av det övriga Medelhavsområdet 
och Europa. Diocletianus pilbjöd allmänt 
pris- och lönestopp i ett försök att reglera 
ekonomin. eftersom han insåg att det var 

den som verkl igen höll i gång riket. Men 
i stället minskade produktionen. Till sist 
dög inte inO;ttionspeogama ens som skat
ter längre. utan iimbetsrnännen krtivde 
prestationer i fonn av varor. skörd eller 
arbete -en utveckling som vi ju har sett 
också senare i historien. Produktiviteten 
hiimmades och statliga verkstäder och 
annat måste upprättas. Efter Roms fall ca 
476 återgick folk till en lantlig, praktiskt 
taget penninglös ekonomi efter över etttu
sen års användning av mynt i en kultur 
som grundade sig på stadslivet. 

Antikens ekonomi var byggd på pen
gar. Den medeltida ekonomin i Västeu
ropa byggde på ärftlig tjänst och betal
ning in natura. l Riddare m · peuninJ?pun
gen beskriver Weatherford bankirväsen
deL Efier en ohygglig ski ldring av Tcm· 
pelherrcordens krossande en majdag år 
131 O berättar Weatherford om hur fam il
jer i de norditalienska stadsstatema i till 
en början blygsam skala erbjöd samma 
banktjänstcr. En ny uppsättning bankin
stitutioner skapades med en enda ambi
tion: att göra prolit. De nya italienska 
bankpengarna stimulerade afftirslivet ge
nom att göra snabba transaktioner. Väx
larna befriade pengama från deras nuns
liga begränsningar och valuta. I och med 
att det italienska bankväsendet spred si,g 
över Europa blev Florens och Yenedigs 
myntslag två av kontinentens standanlva
lutor. Trots protittiinkandet vilade syste
met ytterst på partemas ärlighet och an
seende. När betalningarna av skulder 
inställdes krossades förtroendets svstem 
och bankerna gjorde bankrutt. -

l Renässansen: Nya pengar mol gam
mal konst menar författaren att pen
ningekonomins frammarsch skapade ett 
nytt sätt att tänka. Pengarna förändrade 
viiridssystemen i fråga om kunskap. tän
kesätt. konst och viirderiJHmr. Hiir ger han 
många exempel på författ<lre och konstnä
rer där denna nya insikt tyd ligt framgår. 

l Den gyllene jlh'fmnnelsen. under en 
för Weatherford så ovanligt enkel 111brik 
som Penllingkulwren. beskriver han hur. i 
och med det västeuropeiska tillvaratagan
det av Amerikas väldiga rikedomar. mynt 
blir allt vanligare som lön :ivcn för "van
ligt folk''. 

Ja. detta var några axplock ur bokens 
första del Klassiska pengm: Den andra 
heter Papperspengw: En aforism av 
Thomas Jcffersson, amcri kansk president 
180 1- 1809, illustrerar innehållet och syf
tar på en nu tydlig förändri ng av en del av 
den första fasen: ''Pengar. inte moral. är 
de handelsidkande nationernas princip". 
Weatherford börjar med en tilmbertittd
sc om småstaden Joachimsthal, där ju 
dollarn. "världt:ns favoritvaluta", föddes. 
Detta siitt att leda läsaren in på ett ämne tir 
genomgående för hela boken. När man 
tror sig ha läst en roande berättelse har 
man egentligen tagit till sig fakta, som 
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annars skulle ha tcu sig för torn för att 
man ens skulle vilja börja läsa. Dcssviirrc 
kan deua också verka förödande. då en 
hel del faktauppgifter är direk t felak ti
ga. Under rubriken Djtil'lllen.r my111verk 
kommer han in på Goethes l"aust. Bara 
au läsa de poetiska rubrikerna viieker 
nyfikenhet. Att Den gamla danu:n på 
Threadneedle S1reer st:ir för Bank of En!!
land Yet m5n!!a. men för den oinsaiie 
måste det onckli!!en väcka en Just att 
läsa vidare. -

Med fitcn!i\'andct av ber'.ittclscn om 
Tro/1/.:arh•n från 0:. skri,·en år 1900. 
kommer han in på USA och USA:s mo
netära politik vid denna tid . l"on Knox har 
ju blivit en synonym fOr rikedom och 
säkerhet. Men i Poli1ikens gyllene lekhage 
skriver We:llh~rford s& här: "Dollarn vilar 
lika lite på guldet i Fon Knox ~om p:\ 
regeringens förråd av s mälto~t i dess frys
hus''. (Det sä!!er nå!!ot om förfat w rens 
ofta medrytkandt! sprlkbmk.) Dollarn> 
enda stöd som pappersvaluta är tron på 
den. Och vad tycks 0111 De elek1roniska 
pt•ngtmws ermiskali1· som kapi telrubrik'! 
Det låter som ett uttalande av Mona Sah
lin men handlar om bl.a. osynliga pengar 
och elektroniska kontamkrig. 

Under mbriken 'fillbako till d1• [lfinli
fil'(l pengama ger författaren en samman
fattning av pengamas väg fr;\n sandsten 
till cyberrymd. liksom i det allra sista. 
sammanfattande kapitlet. 

När jag själv nu skriver ner min presen
tation av boken om pengarnas historia har 
just i dagarna curon införts som va[~Ha i 
de Ilesta av EU:s medlemsnationcr. Ann u 
vet vi inte hur den kommer att mottas och 
vilka konsekvenser Sveriges utanförskap 
f<ir. Men en ny epok har onekligen inletts. 

Jag avslutar med s;unma aforism av 
den franske sociologen o~h antropolo
gen Marcel Mauss ( lll72- 1950) som · 
Pengar: 

Homo oeconomicus fi nns inte bakom 
oss. utan framför o~s . 

MOL 

Pengar 
Jack Weatherford 

Finn' att köpa i 
Kungl. MyntkabincttcL• buiik (250 kr). 

din bokhandel 
eller direkt från förlaget. 

LeanderMalmsten AB 
Box 562-1. Il-l R6 Stockholm 

tel 08-611 95 00- fax 08-611 Il 95 
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Lars O. Lugcrqvist : Eurons många 
föregångare. Fon;kning & Framsteg nr 
1998:8 ~id. 20-24. Pris 50 kr. 

ETT MYNTSLAG 'om tir gangb<•rt över 
hda Europa lir naturligtvis en stor hiin
dclsc och ni•fWt helt nytt för dc flesta 
m!inniskor >Olll le\'er idag. Men i ett his
tori,kt perspektiv. med myntanvlimlning i 
mer Un 2.500 år. Hr dc ~ena>h: tvåhundra 
;lrcn av sv:msjukt Ö\'crvakandc m· v5m 
nationdia valutor kan~kc blott en p:m:n
tes. 

lntemationcllt accepterade mynt. han
dclsmynt. hur runnit ~ sedan tctradr;~ch
mcns tid på 500· och -IO<l-talcn f. Kr. 
M~nga ller mynttyper lin ,å_ både i guld 
och sil\'cr. har cirkulerat ganska ofiirän
dradc i århundr;ldcn. Det var först under 
nationalismens ticlevar\', på 1801)-talct. 
~om omsorgen om den l"gn;, valutan lOg 
överhanden. 

.Ä.n ~å länge exbterar inte euron ~om 
mynt. Detta kan ~yna~ mlirkligt för 
m5nea. att man kan h;mdla med en valu
ta ~o7n inte fysiskt existerar. Men inte hel· 
ler detta Hr nagon nyhet. Redan under 
1600-talct hade vi hankotalem som \'ar en 
ren bokföringsvaluta. liksom den sena· 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och S.Ä.LJER 

BYTER och VÄ RDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLI3EHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil• ,,·amluromn!de) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel och t;•x 046-14 43 69 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Täby. 

08·510 12818 

re Rcichstuler hamburger banco under 
17()(). och hiirjar1 av 1800-talcn. 

l Europa existerade en myntunion. den 
latinska kallad. dtir valu tan var baserad på 
både guld och silver. År 1873 ingick Sve
rige och Danmark en skandinavisk myn
tunion. till vilken Norge anslöt sig två 5r 
senare. Det var då vi fick vår krona. Så 
iildre !in så är inte den. 

Lars k!inde säkerligen a" den inspire
rande lllikten av historiens vineslae när 
han ,om vanligt på ett spännande sätt 
>krcv denna l:ittill!!iin!!liga berättelse om 
euron> fOregånga~e. -Kenneth Karlsson 
har illustrerat densamrna med pilar fOr
~cdda med Europas och S\'eriges mynt. 
sorn löper parallellt fram mot en hög eu
romynt. 

l Kungl. Myntkabinettets butik kan 
man ocksa gmtis fii en av Lars O. 
Lagcrq,·i~t sk riven historisk tillbaka
blick över dc europeiska valutor som 
fö~vinncr med eurons införande. Den 
tinns iiven i engelsk version. Se också 
SNT S/98 s 122 och 6/98 s 154. 

MGL 

Ulf Nordlinds 
Mynthandel AB 

Köper - säljer- värderar 

Mynt - Sedlar - Medaljer 
Ordnar - Litteratur 

Kartavägen 46. Box 5132 
l 02 43 Stockholm 

Tel. 08-662 62 61 
Fax. 08-661 62 13 

19 



De stores sparbössa 

När den lille Adam var fyra år, fick han 
av en ogi ft farbror en sparbössa i 

present med följande ord: 
"Här, Adam, ska du lägga ned dina 

små slantar i stället för att köpa snask 
för dem. Skaffa dig så många du kan 
och lägg ned dem här, så ska du se att 
du med tiden får både glädje och nytta 
av dem." 

Adam förstod inte mycket av dessa 
kloka ord, bara att han skulle lägga ned 
sina slantar, men det var ju också 
huvudsaken. Detta föll sig ej heller det 
ringaste svårt för honom, ty sparbössan 
såg så rolig ut att det var en glädje att få 
att göra med den, och det fick han bara 
var gång han lade ned pengar i den. 
Den hade skapnaden av en mycket fyl
lig herre, nästan klotrund, med armarna 
platta efter sidorna, händerna i fickorna. 
ögonen uppåtvända ur det i bålen näst
an nedsjunkna huvudet och munnen 
öppnad till ett vänligt och lustigt grin, ty 
det var i den man stack in mynten. 

Mycket roliga läten hade han också 
för sig. Släppte man en stor koppars
lant, till exempel en femöring, in genom 
sprickan. skrattade det dolt ur hans ler
buk och liksom sa: 'Tack, ska du ha!'' 
Förde man in ett silvermynt, vilket de 
första åren hände mera sällan, skratta
de det också men längre, gällare och 
ännu belåtnare. Skakade man på 
honom efteråt, ropade han med full 
hals: "Häär finns schaber!" 

Kort sagt, det var den godmodigaste 
och muntraste gamla herre man gärna 
kunde råka på, och där han stod på 
husets högsta byrå gav han sig ständigt 
tid att kasta en plirande blick över sin 
stora mage ned på Adam, var gång 
denne gick förbi, med uttryck som sa: 
'Vi två har hemligheter tillsammans!" 

Följaktligen blev det mellan honom 
och gossen ett mycket varmt och hjärt
ligt förhållande som varade hela deras 
kopparålder och borde ha lortfarit jämt. 

Men en dag fick Adam lust efter ett 
stort rött äpple, och som ingen var till 
hands som ville ge honom penningar till 
att köpa ett för, blev han nedslagen. 
Hans lekkamrat, den lilla Eva, frågade 
honom då i frestande ton: 

"Har du då inte en sparbössa?" 
"Jo visst; sade Adam, "men det var 

ett äpple jag ville ha!" 
Den lilla Eva skrattade, och hennes 

kinder lyste som två röda äpplen. 
"Har du inte pengar i den då?" fråga

de hon. 
Adam kom ihåg alla runda, stora 

slantar han släppt ned däri, för första 
gången med bitterhet. "Jo." sade han, 
"men de ligger ju där, de: 

Nu skrattade Eva alldeles ut honom. 
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"Kan man inte ta upp dem genom 
sprickan igen?" sa hon. 

"Jo visst; sa Adam, skamsen att han 
inte vetat av det, men helt förtjust, 
"vänta litet, ska du få smaka av äpplet!" 
Och därmed sprang han hem och 
begärde att få ut en slant ur bössan. 

Hans moster stod just bredvid den 
höga byrån då han framförde sitt ären
de. Hon såg på honom, lyfte sitt finger 
och sa varnande: "Ur en sparbössa tar 
man inte ut stantar till snask''. Hon sa 
det i en så sträng ton, att Adam gick in 
till sig och grät av blygsel i en blomkru
ka, följd av en föraktfull och hård blick 
från lergubben som brände honom i sjä
len. 

Men Eva stod och förkylde sig medan 
hon väntade på äpplet och fick mycket 
beska medikamenter sedan. Det var allt 
vad hon fick. 

Från denna dag blev det aldrig som 
det hade varit mellan gossen och den 
gamle herrn. Var gång Adam nu fick en 
slant, då man av redan gammal vana 
väntade av honom att han skulle lägga 
den till de andra, skrek det i honom vid 
tanken på att där gick ett skönt rött 
äpple, och det var inte alls glatt han 
sprang in till den höga byrån och steg 
upp på stolen. Inte heller skrattade den 
gamle herrn längre så muntert över 
myntet, antingen det nu var i misstäm
ning över det rubbade förtroendet, eller 
att han blivit däst av alla pengar och inte 
orkade skratta. Säkert är, att han föreföll 
Adam hård och högmodig. Ruskade 
man på honom, kom där bara ett tungt, 
trögtläte av störd matsmältning. 

Till slut blev det Adams värsta stun
der när han fick slantar, och han bände 
i förargelse med dem i sprickan för att 
göra illa tänderna på sin plågoande. 
Hela hans bästa barndomsglädje var 
slut och han blev en dyster, olycklig och 
mager gosse, nötte sina kläder fort, 
mest vid armbågen, och var fattig. 

Sparbössan åter blev ständigt stadi
gare och tyngre, log ett allt bredare 
leende och såg retsamt självförnöjd och 
burgen ut. Adam gjorde sig ännu mindre 
än annars när han gick förbi honom. 

Andra barn hade roligt. köpte begag
nade karameller i gathörnen och nissar 
och nassar, som små hundar luktat på 
och hållit av, och skrikblåsor och all 
tänkbar härlighet. Adam bara såg på 
och grämde sig och offrade åt sin ler
gud, som inte ens var honom huld för 
det. 

En gång kom hans farbror, som gett 
honom vidundret, hem och började tala 
om det. "Hur mycket kan det vara i den 
nuT frågade han. 

Adam visste inte, men antog att det 
kunde vara ända till åttio öre och sa det 
utan ringaste triumf. De vuxna räknade 

ut, att det nog var åtskilliga tiotals kro
nor. "Det är bra," sa farbrodern och 
skrattade, "det är bra! Du blir ju på det 
viset en betydande man, Adam, innan 
du blir stor och får ta till de stores spar
bössa. Akta den du bara väl och fort
sätt!" 

Adam brydde sig inte om att höra på 
vad han sa. det svällde i honom av harm 
att det var så mycket som rövats ifrån 
honom, och han fick en brinnande lust 
att slå den gamle lertyrannen i golvet 
och prova om han inte var dödlig han 
också. 

Var gång han gick förbi byrån kliade 
det i hans fingrar, och när han skulle 
sticka slantar i sprickan försökte han att 
av vårdslöshet skjuta ned kolossen med 
armen. Men nu var han så tung och 
mätt att han stod där han stod, rörde 
knappt på sig, och mätte blott med hån 
Öch förakt gossens dolska blick. Det 
föreföll till och med Adam, att han gjor
de ett ilsket försök att bita honom i fing
rarna. 

Och Adam kände att han aldrig skul
le bli lycklig förrän den herrn där vikit 
undan i förgängelsen. eller också han 
själv, en av de båda, ty världen var inte 
stor nog att rymma dem. Skulle han 
springa ärenden och slava och streta 
och vänta i bodar och lida alla slags för
ödmjukelser bara för att mata det över
mätta odjuret skulle han bli mager och 
eländig, medan den där frodades av 
hans svett? 

Men han fick ingenting gjort, ty han 
tordes ej fördärva den alltför uppsåtligt
och så blev han sjuk, fick frossan. Som 
han låg där i feber, inflyttad i sängkam
maren nu, mittemot det feta och avskyd
da föremålet, såg han det i skymningen 
växa för sina ögon och avta igen och på 
allt sätt söka tilldra sig hans uppmärk
samhet och störa den lilla ro han annars 
kunde ha fått. 

Men på natten blev det först riktigt 
färdigt. Då reste den gamle herrn sig, 
sträckte på ett vidrigt sätt på sina korta 
ben, klev så fram till kanten av sin skiva 
och satte sig att åka utför den sneda 
framväggen. Han slog i golvet med ett 
tungt skrammel och en duns som kän
des ända upp i sängen, men själv höll 
han för stöten och tog sig till att med 
korta rullande steg gå fram till Adam. 

Men han var inte liten nu längre, han 
var stor som en ordinär herre, och ännu 
större var munnen; han hade lyft upp 
huvudet litet ur den feta, korta halsen 
och säg ut, eget nog, på en gång som 
det han var och som en mycket bred, 
röd karl Adam en gång sett åka i egen 
vagn med stora hästar för och hört kal
las bankdirektör. 

Den gamle herrn ställde sig alldeles 
invid Adams huvudgärd, skrattade så att 
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ilmerikmrsk sparbiis.~a ji't1n 1870-talft. 
KMK. Fo/ll Gumr{'/ Jmrs.\'1111. 

magen hoppade och skramlade med 
händerna i fickorna - det var mest silver 
nu som klingade, koppar också, men de 
låg underst. 

"Ha ha ha, hur står det till , Adam?" 
frågade han. Adam kunde icke få röst till 
svar, hur väl han än insåg att det var 
opassande att tiga. "Ha ha ha," sa den 
gamle herrn igen. "Du ligger där, du 
stackare! Du tänker inte på att slå sön· 
der mig nu inte?" Det gjorde Adam inte 
alls, och han var till och med mycket 
rädd för hans stora mun och kröp. så 
gott han orkade in i sin kudde. 

"Nej nej." sa den gamle herrn. "och 
det är allt så gott, att du låter bli det. 
gosse, för vet du vem jag är?" - och 
hans bröst och mage jäste upp som 
deg. Adam stammade i skrämsel. "Mi· 
min sparbössa, min lergubbe" ville han 
säga men fick bara fram det första lju
det. 

Då tog den gamle herrn händerna ur 
fickorna - det var något hemskt att se 
det efter så många år av orörlighet ii tog 
händerna ur fickorna och korsade 
armarna över bröstet, de räckte alldeles 
nätt och jämnt till. Adam iakttog under 
sin skrämsel att han hade mycket korta. 
grova och eldröda fingrar med stora 
ringar på. 

"Jag,'' sade den gamle herrn, och 
lyfte hakan förnämt och talade djupt ur 
svalget, "är KAPITALET! Vet du vad det 
är ditt lilla kräk? Det ska jag säga dig. 
Du vet ju vad kapitel är, du kan stava till 
det? K-a ka - och så vidare. Men 
Kapitalet, det är det viktigaste av alla 
kapitel, det är det enda kapitel som man 
behöver riktigt förstå sig på, kan man 
det, så ställer ingen en i skamvrån, lör 
det är del enda som är något ser du. Du 
blir stor, din lilla fyr. och stretar och arbe· 
tar tills du en dag dör och stoppas in i en 
liten svart ask. som en kusk med silver· 
galoner sitter och kör för med hästar 
som har svarta dammvippor l huvudet ii 
ja det får allt bero, om du ens får galo· 
nerna och det andra. Och allt vad du då 
har gjort, det är bara att ha en liten, liten 
smula ökat Kapitalet - ifall du blir något 
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nyttigt alls, och annars få du varken mat 
eller kaffe, lär inte finnas till, begriper 
du. 

"Alltså, min lille vän, förstår du att vad 
maten är för barn och stora. det är du 
och alla återigen för mig, jag äter dem. 
jag blir större, de går bort. Jag varar jag, 
silver ruttnar inte. Jag sitter egentligen 
och åker. fast du inte kan se det. och har 
många, många hästar för, och hästarna. 
det är herrar och fruntimmer och karlar. 
och de drar och tar i och blir gamla och 
dör, men jag tar motion och blir större. 

"Om du hade vari1 klok, min gosse, 
och varit vän med mig, så skulle jag en 
gång ha tagit dig upp i vagnen, för där 
har jag några. Men nu, nu lär du allt få 
vara, din lilla dumbom! Men slå inte sön· 
der mig, det ber jag dig om! Var barm
härtig mot ett stackars käril!" Här gnäll· 
de han i en så föraktlig och hånfull ton 
att Adam grät av harm. Men då blev den 
gamle herrn först riktigt ursinnig, vände 
ut och in på ögonen, lutade sitt huvud 
ännu närmare intill honom och gapade 
med sin raka mun, som om han velat 
svälja bädd och allt. 

Då blev Adam utom sig av yrsel och 
skrek vilt. och allt virvlade runt om 
honom, och där blev en faslig oro. När 
han kom till sina sinnen igen, var där 
tänt ordentligt ljus och den gamle herrn 
var borta, eller rättare. uppe på sin plats 
igen och liten som vanligt. Men Adam 
tordes i alla fall inte se på honom och 
bad förtvivlat att man skulle flytta ut den 
där herrn, och det gjorde man omsider 
efter mycket förvåning. 

* 
Även sedan Adam blev frisk, förvånade 
han alla genom sin respekt för sparbös· 
san. Han tordes knappt se på den. och 
var gång han skulle lägga ned slantar l 
den bar han sig åt som om han vore 
rädd att bli bränd och bad att få slippa, 
vilket han naturligtvis inte fick. 

Att de en gång tiden kan bli goda 
vänner igen är ju möjligt, ehuru det 
knappast kan bli ett harmoniskt förhål· 
!ande eftersom den gamle herrn en 
gäng fått ett sådant övertag. Kanhända 
också, att Adam en l'acker dag tar mod 
till sig och slår sönder besten, ty den är 
ju ändå bara av lera, det vet han. D 

Sparbössan av Per Hallström. 
Tryckt i SVEA. Folk-kalenderför 1897, sid 
46· 52. Stockholm 1896. 

Diktaren och förfanaren Per Hallström 
( 1866· 1 960) var som synes den korta 
berättelsens mästare. Han valdes in i 
Svenska Akademien 1908 och var dess 
ständige sekreterare åren 1931 - 1941. 
Berättelsen är försiktigt redigerad av MGL 

Lästips 
Den sparbössa. som här får illustrera 
Hallströms berättelse. kan man läsa om i 
Sparbössor. Sparbössans historia under 
2000 år av l. Körberg, E. Lindmark. l. 
Wisehn, 1992. Pris i Kungl. Myntkabi· 
nettets butik 199 kr. 
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Gunnar Holst-priset 1998 
Gunnar Holst~ stiftelse för numisma
tik har tilldclal professor Kenneth 
Jonsson. Stockholm. 1998 års medalj 
för numismatisk forskning och verk
samheL Han~ insatser har haft både 
~tor tyngd och spännvidd. Många är 
dc art iklar och uppsatser av god kva
litet som han genom åren publicerat. 
främst i vikingatida och medeltida 
numismatiska ämnen. Det har ofta 
gliiii analyser av myntfynd. främ
nlandc mynts vägar till Sverige, 
handelsförbindel se~ och den tidiga 
myntningen i viirt land. 

l·lans doktorsavhandling 1987 om 
engdska myntförhållanden under 
900-talets senare del. Tlre Nell' Era. 
The R<'}rmlllllion of the late Anglo
Saxon Coinage. gav honom interna
tionellt ansee'nde~ 

Som professor sedan 1992 har han 
redan handicH Cll fyrtiota l stude
rande fram till uppsatser, vi lket bå
dar goll för den svenska numismati
kens framtid. Vid den numismatiska 
viiridskongressen i Bryssel 1991 in
valdes han i dess styrelse (Commis
sion) och omvaldes 1997 i Berlin för 
ytterligare en period. Där har han på 
ett förtj iins!_fullt sUtt ansvarat för 
datafrftgor. 1\ ven myntsamlaren i ge
men har haft g l;idjc av hans verk
samhet på detta område. 

Gunnar Holsts sti ftelse önskar ho
nom fort~alla framgångar på numis
•natikcns olika fält! 

limlit HoluuJn. ordförande 

Ian Wisehn 
Kungl. Myntkabinettets t.f. chef. har 
blivit korresponderande ledamot i 
Numismatiska Föreningen i Finland. 

~ D 
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Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest ~. 
14 december 19~ 

l . Den l januari 1')')1) Manar EMilmed Il mcdl~m~lämlcr. M)m•aliirem:l som sk:UI ut i dr· 
l·allation l januan ZIKJl :ir r~1l:m ht':>l;imda. 11lken är d:\ den hö!i'-1:1 \'alören? 
J. l euro X . .:; curo 2 . lO euro 

2. \ ilket är det sen:L'IIc :l.r -.om t11 "Cit<kt n-guljän m) ni mnchöii.JIIcr? 
J. 1966 x. )t)(~'! 2. 19-1 

3. En i S\'crige \Wks:unmt'(l:tljgr:t\iir tog >mn ,;u '~tlsprjk ordct i.IGO~I. lem \':lr dt•t! 
l . ,\mon ~leyhusch X. Johann l~trl llt111ingcr 2. Eugen F.rhard1 

4. l ad rnen:c< med hahhrJ.I.tt·at? 
l. Eu haht brak11."Jilll\lll 

X. elllll)nt så 1un1 au ·prägdn fran t'lla 5idan gvr 'Jilr 11J dt'll andra 
2. bral.1ea1 rnt'Cl S)llncrfigen låg ~;J,crhah 

5. 1':\ S\'CI1$SOnauktionm ; dt-ct·rnhrr l ')'Jll saltb en ,;t kal !:t d tran~portwdel p:\ l()() daler 
:.il\'erm)111 i kopparpenning:1r. Il<' tilllwkadt~ umlcr en l\~\t'Ck(lrsperiod i oktoh(·r 1667 
i m mycket liten uppl:t)::t. Il ur ... wr! 
l . 10 Sl X. 2(1>1 2 . 51hl 

6 . fJI flenal OJ)llUllästamamn km1 :t\f:h:i., p:\ olika OlofSkiill.onung.'rn)ln. Eu a\ nt11an~3ende 
finns dock ime. \11ke~? 
l. God\\ine X. Selling 2. lldcrcn 

7. Årets pristagare i ckonnmi till 1l lfred ~uhcls millliC :ir en asiat ''crks:1111 i Europa. Viikel 
land kommer han ifr:\n? 
l. Indien X. 1'.tlds1:111 2. lndoncsicu 

8. En :1\' svensk historias ~l(ir,t:tlii:.vsl!5ummor \:tr den ,k Äh1-borg.~ lösen som '~in l:tnd fick 
punga ut med 1iiJ dan~kama <·ftrr frl'tlcn i Knäred lfll .t !lur >IOr \~tr denna lösen (heta· 
ladl~ tn under loppt"' :t\' (> 5rl? 
J. ·100 000 rik.~alcr X. ()()Il uoo rik.'i(lalcr 2. l 000 llOO rik.~:Ucr 

9. En primili\1 bctalning.<mcdd :i r n5~nl som hcn:ilnn~ "Kb-< l penny". Det :i r m smal \Tiden 
j:inncn (ca 2(1-.)IJ cm ,·anligl\'b) u!hamr:ul i b~da :tndar. llc11:1 bct:llningsmedcl :nl\':indes 
lokall ända in rr.i 1971H:llc!. \'arifr:1n komnwr det? 
l . Sydafrika X. Gambia 2. Sierra Lt:one 

JO • . \r 1-80 utkom en m)ckcl ,:;Jb!nl katalcv,: ihcr d:l kånda lf!Ckuar~ten som ~handlar 
S\cnsk numismalik. \'cm \~lr fiirf:maren? 
l. C. G. Wamllml11 X. C. R ll<'rch 2. E. i'jen ogel 

Il . :il-en flirc E~II::s scnomfiir:mdc fanns en fun~cr:uulc 11\)lllllnion mellan ''~i :t\' W :> med· 
lrmsl:indcr. \lika? 
l . FrJnkrike- &l )lien X. lkl~cn- IJJ\emhurg 2. l.u~cmburg- FrJJ11.rikc 

12 • P.l medeltiden \'ar ~wn,J.. lll)lllr'.ii.Jung r:iU kumphccrJd IJI '~'>IC'Ill i S\ealand där dl1 !lir k 
191 tJellningar pi marl.l'n. <11 i Giil:tl:md där dt1 wrJ.. 51! 1 Jll~ming:tr pi marJ..t'll och >lut· 
!igen 1'11 pi Gotland. Öland och '!diNra Sltrigc där det girk !AA pcnning;tr p:\ marken. Ute 
mera ordning \':lr del ncn· pl komincmcn där l l'rJnkrikc dt·l ~ck X >l denier... p:\ en liHe. 
i England gick X :;1 pcnnie> p:\ en pouml och i T)~kl:md gick X '' pfennigc p:i en pfuml (se· 
nare nmk). d\'S de h:1dc all:1 ~:unma ddningsl:li. \'ilktlr 
l. 1811 x. ! 10 2. ! ·10 

13. U:ir iniiii ser ()u tn ~ida 3\' ('Il 'fX'IpenninJ: i kopJt.lr 
f~n 1-00-taleL lnskriflt11 l:in);.' k:m1m är :.om fiil1cr: 
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"Den sum linner tidL~l - h:lll linnt•r alT 
Fllr ' em är SJX'Irrnningrn ,faRen? 
l . Daniel Troszig X. ll:mid Trwdiu~ 2 . ll:mid ma.~ 

Myntets baksida 
Har du ocks!t blivit "rcrsonligl utvald :111 
kunna crh:\lla llirgpr!ig lingcn Europa-ECU 
99"? Du är i mc cn~arn. m3nga är kallade i 
fonn a\' ma~~utsk ick i brt>\ ladorna. l brevet 
om är cu "Pcr.onligl bcl'is" med ccxtcn 

"Brådskande" ~l.a man inom tio dagar 
bcscälla del fcirsla ~amlannymcl mr 40 J..r. 

~1an kan tycka det !ir egendomligt au 
\'ara personligt Ul\'ald när Ulskickcl i hrc\ · 
lådan är oadrc~~erat. Del är och!! en a\' lic 
punkter ~om Kon~urncnc,·erkcl haft 'Yil· 
punkter p:i di man kontaktal förccagc1. 
Skandina' i; kl ~tyntkomor i Hcl;ingllt.lrg. 
~len bakom <t:ir cu <.ton furetag i T}\1.· 
land. vitkel Kon~umenl\'erkel haft komal.l 
med. 

AlTar.. iden gir ut på au sälja ~erier med 
präglade mynt. Bilden p:i myntet k:m 
handla om jiirnviigcns histori a. 'Ti lanic". 
gama bilmärken m.n1. l del här fall el g!lllcr 
del Europa. För "~pecialpriset" 395 kr f:ir 
man "EuropagulcJpräglingen Frcd<duv:t" 
och sedan ko,lar varje nyu mynt 965 l.r i 
prenumerationspri~. 

DN Konsument har h iniils fåu två mym 
samt cu sammc~>inkliiu etui med 12 facJ.. 
au lägga mymen i. Del är rent skoj och 
utan v;irdc. Vi avr~dcr hesiii m t folk fr~n llll 
köpa, siigcr Elvc r Duvc lius, ordför:111dc i 
Sveriges Mymhandlarcs tör.:ning och 
verksam i lirman Mym & Med;tljcr i 
Stockholrn. 

Den som ~krivi l på eu papper all man 
vill ha mynten kan få besvär om man vill 
hoppa av. Det bii~ta ~1i11e1 lir au skicka en 
rckommcndcr:u brev (med kopia) till fi;. 
retaget och boka av framtida utgåvor med 
stöd av konMuncmkliplagen. paragraf' :17. 
Företaget har dock riin au kriil'a c11 skäligt 
pris för dc di>tri husi on~- och .111dra ko~lna
der man haft. l en följebrev skriver Sl.an· 
dinavisia i\ h ml.onwr all du fakli<kl in le (Jr 
Torpliktad iill någonting och kan när 'nm 
helst och ulan problem 3\'Siuta din '3111· 
Ii ng". 

Ja11 Falk. Dagt'll.f Nyheter 1211-99 

Lycka till !! l Torbjörn 
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Felmwri: 

5 London. V~!:C h i 
13 LOIIj! Beach. Ponterio 
2~·27 ~lUnchen. llir.ch 

Mars: 
3 l\Hinchcn. Gic"cner 

l\Hin7handlung. Antika mynt 
~-5 ~10nchcn. Gic"cncr ~ lt1111· 

hand! und. Bl. a. medeltida m, nr 
~ Singapore. Tai,ci-Bald\\·in-Gillio 
6 Bru,clle\. Jean El>cn SA 
9-12 Q,nabnkl.. Kunl.cr 

Il Dub:li. Bald\1 in 
18·19 Stuttgan . ~lunzen & ~lcdaillen 

Deut'Chland 
18-20 Baltimore. Bn\\CI'> & ~ lerena 
2~·25 S)dnC). i'\ohle 
27 Berlin. Berliner ~tilruaul.tion 

27 liamhurg. Ro,cnlx:rg 
Auktion G mbl-l 

April: 

7-10 Chicago. Pontcriu 
27-30 Franl.fun am l\lai n. Dr. Bu'w Pcu' 

Gunvor Svensson Lundkvist 

MEDALJEN
skulptur i miniatyr 

Utställning på Kungl. Myntkabinettet. 

Öppen 6/2 - 19/3 1999 

Ny bok av Lars O. lagerqvist 

med samma titel finns till försäljning 

i KMKs butik. 

KÖPER 
SALJER 

VÄRDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tva ganger per ar 

~f) AH LSTRÖMS ~ 
)iy~YNTHANDE~~ 

~-; HAlllit & lltADIII()'. , ,1~ /..' 
"'~~_jJrtJJ· ,,p ,_~ .. ~ l ~ 

-~~· 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nomnalm~torg l. ltr. 

13n:\ 7662 103 9-1 STOCKHOL~ I 

TEL: 08-10 10 lO FAX: 08·678 77 77 

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

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

0 
Öppetlider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
11 1 53 Stockholm 
Tel. 08·4 11 50 81 Fax. 08·4 11 52 23 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRUGA A~'TIONER 

Du som fomt Iii muat obj~kt till oss: 
Kom gärna m ed m er! 

Du som bittills in u /ibmzat migot: 
pröva oss! 

Oin..1 objda bjuds lH till \År världsomspin· 
nandc kund.k.nu • .som 2r imt'C'SSC'r.ul .J\ ,..h.ll 
MYNT <Om frillUrkcn. brn. h•fotn. "~on. 

hmd•krifi« t.:h alritbr<'' m m.· 

Du ~.n •lind ,~,. ~<r p.i an n hÖJl'U möjliga 
pri.KI' rör L>iu m..J;t«W. Din tryggfu·t ~r .ut 

" luo SO·irig crfuenh« och rinner gi.Jdr< o m 
hj.1lp.a v.lr.1 kunder öll m.uimo~h ''"'ulc.ac 

Dt,thbon och ad,·ok.ttC't .1nliur ofi:a oss 

GRATlS RÅDGIVNING! 

Ring gärna! 

=H 0~~ ~~~7!1~ 3~ 7 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgar:lll 8 , 3 tr 
114 34 STOCKHOLM 

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 0176·168 56 

INTERNETADRESS: 
http://www.nmh·mynt.a.se/indcx.htm 

Bli medlem i 1UYN1' & ~IEDi\.LJ El l 
Sveavägen 96 SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

flox J9ä0i 
S-1 O l 32 Stoo·klrulm l ') 

T- Råtllllllll•(!aluu (UJl)l1!iillj,! llmul t·l · t. ii;:•kuluu) 

= + fax 08-6 7:~ :~.~ 2:~ 

St•PnsJ.m Q('" utlii nrlslw m y nt, st•tl/(l r o f' h 
o rrlll(ll' i stor sorlt>rill(!. 

Clppl'l : \'a roi. l l - l H. Iii roi. l O- l l_j 

S;\T 1· 99 

Arsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per år. 
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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 vär ldens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank, alfärs
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 l bössa oc:h bank 
Människan har alltid sparat! Här är historien o:n hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 In
rättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen. 

Summa summarum 
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 
Här får vi nya aspeJ..1er på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också. 

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

ANNAN VERKSA1'v1HET 

M uselbutik 

Museets öppettider 

Tisdag-Söndag 10-16 
Måndag Slängt 

l entrehallen finns butik med h)rsäljning av smycken, souvenirer. vykor t och litteratur med anknyt
ni~g till museets samlingsområden. Tel. 08-5195 5304. 

Konferens- oc:h festlokaler 
Kungl. r.lyntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 72 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. EnW!hallen med dess vackra kalkstens
golv och ockragula väggar lämpar sig väl för cocktails. mottagningar. dans och andra festligheter. 
Tel. 08-5195 5310. 

l'tlyntkrogen, museets restaurang och c:afe 
Myntkrogen rymmer ner än iO personer och har fullständiga rättigheter. Under museets öppet
tider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas festvåningsverksamhet ger chansen till 
mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga ra varor. Tel./fax 08 ·JO 45 90. 


