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verksamhet

FEBRUARI
27  Föreningskväll 
Plats Banérgatan 17
18.00   Frédéric Elfver talar om ”Ett unikt gåvomynt från vikingatiden?”

MARS
8  Myntmässa i Göteborg
Plats  Ullevi Tennishall, Göteborg 
10.00  SNF deltar med försäljning av litteratur ur egen produktion samt svarar på  
-15.00 frågor om föreningen.

12 Visning av riksbankens utställning 
Plats Riksbankshuset, Brunkebergstorg 11, Stockholm
17.30  Antikvarie Daniel Prytz visar utställningen ”Riksbankens historia” som  
 invigdes i juni 2007. Obligatorisk föranmälan senast 7/3 till Cecilia  
 von Heijne på cecilia.vonheijne@myntkabinettet.se eller 0733-790 694  
 eftersom deltagarlista ska skickas till riksbanken inför besöket. 
 OBS! Medtag legitimation vid besöket. 

26 Föreningskväll med Lars O. Lagerqvist som hedersgäst
Plats Banérgatan 17
18.00  Lars O. Lagerqvist kåserar om sin verksamhet och särskilt sin tid som chef  
 för KMK. 

Föreningens aktiviteter
Våren 2008
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I SNT 2006:8 publicerades artikeln 
”Wexiö gymnasii myntkabinett. 
En rysare i överlevnad” av un-

dertecknad. Där skildras de öden en 
av de få bevarade numismatiska sam-
lingarna vid svenska gymnasier ge-
nomgått alltifrån grundandet år 1792 
till våra dagar. 

Artikelns underförstådda slutsats 
är att myntkabinettet i Växjö troligen 
skulle ha gått samma öde till mötes 
som övriga gymnasiesamlingar om 
inte tre generationer eldsjälar hade 
satt stopp för den utvecklingen. De 
tre eldsjälarna – alla tillika lärare vid 
läroverket i Växjö – vårdade, kata-
logiserade och berikade samlingen 
åren 1881 till 1997. Deras namn var 
Samuel Edvard Melander, Hilding 
Rundquist och Gunnar Sundberg.

Tyvärr utsattes den numismatiska 
samlingen i Växjö för ett par omfat-
tande stölder. Den första ägde rum 
redan under de allra första åren av 
1800-talet och ledde till att merpar-
ten av den då hopbragda samlingen 
skingrades. Emellertid skedde ett 
slags rekonstruktion under de närmast 
följande åren, varefter samlingen mer 
eller mindre föll i glömska.

 Den andra stölden ägde rum 1965. 
Vid den tidpunkten fanns samlingen i 
Smålands museum, där de olarmade 
montrarna inte kunde motstå angrep-
pet. År 1972 öppnades en ny vis-
ningssal med bättre säkerhetsrutiner. 
Sedan dess har säkerheten förbättrats 
ytterligare.

Wexiö gymnasii myntkabinett inne-
håller i dag omkring 40.000 föremål, 
av vilka en mindre del är utställda. 
Alla föremål – mynt, sedlar, medal-
jer, polletter o.s.v. – finns införda i 
de accessionskataloger som ingår i 
en obruten serie från 1881, då Samuel 
Edvard Melander tillträdde som vår-
dare av samlingarna. Dessutom finns 
en av Hilding Rundquist år 1927 ge-
nomförd rekonstruktion av katalogen 

från tiden före 1881. Rundquist bear-
betade också accessionskatalogerna, 
varefter stora delar av detta mate-
rial publicerades i fyra volymer under 
1920- och 1930-talen.

Under 1970-talet uppstod frågan 
vem som egentligen var ägare till 
myntkabinettet – läroverket eller 
Smålands museum. Samlingen hade 
nämligen överförts från läroverket till 
museet 1935 och då lagts ihop med en 
mindre samling som vid den tidpunk-
ten vuxit fram i museet. 

Efter en utredning som gjordes 
i slutet av 1970-talet bildades en 
särskild stiftelse – Wexiö gymnasii 
myntkabinett – som ställdes under 
tillsyn av Kammarkollegiet. Senare 
överfördes tillsynen till Kungl. Mynt-
kabinettet i Stockholm.

Enligt beslut i Kammarkollegium 
2006 kommer Stiftelsen Wexiö gym-
nasii myntkabinett att successivt upp-
lösas, varefter dess samlingar skall 
integreras i sin helhet i Smålands 
museum. Inför detta betydelsefulla 
steg pågår nu förberedelser, dels för 
omfattande genomgång och nyregist-
rering av samlingarna, dels för använ-
dande av samlingarna i museets totala 
utställningsverksamhet.

Registreringen
Mynt, medaljer, sedlar och polletter 
förvaras lätt tillgängliga i plåtskåp, 
där materialet sorterats kronolo-
giskt i ämnesområden som Grekland, 
Rom, Sverige, utländska mynt efter 
länder o.s.v. För den initierade fö-
religger inga svårigheter att hitta i 
det omfattande materialet. Det stora 
forskningsarbete som genomförts av 
tidigare generationer bildar sålunda 
en god grund för upprättande av den 
ämneskatalog som krävs för fortsatt 
effektivt arbete. 

De gamla katalogerna är givetvis 
noggrant förda. De är också mycket 
innehållsrika med omfattande be-
skrivningar av en stor del av föremå-
len. Emellertid föreligger svårigheter 
för icke sakkunnig personal att tolka 
katalogerna och stämma av dem mot 
de enskilda föremålen. Av den anled-
ningen krävs gedigen numismatisk 
kompetens, något som museet i dag 
i princip saknar men ämnar knyta till 
sig på nytt.

 Nyregistreringen kommer att inde-
las i två moment. Varje föremål till-
delas inventarienummer och alla nöd-
vändiga uppgifter förs på registerkort 
på samma sätt som alla andra föremål 
i museet. På så sätt skapas den ämnes-
katalog som nu saknas.

 Det andra momentet innebär att 
föremålen utifrån registerkorten läggs 
in i en databas tillsammans med bil-
der. Denna form av registrering har

Wexiö gymnasii myntkabinett
Ombyggnad och förnyelse

Av Lars Thor

Wexiö gymnasii myntkabinett. 
Den nuvarande visningssalen i Smålands 

museum, som öppnade 1971.
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tidigare prövats, varför ett tusental 
svenska mynt redan finns i en databas 
som nu kommer att överflyttas till ett 
annat program.

Meningen är att en person med 
numismatisk kompetens skall vara 
huvudansvarig för ifyllandet av re-
gisterkorten och därvid göra nöd-
vändiga bedömningar med de gamla 
katalogerna som referens. Korten är 
tänkta att fördelas på fyra kategorier 
föremål: mynt, sedlar, medaljer och 
polletter. Sedan kommer personal 
från museets avdelning Samlingar att 
utifrån registerkorten svara för upp-
byggandet av databasen. 

Anledningen till att registerkort 
förs och arkiveras är att man följer rå-
dande principer vid museet och und-
viker att allt material förvaras elektro-
niskt. Vid eventuella datahaverier el-
ler andra avbrott skall materialet vara 
tillgängligt för manuell hantering.

Basutställningen
Den nuvarande basutställningen, som 
öppnades 1971, har inte genomgått 
några mera genomgripande föränd-
ringar genom åren. Den ger därför ett 
gammaldags intryck med sina kro-
nologiska serier av mynt, sedlar och 
medaljer. (Se bilderna på föregående 
sida.) Den fungerar fortfarande bra 
för den numismatiskt orienterade be-
sökaren medan övriga besökare sak-
nar den pedagogiska tråd som präglar 
modern utställningsteknik. Museets 
avsikt är därför att bygga om basut-
ställningen och satsa på teman av lo-
kal och annan karaktär.

Tidpunkten för påbörjad ombygg-
nad av basutställningen är beroende 
av arbetet med registreringen av sam-
lingarna, då utrymme måste beredas 
i myntskåpen för utställda föremål. 
Följaktligen bör registreringen av 
basutställningens föremål ske först, 
varvid varje föremål får en plats i 
plåtskåpens arkivlådor. På så sätt kan 
basutställningen helt eller delvis ut-
rymmas i samband med ombyggnad.

Ett stort antal teman kan komma 
ifråga vid projektering av ny basut-
ställning. Naturligtvis måste man där-
vid ta hänsyn till det numismatiska 
material som finns och forma teman 

därefter. Samtidigt måste man vär-
dera materialet ur pedagogisk synvin-
kel, bland annat med hänsyn tagen till 
den breda verksamheten inriktad mot 
skolklasser i olika stadier. En stor del 
av det pedagogiska tänkandet måste 
även riktas till vuxna besökare.

Ett viktigt tema är mynträkning ge-
nom tiderna. Vi vet alla att detta är ett 
komplicerat och svårbemästrat ämne, 
men besökaren skall ges möjlighet att 
lära sig något av de myntsorter och 
räknesätt som funnits.

Några teman av lokal karaktär är 
givna i resonemanget. Det småländ-
ska guldet från Ädelfors kan beskri-
vas och illustreras med en rad mynt i 
samlingarna. Samma sak gäller små-
landssedlarna, eftersom en av landets 
bästa samlingar av detta slag finns i 
vårt myntkabinett. (Se bilden ovan.) 
Ytterligare ett omfattande lokalt ma-
terial finns från Huseby bruk, där man 
gav ut egna papperspolletter och sed-
lar. Vidare finns en lång rad medaljer 
som tilldelats personer vid bruket. 
Andra lokala teman kan skapas på 
grundval av såväl medaljer som pol-
letter.

Några teman av mer nationell ka-
raktär är möjliga att åstadkomma, inte 
minst vad gäller ”den stora kopparti-
den”. Myntkabinettet har nämligen en 

stor samling plåtmynt och andra kop-
parmynt av god kvalitet. 

Ett par mer allmänna teman är ock-
så önskvärda att belysa ur pedagogisk 
synvinkel. Ett av dem är inflation, ett 
genom alla århundraden lika aktuellt 
ämne. Ett annat är ”vad kostade det?” 
Jämförelser mellan svunnen tid och 
nutid intresserar en lång rad besökare, 
när det gäller att bedöma köpkraften 
hos olika ekonomiska system och 
grupper av människor.

Betalningsmedel i 
museets basutställningar
Smålands museum är Sveriges glas-
museum men också länsmuseum för 
Kronobergs län. De mycket rika sam-
lingarna inom olika områden möjlig-
gör uppförande av basutställningar i 
en rad olika ämnen. 

För närvarande planeras en utställ-
ning som omfattar förhistoria, med-
eltid och den nya tidens första del. I 
denna utställning ämnar man väva in 
betalningsmedlen som en del av fram-
ställningen. Samtidigt finns planer att 
på något sätt komplettera en nyligen 
färdigställd basutställning med mate-
rial ur myntkabinettets rika förråd.

Den nya basutställningen projek-
teras av en arbetsgrupp bestående av 
personal i Smålands museum. Till 

Sedel om 100 kronor utgiven av Smålands Enskilda Bank 1877. Banken hade sitt 
huvudkontor i Jönköping och började sin verksamhet den 30 september 1837. 

Sedeln är tryckt på Jacob Bagges sedeltryckeri i Stockholm och 
var lagligt betalningsmedel till utgången av 1903.
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denna arbetsgrupp har museet för av-
sikt att knyta nödvändig numismatisk 
kompetens. Arbetsgruppen kommer 
sedan att bedöma såväl förslag till 
ämnen, där betalningsmedlen har sin 
givna plats, som utställningens totala 
innehåll. 

Det finns naturligtvis en lång rad 
historiska händelser och företeelser 
där myntkabinettets innehåll låter sig 
placeras in i sammanhanget. Givna 
torde fynden från Kexås och Torlarp 
vara som exempel på såväl myntorter 
som handelsvägar. Något eller några 
av de många kyrkfynden spelar också 
sin givna roll liksom ytterligare ett 
antal jordfynd, exempelvis från Kro-
nobergs slottsruin. Listan kan göras 
mycket längre än så.

Även i denna typ av basutställ-
ning kommer ämnen som inflation 
och ”vad kostade det?” att bli aktu-
ella, inte minst med tanke på det pe-
dagogiska arbetet med skolklasser. 
Man får alltså en i utställningssam-
manhang ovanlig – för att inte säga 
unik – möjlighet att belysa en lång 
rad sammanhang i det förflutna, inte 
minst de ekonomiska. 

Presentation i entréhallen
Wexiö gymnasii myntkabinett har 
sina lokaler i den äldsta delen av Små-
lands museum, uppförd 1885 och ur-

Fredrik I. Stockholm. 1 dukat 1749. 
Ca 22 mm. Vikt 3,42 g.

sprungligen invigd 1890. Placeringen 
är inte den mest ideala med tanke på 
hur publiken skall finna vägen till 
visningssalen. Dessutom kommer 
rummet utanför myntkabinettet att 
domineras av den nya utställningen 
med studioglas, en utställning som 
skall rymmas i två rum i byggnaden 
från 1885 och hela övervåningen i 
den tillbyggnad som gjordes i början 
av 1930-talet. Av denna anledning är 
det önskvärt att en klar hänvisning till 
myntkabinettet sker redan i entréhal-
len till Smålands museum.

Därför har museet för avsikt att 
i entréhallen ge myntkabinettet en 
egen monter som skall fungera som 
”aptitretare” och vägledare till muse-
ets ”äldsta” samling. Samtidigt som 
montern talar om att myntkabinettet 
finns kan den med ett tilltalande inne-
håll väcka intresse för ämnet hos en 
numismatiskt föga kunnig besökare. 
Givetvis skall monterns innehåll re-
gelbundet bytas ut för att över tid 
kunna ge besökarna insyn i de stora 
samlingar som annars ligger dolda i 
plåtskåpen.

I fortsättningen
Denna korta presentation bygger på 
ett genomarbetat program som skall 
fyllas på med fakta vartefter registre-
ringen och projekteringen för de nya 
utställningarna fortskrider. Det finns 
alltså all anledning att återkomma 
längre fram i SNT. 

Just nu är det viktigt att göra klart 

Hertig Karl av Södermanland. Kalmar, 
2 mark (16 öre), klipping, 1604. 

CDS = latinsk förkortning för Carl, 
hertig (dux) av Södermanland. 

26x26 mm. Vikt 9,61 g.

för omvärlden att Smålands museum 
är det enda länsmuseum i landet som 
har möjlighet att på ett raffinerat och 
pedagogiskt riktigt sätt komplettera 
övriga samlingar och utställningar 
med en fyllig historik kring betal-
ningsmedlen och deras användning.

Foto: Bertil Olsson, 
Smålands museum.

Besök gärna museets hemsida:
www.smalandsmuseum.se

Påven Johannes XXIII (1958-1963). 
Praktmedalj i guld utgiven med anledning 

av andra Vatikankonsiliets sammankal-
lande 1962. Konstnär: P. Giampaoli. 

60 mm. Vikt 103,61 g.

Sportlovsöppet
26-29 februari. 

Visning kl. 12.00.
Tipsrunda i museet.

Föredrag
13 mars kl. 18.30-19.30
Vägnamnen i Botkyrka. 

Sven Gunnar Broström berättar. 
Hur har vägarna och gatorna i 

Botkyrka fått sina namn? 
Sven Gunnar ger er bakgrund, 

historia och lite kuriosa.

Kurs i papperstillverkning
13 och 20 mars kl. 18.

Påsklovsöppet
25-28 mars. 

Visning kl. 12.00.

Workshop
17 april kl. 18.30-19.30

Gå våren i förväg – lär dig göra 
pappersblommor med 
Madeleine Hamberg! 

Olika typer av papper med olika 
struktur kommer att användas under 

workshopen.
Fri entré. Föranmälan krävs.

www.tumbabruksmuseum.se
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Om SNF:s höst-
verksamhet 2007 
på Banérgatan
Under 2007 har SNF återupptagit 
verksamheten i föreningslokalen 
på Banérgatan i Stockholm. Vid 
träffarna diskuteras ofta aktuella 
händelser inom numismatikens 
olika områden. Nedan följer en 
resumé beträffande föreningens 
verksamhet hösten 2007.

höstens första träff på Banérga-
tan hölls kvällen den 26 september. 
Frédéric Elfver talade på temat ”Mu-
seer i Paris”. 

De museer som Frédéric nämnde 
och som ofta har en numismatisk 
anknytning var: Institut du Monde 
Arabe, Bibliothèque nationale de 
France – Cabinet des Médailles et 
des Antiques, Musée National du 
Moyen Âge – Musée de Cluny, Musée 
de l´Armée, Musée du quai Branly, 
Musée d´Orsay, Musée Nationale de 
la Légion d´Honneur, Musée de la 
Monnaie de Paris och sist men abso-
lut inte minst (!) Musée du Louvre. På 
det sistnämnda museet tillbringade 
Elfver inte mindre än fem timmar. 

För den som är intresserad finns 
en utförligare lista på de besökta 
museerna utlagd på SNF:s hemsida. 
Många intressanta böcker och häften 
hade inköpts i respektive museibutik 
och dessa skickades runt bland åhö-
rarna. 

Lördagen den 13 oktober var det 
dags för visning av Timmermansor-
dens rikhaltiga mynt- och medalj-
samling i Stockholm. Harald Nilsson, 
samlingens vårdare och medlem av 
SNF:s styrelse, visade på ett före-
dömligt sätt den utställning i vackra 
montrar som han och hans företräda-
re byggt upp. Endast en mindre skara 
medlemmar närvarade, men det blev 
desto gemytligare med mycket dis-
kussion om utställningens teman och 
självklart de enskilda objekten.

Den 24 oktober var det på nytt för-
eningskväll, denna gång med temat 
”Bilder från tre utställda myntsamling-
ar”. Under kvällen serverades kaffe

med bulle och Magnus Tagesson vi-
sade bildspel med bilder från främst 
Nationalmuseets Myntkabinett i Hel-
singfors och Avesta Myntmuseum 
men också några få bilder från Tim-
mermansordens mynt- och medalj-
samling. Några medaljer skickades 
runt bland åhörarna.

Den 21 november hade vi fören-
ingskväll igen, men utan utannonserat 
tema. Kvällen gick dock i medaljens 
tecken med några utsökta objekt ur 
SNF:s medaljsamling. Numismatiker 
med anknytning till SNF var i majo-
ritet på den bricka med medaljer som 
Frédéric Elfver plockat fram och som 
cirkulerade bland deltagarna.

Den 11 december var det fest, jul-
fest! Det serverades glögg och pep-
parkakor och sedan smörgåstårta med 
dryck. Till julfesten anslöt sig ett tju-
gotal medlemmar.

Därefter hölls en mindre auktion 
med 26 objekt av enklare kvalitet ur 
Sven Svenssons samling. Den totala 
omsättningen slutade på strax över    
3 000 kr. Här fanns möjlighet att fyn-
da, då de flesta av objekten gick för 
under det utsatta värderingspriset.

 Sedan blev det frågesport, en tra-
ditionell 13-frågors 1-X-2 med några 
extra utslagsfrågor. Den är publicerad 
på annan plats i detta nummer.  

Vi ser fram mot vårens program, 
där vi bl.a. kan utlova kortare före-
drag i olika aktuella ämnen samt vis-
ningar av såväl nyförvärv som gamla 
pärlor i SNF:s medaljsamling. 

Kom gärna med förslag på lämp-
liga föredragsämnen. Vårterminens 
första datum blir onsdagen den 27 
februari. Väl mött!

Magnus Tagesson
 Frédéric Elfver

Från SNF:s lokal på Banérgatan – säkerhetsmontern med ett litet urval objekt ur 
föreningens medaljsamling. Foto: Claes Arvidsson.
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Till Damaskus
Rapport från ett symposium om gamla mynt
Av Gert Rispling

Den kgl. Mønt- og Medail-
lesamling i Köpenhamn var 
5-9 november 2007 värd för 

ett symposium i Syriens huvudstad 
Damaskus i ämnet: ”Kufic Coins Da-
mascus 2007. Symposium on Islamic 
Numismatics from the 8th to the 11th 
century”.

Bakgrund
Bakgrunden till konferensen är den 
mycket stora del av alla bevarade 
mynt från det islamiska kalifatets 
första tid (ca 650-1000 e.Kr.) som 
kommer från jordfynd i östra och 
norra Europa – alltså utanför kalifa-
tets dåtida gränser. Kalifatets mynt är 
arabiska, eftersom språk och skrift på 
mynten är klassisk arabiska (åtmins-
tone efter myntreformen 698), men 
den i dag vanliga termen är islamiska 
mynt och islamisk numismatik. 

Kalifatet var sin tids stormakt som 
hade den starkaste valutan, silverdir-
hamen. Dirhammynt var starkt efter-
frågade i de under utvecklade delarna 
i norr, i utbyte mot pälsverk, slavar 
och annat. 

Handeln (som ibland spårade ur 
och ledde till plundringar eller krav 
på tributer) var lönsam för många – 
inte minst för mellan händerna, vilka 
såg till att handeln fungerade.

 Mellanhänderna tog ”tionde”. På 
800-talet var khazarerna mellanhand 
i denna handel, på 900-talet de s.k. 
volga-bulgarerna. Båda dessa folk 
började prägla egna mynt genom att 
efterlikna de vanliga kalifatmynten. 
Sådana imitationer – efterpräglingar 
– utgör ca 10% av de orientaliska 
mynten i vikingatids skatterna. 

En gemensam beteckning för isla-
miska mynt (från kalifatet) och imi-
tationer därav (från det område som 
senare blev ”europeiska Ryssland”) 
är kufiska mynt, eftersom stilen fören-
ar dem. Den arabiska skriftstilen på 
mynten påminde om den monumen-

Det Danske Institut i Damaskus. Längst till höger ses Ian 
Wiséhn och författaren. Foto: Stefan Heidemann, Jena. 

tala skriftstil som fanns på moskén i 
staden Kufa i provinsen Irak.

Konferensen
Konferensen hölls i Det Danske In-
stitut i den gamla stadsdelen av Da-
maskus, invid den långa raka gatan 
Suq Midhat Pasha som går genom 
hela den gamla staden. Gatan har fått 
sitt namn efter en mäktig osmansk 
ämbetsman på 1800-talet [Midḥat 
Bâshâ], men det är samma gata som 
i Apostla gärningarna omtalas som 
”Raka gatan” (Apg. 9:11). 

Det danska institutet syns knappast 
från gatan men har en magnifik inre 
gård med brunn. Före ståndaren, Hans 
Christian Korsholm Nielsen, visade 
oss runt. Huset går tillbaka till 1400- 
och 1700-talen, nu pietets fullt restau-
rerat av den danska staten under de 
senaste tio åren. I huset syns även 

en mur tillhörande en romersk teater 
som Herodes den store (”judarnas 
konung”, som regerade 37-4 f.Kr.) lät 
bygga vid ”Raka gatan”. 

Man kan bo på institutet som stu-
dent eller forskare under en kortare 
eller längre tid, och man måste vad 
jag förstår inte vara dansk medbor-
gare. På grund av konferensens stor-
lek fick inte så många plats att bo just 
där; de flesta var inbokade på hotell 
i modernare miljö. Institutet skall 
enligt sina stadgar bl.a. ”bevara och 
utveckla de kulturella förbindelserna 
mellan Danmark och de arabiska och 
islamiska länderna”.

Symposiet blev mycket lyckat. 
Trots några beklagliga återbud (Iran, 
Irak, Kuwait, Syrien) var deltagarna 
många och kunniga. De kom från 
Syrien, Jordanien, Egypten, Tadzjiki-
stan, Uzbekistan, Ryssland, Estland, 
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Polen, Tyskland, Italien, USA, 
Norge, Danmark och Sverige. 
Sammanlagt hölls 16 föredrag, 
men antalet medverkande och 
närvarande varje dag understeg 
aldrig 25 personer. Huvudspråket 
var engelska, men även arabiska 
och ryska nyttjades flitigt. Från 
Sverige deltog jag och Ian Wi-
séhn från Kungl. Myntkabinettet 
i Stockholm. Den sistnämnde bi-
drog med en avslutande utvärde-
ring av symposiet.

Flera föredrag blev särskilt 
uppskattade. Chefen för Natio-
nalmuseet i Damaskus är en kvinna, 
dr Mouna al-Mouazzin [Munâ al-
Mu’adhdhin]. Hon inledde raden av 
föredrag genom att tala om myntsta-
den al-Rafiqa [al-Râfiqa] i den östra 
delen av nuvarande Syrien. Före-
draget handlade mer om arkeologi 
och historia än om mynt. Dr Mouna 
talade på arabiska, men vi fick en 
summering i efterhand genom docent 
Stefan Heidemann som själv forskat 
kring denna myntort och dess mynt. 

Professor Roman Kovalev från 
USA presenterade statistik över 
Damaskus ur en fynddatabas som 
han själv och Thomas Noonan (död 
2001) arbetat på i flera årtionden (och 
som kommer att ges ut i Stockholm 
om några år, In shâ’ Allâh). En sådan 
statistik ger troligen en riktigare bild 
av den verkliga utvecklingen i myn-
torten Damaskus än statistik baserad 
på typsamlingar, där små emissioner 
tenderar att överskattas och stora att 
under skattas. 

Ett annat uppmärk sammat föredrag  
hölls av Stefan Heidemann, som tala-
de om hur svagt under viktiga, något 
låg haltiga, nord afrikanska silver mynt 
kom att användas i hela kalifatet, när  
huvudstaden Bagdad under en period  
(166-178 e.h.) hade svårigheter att 
producera egna mynt. Tack vare Noo- 
nan visste vi redan att dessa afrikans-
ka mynt inte accepterades i Kaukasus-
området (men mycket väl i Ryssland 
av våra vikingar!), men det var nytt 
att de inte heller accepterades överallt 
i mera centrala delar av kalifatet. 

Jens Christian Moesgaard, Köpen-
hamn, gav i sitt föredrag en utmärkt 

hade de danska deltagarna Else 
Roesdahl och Nadia Haupt äran att 
tala inför särskilt prominenta åhö-
rare.

Mohammed al-Khouli [Muḥam-
mad al-Khûlî], pensionerad antik-
varie på Nationalmuseets mynt-
kabinett i Damaskus, guidade för 
oss i al-madîna al-qadîma (den 
gamla staden) där Stora moskén 
finns. Den är islams äldsta i bruk 
varande moské, byggd år 705 men 
är delvis äldre. Moskén står på 
samma plats som en tidigare kris-
ten kyrka och har bevarade delar 

därav. Dessutom finns lämningar av 
ett ännu äldre tempel från romersk 
tid. 

Den allra sista dagen ägnades åt 
utflykt norrut i landet med buss. Vi 
besökte staden Hama (som också är 
en myntort [ḥamâh]) med ett för-
nämligt museum. Sedan besökte vi 
den arabiska fästningen Shayzar från 
korstågs tiden och slutligen ruinerna 
från antika Apamea. Vi guidades sak-
kunnigt av Alan Walmsley, forskare i 
islamisk arkeologi i Köpenhamn med 
erfarenhet av utgrävningar i Syrien 
(Alan kommer ursprungligen från 
Australien). Ian Wiséhn valde dock 
en egen utflykt; ett sedan länge drömt 
mål var korsriddar borgen Krak des 
Chevaliers norr om Libanon och den 
antika staden Palmyra i syriska öknen 
i öster som nu gick i uppfyllelse.

Kontakter och samarbete
Förhoppningen var från arrangörs håll 
att vi skandinaver skull få bättre kon-
takt med kollegor i de länder vilkas 
mynt vi arbetar med. 

Personligen upp skattade jag 
mycket att träffa Atef Mansour [cÂḥif 
Manḥûr] från Egypten. Hans föredrag 
handlade om den anti samanidiske re-
bellen Yaḥya ibn Ahmad och dennes 
mynt i Samarkand, Nishapur och Bu-
chara i början av 900-talet, ett ämne 
som Luke Treadwell och jag länge 
samlat material till. Vi ska samarbeta 
(Luke Treadwell, Oxford, var inbju-
den men kunde tyvärr inte delta i 
symposiet).

Dr Atef Mansour är ung och har 
doktorerat. Andra unga i symposiet 

Ett umayyadiskt mynt präglat i Damaskus år 100 
efter hijra (= 718/719 e.Kr.). Detta mynt, funnet 

1999 på Gotland (Spillings, Othem socken), 
visades under symposiet i Damaskus. 
Foto: Kenneth Jonsson, Stockholm.

översikt över dirham fynden i Västeu-
ropa. Christoph Kilger, Oslo, deltog 
flitigt i debatten, förutom att han höll 
ett eget föredrag. 

Aida Naghawy [cÂ’ida al-Nag-
hawî], kvinnlig chef för det arkeolo-
giska museet i Amman i Jordanien, 
talade i sitt föredrag om museets 
innehav av guldmynt från ghaznawi-
dernas tid i 1000-talets Afghanistan. 

Både Ivar Leimus, Tallinn, och 
Lutz Ilisch, Tübingen, talade om 
”silverkris och ändå inte silverkris” i 
kalifatet omkring år 1000, men med 
olika vinklingar. Det ska bli intres-
sant att läsa deras föredrag när de 
kommer i tryck. 

Själv talade jag om mynt från 
Oman, ett ämne som den berömde 
islam numismatikern Carl Johan Torn-
berg (död 1877) en gång i tiden var 
den förste att uppmärksamma. Tack 
vare de många fynden på Gotland 
och Öland kunde Tornberg i en rad 
artiklar publicera de fem först kända 
exemplaren från Oman [cUmân] (som 
är namnet på provinsen, den verkliga 
myntorten var med all sannolikhet 
Sohar [ḥuḥâr]). 

Våra två central asiatiska kollegor 
Anvar Atakhodjaev och Davlatkhoja 
Dovutov presenterade sensationellt 
många nya fynd av islamiska mynt 
från deras område. Här fick Roman 
Kovalev mer att tillföra sin stora ka-
talog! Transoxanien anses annars vara 
relativt fyndfattig, trots att den verk-
ligt stora myntgruppen i vikingatids-
fynden kommer från detta område, 
nämligen de samanidiska mynten. 

Sista symposiedagen hölls föredra-
gen i Nationalmuseets lokaler och då 
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själv på engelskt vis Pachkalov) från 
Moskva, doktorand Dorota Malar-
czyk från Kraków och stud.mag. Na-
dia Haupt från Köpenhamn. 

Som nämnts var en bakom liggande 
tanke med symposiet att ge tillfälle 
till kontakter och samarbete. Att 
identifiera eller bestämma kufiska 
mynt kan innebära svåra ställnings-
taganden och man behöver hjälp och 
stöd av kollegor. 

Samarbete måste uppmuntras, och 
det bör börjas i tid. Erfarenheter vi-
sar hur olyckligt det är med isolering 
i yrket. I problembilden finns även 
problem av ekonomisk art. Trots att 
fynden uppenbarligen fortsätter att 
komma på våra breddgrader, både 
i Sverige och Danmark och annor-
städes, hur få råd med nödvändiga 
specialist tjänster i framtiden? Och 
hur kan vi motivera den yngre gene-
rationen att ägna tillräcklig tid åt att 
lära sig mynten, när framtiden verkar 
så osäker? 

Efter t.ex. en avklarad doktors-
examen i arabiska eller islamisk 
 historia (eller nordisk arkeologi) kan 
man inte omedelbart börja arbeta 
självständigt med kufiska mynt.

 Mynten i sig är ett enormt stort 
kunskaps område som måste bemäst-
ras (ett trivialt påstående som alla nu-
mismatiker kan skriva under på). Det 
är ju därför vi har särskild personal 
som arbetar med mynt hela yrkesli-
vet i särskilda myntkabinett. Det tar 
flera år att hjälpligt lära sig grunder-
na, och krav ställs hela tiden på fort-
bildning under den yrkesverksamma 
tiden. Ingen kräver direkt en doktors-
examen, i varje fall inte i Sverige, 
men krav ställs överallt på särskild 
fallenhet och kompetens. 

Den problematik som antytts här 
med några allmänna reflexioner utgör 
också en bakgrund till symposiet i 
Damaskus.

Alla deltagare som jag träffade ut-
tryckte den största belåtenhet med ar-
rangemangen och allt! Nadia Haupt 
ska ha ett stort tack för allt  arbete 
med att söka bidrag från fonder och 
företag, Jørgen Steen Jensen, Else 
Rasmussen och de andra på Mønt-
samlingen inte att förglömma. Detta 

tack riktas också till nye chefen, Mi-
chael Andersen, som har drivit på för 
att detta mycket lyckade symposium i 
Damaskus skulle bli verklighet. 

Alla föredrag kommer att tryckas 
i Danmark i Det Danske Instituts 
publikations serie, Proceedings from 
the Danish Institute in Damascus, 
2008. 

Frågesport vid Svenska 
Numismatiska 
Föreningens julfest
11 december 2007

1. Vilket år blev gravören Lea Ahl-
born fast anställd vid Myntverket?

1. 1851
x. 1854
2. 1862  

2. Hur mycket sjönk finvikten i 
en mark, från viktenheten på vi-
kingatid och tidig medeltid till sista 
markmyntningen 1772?

1. 210 g  7.22 g
x. 250 g  3.22 g
2. 210 g  3.61 g 

3. Hur många av SNF:s Numisma-
tiska Meddelanden har kommit ut 
fram till 2007?

1. 39
x. 44
2. 42

4. Vilken av följande gravörer var 
aldrig fast anställd vid Myntver-
ket?

1. Carl Enhörning
x. Erik Lindberg
2. Gustaf Ljungberger 

5. Hur många är de aktiva myntor-
terna i USA?

1. 2
x. 4
2. 6   

6. Hur många olika huvudtyper av 
tiokronorssedlar har Riksbanken 
gett ut?

1. 3
x. 4
2. 6
 

Fler frågor samt svar i nästa nr.
Magnus Tagesson

När Karl Gerhards 
tusenlappar granska-
des av åklagaren
”Har revyförfattaren och teaterche-
fen Karl Gerhard gjort sig skyldig till 
utprångling av falska sedlar vid sin 
revy på Cirkus?”
Denna fråga valsaDe runt i dags-
pressen i början av januari 1961, bl.a. 
i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning. Frågan prövades av åklagar-
myndigheten i Göteborg, som gran-
skade en av de hemmagjorda tusen-
lapparna, som Karl Gerhard kastade 
omkring sig i Langekupletten om 
Operaskandalen.

Sedlarna hade framställts genom 
fotostatkopiering. Den ena sidan var 
blank. Vid en av föreställningarna rå-
kade en sådan ”sedel” falla ned bland 
publiken och en person tog den till-
vara. Denne måste ha känt ett stort 
samhällsansvar och lämnade därför 
in den till åklagarmyndigheten. Han 
ifrågasatte om Karl Gerhard inte 
egentligen hade gjort sig skyldig till 
s.k. sedelutprångling enligt 12 kap. 
10 paragrafen i strafflagen. 

Inlämnaren hade kanske ändå ett 
milt och förlåtande drag, eftersom 
detta inte är den vanliga falskmyntar-
paragrafen utan har en något mjukare 
skrivning: 
Den som … bland allmänheten spri-
der något, som lätt kan förväxlas med 
gällande penningmedel, mynt eller 
offentligt värde, dömes för spridande 
av efterbildning av sådant föremål till 
böter.

Åklagaren prövade emellertid ären-
det och fann att Karl Gerhard inte 
kunde anses sprida ut sådana avbild-
ningar som avses i paragrafen. Den 
fotostatkopierade sedelns ena blanka 
sida och den bruna färgen gjorde att 
någon förväxling knappast kunde 
uppstå, ansåg man.

IW

Mer om teatersedlar i SNT
Golabiewski Lannby, M.: Teatersedel i 
handlarens penninglåda. SNT 2002:2 s. 40.
Wiséhn, I.: ”Sedel” utgiven av Stock-
holms teaterkung. SNT 2002:2 s. 40.
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Bondetåget 1914
Under åren före första världskri-
get stod försvarsfrågan i centrum 
i vårt land. Stormaktsblocken i 
Europa rustade inför ett fruktat 
storkrig. I Sverige var regeringen 
— då under den liberale stats-
ministern Karl Staaf — emot en 
kraftigare rustning, då man me-
nade att det skulle bli för dyrt.

Den 6 februari 1914 demonstrera-
de ett stort uppbåd – främst jordbru-
kare från hela landet – för ett starkt 
försvar, kungamakt och konservativ 
politik. Medförande sina landskaps-
fanor marscherade bönder till Stock-
holms slotts borggård, där kungafa-
miljen tog emot. Kungen, Gustav V, 
gjorde ett uttalande – utan att först 
ha inhämtat statsministerns råd – där 
han gick direkt emot regeringens po-
litik; det var huvudsakligen författat 
av Sven Hedin. 

Som en följd av bondetåget och 
kungens uttalande avgick regeringen 
i protest och en konstitutionell kris 
uppstod. Vem skulle styra landet? 
Kungen eller regeringen med stats-
ministern i spetsen?

Bondetåget var välplanerat och en 
kommitté hade bildats redan i decem-
ber 1913. Inkvartering måste ordnas. 
Man hade beräknat att ca 10 000 lant-
män skulle delta men tre gånger så 
många, över 30 000 personer, anlände 
till Stockholm. Kommittén vädjade 
till allmänheten om gästfrihet.

Bondetågets arbetsutskott gick ut 
till svenska folket med en uppmaning 
att sända hyllningstelegram till kung-
en. Antalet telegram kom att uppgå till 
fler än 81 000 från enskilda personer 
plus ett flertal från olika föreningar! 
Så här skrev t.ex. Föreningen Thalias 
Tjänare (vilket visserligen inte gilla-
des av alla dess medlemmar):
I topp, du kära blågul fana
och led vår svenska bondehär;
låt oss en tid av ljusning ana,
som lycka i sitt sköte bär!

Arbetartåget
Stockholms borgmästare hette vid 
denna tid Carl Lindhagen. Under ett 
arbetartåg den 8 februari som i stäl-

Medalj slagen till Bondetågets minne. 
Silver. Diam 27 mm, vikt 9,7 g. Konst-

när: Adolf Lindberg. KMK 24 596. 
Medaljen skänktes av Gustav VI Adolf 

1952. Foto: Gabriel Hildebrand.

let var emot ökade militärbördor och 
personlig kungamakt hade denne in-
för statsministern utbringat ett leve 
för republiken. 

För detta tilltag dömdes Lindhagen 
till 100 kronor i böter för förargelse-
väckande beteende på allmän plats! 
Tidningen Såningsmannen, vars re-
daktör var Johan Lindström Saxon, 
kom då med en sällsam idé: man 
skulle samla in 10 000 ettöringar från 
hela landet. Och med dessa betalades 
hela bötessumman in!

Medalj
Till Bondetågets minne har en medalj 
i silver och brons slagits. Konstnären 
är Adolf Lindberg: 

På medaljens åtsida ses ett porträtt 
av kungaparet. Omskrift: KONUNG 
 GUSTAF  V  DROTTNING  
VICTORIA. Nederst konstnärens ini-
tialer: A. L. På frånsidan finns texten: 
MINNE AF / BONDETÅGET / 1914, 
omskrift: MED  FOLKET  FÖR  
FOSTERLANDET. Nederst en ros.

MGL

Litteratur
Hadenius, S. m.fl.: Sveriges historia. 1966.
Larsson, H. A. (red.): Boken om Sveriges 
historia. 1999.
Tidningsartiklar 1914.

Inbjudan till middag 
på Stockholms slott 
efter bondetåget 1914

karl magnus nilsson från Lajk-
sjö – som ligger en mil öster om Do-
rotea i Lappland – var tydligen en av 
deltagarna i det s.k. Bondetåget den 6 
februari 1914. 

Tåget var en högerinspirerad de-
monstration i Stockholm mot mi-
nistären Karl Staaffs försiktiga för-
svarspolitik. I det s.k. borggårdstalet 
instämde kungen (Gustav V) i bön-
dernas krav på ett omedelbart avgö-
rande av försvarsfrågan, vilket ledde 
till en brytning med Karl Staaff och 
regeringen.

Det var ovanligt att någon från 
Lapplands inland gjorde en sådan 
resa för att demonstrera. Kanske den 
nyligen färdigställda inlandsbanan 
förbi Dorotea inspirerade till resan.

Börje Rådström

Litteratur
Nationalencyklopedin.
Nyström, R.: En Lappmarksbys historia. 
Lajksjö och dess innevånare under 
17-1800-talet. 1995.

Text på inbjudningskort till middag på 
Stockholms slott den 6 februari 1914. 

Inbjudan gällde endast vissa utvalda för 
varje landskap. Demonstrationen samlade 

nämligen nära 32 000 deltagare. 
Ur En lappmarksbys historia.

Huset som Karl Magnus Nilsson bodde i 
uppfördes 1854. Det är numera K-märkt. 

Foto: Mary Forsén.

H. M. Konungens Förste Hofmarskalk
får härmed på Nådigste Befallning äran inbjuda

K. M. Nilsson
Dorothea

till Aftonmåltid hos Deras Majestäter å 
Stockholms Slott

Fredagen den 6 Februari 1914 kl. 9 e. m.
Västra hvalfvet, 2 tr. upp.
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Konduktören 
Tage Lundgren – 
myntsamlare i Skara
”När man klassificerar sina mynt, 
studerar dem genom förstoringsglas, 
bekantar sig med dem, då kan jag 
inte undgå känna en viss, ja … bit-
terhet. Kopparmynten som när de 
var aktuella som betalningsmedel 
inte var värda många ören är oftast 
mycket nötta och slitna. Det var all-
mogens pengar. Silvermynten, de som 
den tidens barn verkligen fick något 
för, ja de är välbehållna. Det var her-
remännens pengar. Så där kan man 
sitta och fundera på sociala orätt-
visor, när man slagit sig ned vid sin 
myntsamling.”

Citatet är hämtat från en tidnings-
artikel från 1950-talet. När man lä-
ser texten kommer också tanken att 
det inte kan ha varit särskilt nyttigt 
för Tage Lundgrens själstillstånd att 
samla på mynt. Han tycks ju mest ha 
blivit ledsen och bitter. 

Men sanningen var den att han 
faktiskt hade en levande hobby som 
starkt berörde honom. Myntsamlan-
det är ju levande också så till vida att 
bakom varje mynt ligger en historia. 
Grekiska stadssamhällen, tempelmyn-
digheter, kejsare, svenska regenter, 
krig och ekonomiska guldåldrar pas-
serar som en brokig, fascinerande 
revy. Enligt Tage Lundgren kunde 
han sitta i sin kammare och uppleva 
hela historien – för ingenting viktigt 
i historien har kunnat ske utan att ha 
påverkats av pengarna.

Tage Lundgren drog gärna ut brick-
an med romerska mynt. Med hjälp av 
litteratur – inte minst den lilla kort-
uppsättningen ”Romerska regentläng-
den, porträttgalleri” (som Georg de 
Laval tagit fram under 1950-talet), 
kunde han sitta en hel kväll – ja, 
nästan hur många kvällar som helst 
förresten! – och låta den tidens kej-
sare berätta om sina korta eller ibland 
längre regentperioder.

Att kejsar Nero regerade tiden 54-
68 e.Kr. fick Lundgren reda på genom 
att läsa i sin myntlitteratur. Genom 
böckerna fick han vidare kläm på 
att Nero år 53 förmäldes med kejsar 
Claudius dotter Octavia, och att hon 

var så högmodig att hon inte kunde 
tvätta sig i vatten. Det skulle vara 
mjölk i badkaret. Och denna sturska 
Octavia kunde man se på ett annat 
mynt i Lundgrens samling. 

Det kejserliga galleriet var för 
övrigt väl representerat i Lundgrens 
myntsamling. – Ja, häri ligger den 
största tjusningen i denna intressanta 
hobby, sade Lundgren. – Man kan 
plocka ut små bitar av historien när 
man har lust, och genom mynten blir 
man sakligt orienterad. Sveriges his-
toria och dess kungar är jag ganska 
väl förtrogen med, eftersom jag har 
mynt från nästan samtliga kungars 
regeringsperioder. Och de är synner-
ligen intressanta, kan jag försäkra.

Tage Lundgren började med sin 
hobby i trettioårsåldern. Redan under 
skoltiden var han intresserad av his-
toria och geografi. 

Som det ofta brukar bli, så blev det 
emellertid inte mycket studerande ef-
ter skolåren, men intresset för histo-
ria minskade inte. Ur historieintresset 
kom idén till myntsamlandet.

Egentligen ska man inte fråga en 
hobbyutövare vad han har lagt ned 
ekonomiskt på sin hobby, eller vad 
den är värd i reda pengar. För det vet 
han som regel inte. Inte heller Lund-
gren ville eller kunde säga vad hans 
samling var värd. Han hade aldrig 
räknat på det sättet. – Man tänker inte 
på sånt, sade han till tidningsrepor-
tern. – Jag skulle överhuvudtaget ald-
rig komma på idén att sälja den. Den 
har växt ihop med mig och den har 

gett mig så många trevliga och läro-
rika stunder. Och gör så fortfarande. 
Först om man skulle komma i största 
misär kunde kanske tankarna snudda 
vid en försäljning. 

Lundgren ville snabbt lämna frå-
gorna om myntens värde och plock-
ade i stället fram en raritet. Det var 
kanske det finaste myntet som han 
ägde. Det rörde sig om en Johan III:s 
dubbelriksdaler utan årtal – ett mynt 
som han också tyckte hade en stor 
skönhet. Klippingarna från Erik XIV:s 
tid var också mynt som väl försvarade 
sin plats i Lundgrens fina samling. 
Bl.a. hade han hade ett exemplar av 
fyra öres klipping.

Karl XI:s varianter på 2-marker 
hörde också till klenoderna i Lund-
grens samling. Det finns ett hundratal 
varianter på samma myntenhet som 
visade kungens porträtt i olika präg-
lingar, med peruk och utan. Lundgren 
hade ungefär femtio olika varianter.

Karl XII:s mynt var också intres-
santa för Tage Lundgren. Han ägde 
riksdalermynt från åren 1707, 1713 
och 1718. Självfallet hade konduk-
tören från Skara samtliga typer av 
Karl XII:s nödmynt. Typsamlingen 
av Gustav III och Gustav IV Adolfs 
mynt hörde också till de mynt som 
Lundgren satte ett speciellt värde på. 
Han ägde också provmynt från Oscar 
I:s tid.

Vid läggdags plockade Tage Lund-
gren in sina dyrgripar i hemmets kas-
saskåp. Allt efter ett eget uttänkt sys-
tem. – Myntsamlande är ingen billig 
hobby, sade han eftertänksamt. – Men 
den är värd det pris man lägger ned. 
Och så måste man ha tur ibland, någ-
ra av mina finaste mynt har jag fått 
tag på genom ren slump. På mynt-
auktionerna hittar man ibland en del 
fina saker till facilt pris.

Berättelsen om Tage Lundgren är 
ett gott exempel på en man som lyck-
ats skaffa sig en representativ sam-
ling med begränsade medel. Hans 
historieintresse och förhållningssätt 
till samlandet kan också vara typiskt 
för många samlare. Man bör dock 
påminna sig om att tidningsartikeln 
publicerades för 45 år sedan.

IW

Delar av konduktören Tage Lundgrens 
myntsamling. Allt var prydligt ordnat 

efter ett visst system. Olika tidsperioder 
och kungar låg på separata brickor.
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Tiggarpolletter  
från Småland
Jag läste i höstas Waldemar Swahns 
bok En skvallerkrönika från 1790-ta-
lets Stockholm och andra glimtar ur 
brev och kulturhistorisk forskning, 
tryckt i Stockholm 1927. Waldemar 
Swahn föddes 1877 i Kalmar, där han 
också växte upp och gick i skola. Han 
blev så småningom tidningsman och 
författare. 

Ett av hans stora intressen var kul-
turhistoriska skildringar. En sådan är 
nämnda bok, som trots titeln även 
har ett kapitel som gäller Kalmar. Jag 
saxade där på sidan 156-158 några, 
för SNT:s läsare, intressanta rader 
som gäller fattigpolletter utdelade av 
Fattigkassan i Kalmar:

 ”´… Med en sådan övertygelse har 
jag ej utan missnöje kommit i er-
farenhet af att Stadens innewånare 
öfwerhopas af Tiggare uti Husen, 
hwilkas antal dageligen ökas dels 
af egna Torftige som genom sitt eget 
förwållande för närvarande äro obe-
rättigade till understöd, dels af an-
dra Socknars, hvilka företaga sig att 
stundom besöka städer i ändamål att 
tigga.´ 

För att i tid förekomma det onda 
meddelade så den kraftige K. B. en 
del förhållningsregler, av vilka vi ci-
tera de båda första paragraferna: 

’Vid Fattig Directionens nästa sam-
manträde skall det åligga hwar och 
en af Stadens fattige att sig inför 
Directionen inställa att uppgifva, 
huruvida det understöd han af Fat-
tigkassan åtnjuter, är tillräckeligt till 
hans uppehälle eller ej. 

Äfven sådana personer, hwilka ej 
hittills sig anmält till Fattigdels er-
hållande men däraf likväl äro i behof, 
skola vid samma tillfälle sig owillkor-
ligen infinna att lämna Directionen 
nödiga uplysningar om sitt tillstånd. 

Sedan Directionen på detta sätt 
kommit i erfarenhet om antalet af 
dem, hwilka utan den afgift Fat-
tigkassan till deras uppehälle kan 
lämna, hafva af nöden att uti Husen 
söka ett ytterligare understöd, skall 
Directionen genast till sådana utdela 
Fattig Polett till bevis af innehafva-
rens behof. Sedan dessa poletter blif-
wit utdelta, åligge det innehafwaren 
att vid sitt inträde uti det hus där han 
ämnar begära hjälp, genast uppvisa 
sin Polett, med hwilken han ovillkor-

ligt alltid skall vara försedd. Gör 
han det ej, åligge det husägaren att 
honom hos Stadsfiskalen anmäla, 
hwilken genast låter den Brottslige 
till Slottshäcktet afföra.´

Eller med andra ord: man inte en-
dast tolererade utan till och med upp-
muntrade hustiggeriet för att rädda de 
kommunala slantarna och organisera-
de ett formligt tiggarskrå – med pol-
letter. Men den som icke innehade en 
dylik betraktades som brottsling och 
föstes i häkte!” (Swahn 1927)

Två numrerade tiggarpolletter utgivna av Jönköpings stad i Småland. 
De visar en tiggare på knä. Omskriften lyder: IONKIOPINGS STADS FATTIG. Dia-
meter ca 33 mm. Den till vänster med nr 9 väger 22,28 g. Den till höger, nr 63, väger 
endast 9,39 g. Koppar. De olika vikterna hade säkert en betydelse, vilken känner vi 

dock inte till. KMK. Foto: Gabriel Hildebrand.

Uppenbarligen användes dessa 
polletter inte som betalningsmedel 
utan de var i stället bevis, tiggarpass, 
på att man behövde understöd och 
som innehavarna skulle visa upp för 
privata hushåll när man tiggde vid 
dörren. Ett slags fattiglegitimation 
med andra ord.

 Anders Frösell

Bli medlem i
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN

Årsavgiften är 250 kr.
Som medlem får Du SNT automatiskt!
Du kan också prenumerera på SNT 

för endast 200 kr per år.
www.numismatik.se
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Högtflygande sparplaner
I Kungl. Myntkabinettets sam-
ling finns inte bara medaljer och 
mynt. Bland våra sparbössor finns 
raketer, månkapslar och plane-
ter, som berättar om drömmen 
om att flyga långt ut i rymden. 
Här presenteras sex sparbössor ur 
samlingen.

Det låg i tiDen vid slutet av 1950-
talet med rymdassociationer, och 
under hela 1960-talet levde vi med 
rymdforskningen och kapplöpningen 
mellan Sovjet och USA. Vem skulle 
först landa på månen?

För att tilltala det uppväxande 
släktet – kanske främst pojkarna – lät 
många banker världen över utforma 
sparbössor med rymdmotiv. Några är 
mycket realistiska i sin utformning 
medan andra är utformade som tåliga 
leksaker. Somliga har en mekanisk 
funktion som attraherar alla lekfulla 
människor: 
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Mannen med 
hunden – de 
fattigas tecken
kringvanDranDe fattiga var ett 
vanligt inslag i gamla tiders sam-
hälle. De gick runt och tiggde på 
gator och vägar. Självfallet var det 
många som reagerade på det ut-
bredda tiggeriet. Redan tidigt kom 
det också krav på någon form av 
reglering, så att inte vem som helst 
kunde börja tigga. 

Resultatet blev olika lokala lös-
ningar. Detta gällde särskilt det 
tecken eller märke som tiggaren 
skulle bära synligt på kläderna. Tig-
gartecknet avslöjade för var och en 
att bäraren hade fått tillstånd att gå 
runt med ”tiggarstaven”.

Det finns relativt många exempel 
på tiggartecken. De flesta är ganska 
enkelt utförda, som t.ex. en liten trä-
platta med text eller en plåtbit. Några 
få fattigtecken har dock fått utsmyck-
ningar. Ett sådant är fattigtecknet från 
Jönköping som användes någon gång 
under 1700-talet och som förekom-
mit i den numismatiska litteraturen 
vid några tillfällen. Det har följande 
text: IÖNKIÖPINGS STADS FAT-
TIG. Förutom texten och en insla-
gen siffra finns där också en bild av 
en knäböjande person, som sträcker 
fram en trekantig, upp- och nedvänd 
hatt, eller är det en matskål? Bakom 
honom syns två kryckor. Se Anders 
Frösells artikel på annan plats i denna 
tidning.

Ett annat spännande tiggartecken 
är från 1800-talet och uppvisar i 
framställningen ett släktskap med 
tecknen från Jönköping. Det rör sig 
om en rund brakteatpräglad bricka 
som mäter 52 mm i diameter. Mo-
tivet på tecknet är en halvt liggande 
man som sitter i gräset. Han är iklädd 
en mantel eller slängkappa. På huvu-
det har han en huvudbonad som mest 
liknar en turban. Mannens högra arm 
omsluter en vandringsstav. Vid hans 
fötter står en hund. I halvcirkel på 
höger sida finns texten: De Fattigas 
Tekn. Under denna mening fortsätter 
texten med: N: 14. Siffran ”14” (eller 
74) är inslagen på märket. På ovan-

sidan av tiggartecknet finns en ögla 
som användes för att fästa fast teck-
net på ett klädesplagg. 

Figurerna på detta exemplar och på 
de från Jönköping har tydliga kopp-
lingar till berättelsen om Lasarus som 
finns i Johannes evangelium.

Tecknet från Jönköping har en 
mycket säker hemvist, medan det 
här beskrivna tecknet är av okänt ur-
sprung och har troligen aldrig tidiga-
re omnämnts i litteraturen. Det enda 
som är känt rörande proveniensen är 
det faktum att den kände myntsamla-
ren Sven Svensson har ägt exempla-
ret (SS 20051). Huruvida detta tecken 
också har Jönköping som hemvist är 
okänt. Men troligen har den använts 
av någon tiggare som levde i en stad.

 Ian Wiséhn

”De Fattigas Tekn” står det på denna 
bricka från 1800-talet. En man halvlig-

ger i gräset. Vid hans fötter står en hund. 
Troligen har den numrerade fattigbrickan 
använts av tiggare i en stad, okänt vilken. 

Diam. 52 mm. KMK. 
Foto: Gabriel Hildebrand.

VÄLKOMNA TILL

Kungl. Myntkabinettets
museibutik
Slottsbacken 6

Gamla Stan
Stockholm

Tel.: 08-5195 53 04
konferens.butik@myntkabinettet.se

Sparbössor med rymdmotiv i 
Kungl. Myntkabinettets 
samling
1. Månraket i trä, målad i grått, svart 
och tomatrött. Myntinkastet finns un-
der toppen. En tålig leksak samtidigt 
som den fungerar som sparbössa. 
Längd 27 cm.

2. Månraket i metall, silverfärgad med 
enstaka rödmålade detaljer. På rake-
ten finns ett litet plan vilket ska dras 
tillbaka för att genom ett tryck skjuta 
in slanten i myntöppningen precis un-
der toppen. Texten på raketen lyder: 
Your Future´s Secure … with FIRST 
SECURITY BANK. Member Fede-Member Fede-
ral D-- Insurance Corporation. Längd 
ca 29 cm.

3. Raketplan på väg mot månen, i 
silverfärgad metall. Utanpå raketen 
finns ett litet plan som ska spännas 
bakåt varpå slanten skjuts in i mynt-
öppningen. Sparbössa från Uddevalla 
sparbank. Längd ca 20 cm, höjd ca 
8,5 cm. 

4. Månkapsel i bronsfärgad metall. I 
ett fönster skymtar man astronauten. 
Texten på kapseln lyder: UNITED 
– STATES, SPACE – CAPSULE. 
Längd ca 13 cm., diameter ca 10 cm. 

5. Planeten Saturnus med ring, i ge-
nomskinlig plast. Sparbössa från 
SPRINGFIELD INSTITUTION FOR 
SAVINGS. SPRINGFIELD, MASS. 
Ringens diameter ca 17 cm.

6. Planeten Mars i metall, placerad i 
en gradskiva. Planeten är tillverkad 
av Scan-globe a/s. Den är baserad på 
fotografier från NASA av cartograf  
LeRoy M. Tolman. Skala 1 inch = 
700 miles , 1 cm = 443,4 km. Spar-
bössa från Sparekassen på Nordjyl-
land. Planetens diam. 15,3 cm.

Foto: Gabriel Hildebrand
Eva Wiséhn

Den gamla damen kommer in på 
banken med en check och kamrern i 
luckan säger:
— Var vänlig kvittera på baksidan.
— Hur går det till?, undrar damen.
— Precis som när man undertecknar 
ett brev.

Efter en stund lämnar damen fram 
checken och kamrern läser:

”Från tillgivna tant Olga”
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På medaljjakt i Vatikanen (3)
Av Marie-Astrid Voisin och Ulrika Nilsson

Med ambassadör Vahlquists hjälp 
och tack vare ekonomiskt bidrag 
från Sven Svenssons stiftelse för 
numismatik hade vi kommit en 
bra bit mot förverkligandet av 
vår dröm om att besöka Biblio-
teca Apostolica Vaticana för att 
där studera den påvliga medalj-
samlingen. 
   Vårt första möte med bibliote-
ket och dess personal var avkla-
rat. Vi var efter några timmars 
sightseeing i staden åter redo 
att gå in genom Vatikanens väl-
bevakade portar för att äntligen 
få beskåda föremålen som var 
orsaken till den fantastiska resan 
— bibliotekets 10 000 påveme-
daljer.   

Påvarna har en lång tradition 
av att uppmuntra konstnärer 
av olika slag att utveckla sina 

talanger inom ramen för kyrkan. Näs-
tan alla renässansens målare, skulptö-
rer och arkitekter var någon gång un-
der sin karriär anställda av påvarna. 
Många av påvarna var konstnärligt 
lagda och flertalet uppskattade där-
med även medaljkonsten. 

Det var i och med Eugenius IV 
(1431-1447) som den första påvliga 
medaljen framställdes. Med påveme-
dalj menar vi en medalj som på åtsi-
dan visar porträttet av en påve, hans 
namn eller vapen och som beställts 
av påven och tillverkats av hans när-
maste institutioner eller medarbetare 
(bild 5). Detta är de officiella påve-
medaljerna från den Heliga stolen. 
Inom denna kategori finns sedan två 
underkategorier: de årliga medaljerna 
och de som tillverkas vid speciella 
tillfällen. 

Den viktigaste medaljen är den 
som årligen görs till Paulus och Pet-
rus dag, den 29 juni. Denna medalj 
ges ut i guld, silver och brons och 
bär alltid bysten av den regerande 
påven och hans regeringsår på åtsi-
dan. Frånsidan visar den viktigaste 
händelsen som ägt rum under det se-

naste året. Medaljen tillverkades för-
sta gången runt mitten av 1500-talet 
och har sedan dess utkommit regel-
bundet. De årliga medaljerna utgivna 
under en påves pontifikat – ämbetstid 
– läggs i kistan i samband med hans 
begravning. 

Den andra årliga medaljen är den 
som från 1500-talets början fram till 
1870 tillverkades till skärtorsdagen. 
Åtsidan visar påvens porträtt och 
frånsidan avbildar Jesus tvättande 
Petrus fötter (bild 6). Till åminnelse 
av denna händelse tvättade den sit-
tande påven fötterna på tolv fattiga, 
vilka sedan är de som mottager med-
aljen. Dessa medaljer är något min-
dre i diameter än den förstnämnda 
årsmedaljen. 

De medaljer som tillverkats för 
att illustrera viktiga händelser under 
pontifikatet kan till exempel vara:
• när påven tar påvestolen i besittning 
(från och med slutet av 1500-talet)
• valmedaljen, vilken firar valet av ny 
påve (sedan 1823)
• heliga året-medaljen som firar hän-
delser såsom öppnandet och stäng-
ningen av den heliga porten och andra 
större ceremonier
• helgonmedaljer som utkommer när 
en person beatificeras eller kanonise-
ras 
• För god tjänst inom den heliga sto-
len; medaljen delas ut sedan början 

av 1800-talet i varierande storlekar 
och material
• påvens olika resor i världen (sedan 
1963)
• medaljer som markerat påvedömets 
historia
• signerande av kontrakt och interna-
tionella överenskommelser
• påvens ingripande mot nöd
• grundandet, byggandet och reno-
veringen av heliga och civila byggna-
der (bild 7).

Medaljerna har hittills varit sam-
tida med de händelser som de visar. 
Det finns också serier som hyllar de 
påvar som regerade före medaljkon-
stens genombrott, så kallade Restitu-
tion series, vilka började tillverkas i 
slutet av 1600-talet. En del av dessa 
serier är väldigt begränsade tidsmäs-
sigt, medan andra inkluderar samtliga 
påvar från Petrus till den, när serien 
gjordes, sittande påven. Kompletta 
serier har gjorts av Pozzo och Lauf-
fer. 

Till de officiella påvemedaljerna 
räknas också nypräglingar som gjorts 
i kommersiellt avseende. Man an-
vände originalstamparna vid tillverk-
ningen av dessa medaljer, men det 
hände att kombinationerna av åt- och 
frånsidor inte blev desamma som på 
originalen. Tidvis var detta ett miss-
tag men ibland var det ett medvetet 

5. Paulus III – påvens vapen, d.v.s. Farnese-familjen.
Medalj ur Lovisa Ulrikas samling. Diam 44 mm.
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val för att göra medaljen ovanligare 
och mer värdefull för ovana samlare.      

Några av de påvar som haft störst 
betydelse för den påvliga medaljkon-
sten är Julius II (1503-1513), Grego-
rius XIII (1572-1585) och Urban VII 
(1590). Alexander VII (1655-1667) 
får ses som unik bland påvarna i 
det avseendet att han själv formgav 
sina medaljer. Även Innocentius XII 
(1691-1700) stod för något ovanligt 
när han lät en kvinna göra en medalj 
åt honom, och Pius IX (1846-1878) 
satt själv modell då konstnären ska-
pade hans porträtt. 

Under Leo XIII:s pontifikat (1878-
1903) slog en modern konststil ige-
nom på påvemedaljerna. I Vatikan-
bibliotekets samlingar finns från och 
med denna tid medaljerna i två olika 
stilar, dels den traditionella stilen, dels 
den nya stilen. Pius XII (1939-1958) 
var, enligt bibliotekets samlingar, den 
förste påven att mottaga medaljer 
med sitt porträtt som gjorts av privata 
konstnärer, det vill säga sådana som 
inte var anställda av Vatikanen för att 
göra påvens medaljer.

Besöket i den numismatiska avdel-
ningen var av ovärderlig betydelse för 
vårt arbete med påvekatalogen. Detta 
besök, uppdelat på två tillfällen, var 
otroligt givande och vi har Dr Papalia 
att tacka för mycket av vår nyvunna 
kunskap om påvemedaljer, då han 
tålmodigt ägnade närmare fyra tim-
mar åt att visa oss bibliotekets sam-
ling av 10 000 påvemedaljer. 

Vårt första besök i myntkabinettet 
ägde rum redan vår andra dag i Rom, 
den 28 november. Dr Jatta ledde oss 
genom långa korridorer, som egent-
ligen utgör magasin för bibliotekets 
alla böcker. Inspirationen till utform-
ningen av detta magasin fick Vatika-
nen under ett besök i Washington DC 
på 1960-talet. Varje korridor är ca 200 
meter lång och det finns sammanlagt 
tio korridorer. 

Halvvägs igenom en av korrido-
rerna svängde vi in till vänster och 
hamnade mitt i en numismatisk ut-
ställning. Vår förvåning var stor ef-
tersom vi insåg att denna utställning 
enbart är tillgänglig för ett fåtal per-
soner, närmare bestämt bibliotekets 

85 anställda. Mynten och medaljerna 
borde ha en plats i bibliotekets entré 
tillsammans med de böcker och kar-
tor som där ställs ut för bibliotekets 
besökare. 

Vi tittade snabbt på de utställda 
föremålen innan Dr Jatta ledde oss 
till en liten, liten hiss. Eftersom det 
saknas trappor är hissen den enda 
möjligheten att ta sig upp till myntka-
binettet, men vi upplystes om att det 
vid eventuell brand finns en annan 
väg ut. Vi misstänker att detta innebär 
att man får klättra på fasaderna för 
några andra alternativ såg vi aldrig i 
de tre rummen som utgör den numis-
matiska avdelningen. Å andra sidan 
har vi hört att Vatikanen är välkänd 
för sina hemliga gångar. 

Efter att ha letts denna långa, 
krångliga och enda väg, nådde vi 
slutligen Gabinetto Numismatico o 
Medagliere. Väl där mottogs vi av Dr 
Alteri, och vi överlämnade vår gåva 
i form av skrifter producerade av 
Kungl. Myntkabinettet. Dr Alfredo 
Papalia tillkallades och fick uppdra-
get att visa oss de påvliga medaljerna. 
Några minuter senare var såväl Dr 
Alteri som Dr Jatta försvunna. 

Något förvånade över det uteblivna 
samtalet med Dr Alteri följde vi för-
väntansfullt efter Dr Papalia in i ett 
rum, uppför en liten trappa till det 
övre galleriet, vars väggar var fyllda 
av mynt- och medaljskåp. Sedan bör-
jade visningen. Dr Papalia kommen-
terade medaljerna för varje påve och 
gav oss uppgifter om de viktigaste 
medaljerna under varje pontifikat. 
Han beskrev också viktiga händel-

ser och årtal och gav information om 
olika konstnärer. Vi antecknade fre-
netiskt och förundrades över många 
av medaljernas fantastiska utform-
ningar. 

Och trots att vi stod upp i två tim-
mar på en smal avsats med ett ving-
ligt räcke, i ett kvavt och varmt rum, 
flög tiden fram och vi insåg att ingen 
hämtat oss till den utlovade visningen 
av bibliotekets kulisser, en visning 
prefetto Don Farina tidigare under 
dagen lovat oss. Vi hade förmodligen 
stått där hela natten, eller i alla fall 
till långt efter stängning om vi inte, 
mycket motvilligt, uppmärksammat 
Dr Papalia om tiden. Dr Jatta tillkal-
lades och vi lämnade myntkabinettet 
för denna dag med löfte om att få 
återvända på fredagen. På vägen ut 
såg vi Dr Alteri sittandes på huk i ett 
hörn bakom sitt gigantiska skrivbord, 
han rotade i en hög böcker och kom 
senare efter oss till hissen med var-
sitt exemplar av hans bok Medaglie 
Papali. 

Vår rundtur med Don Farina blev 
inte av, han hade lämnat byggnaden, 
så Dr Jatta visade oss kart- och ma-
nuskriptavdelningen i stället. Efter 
en stund kom ett telefonsamtal från 
receptionen, de undrade om vi fort-
farande var kvar, och efterlysningen 
påminde Dr Jatta om att biblioteket 
hade stängt. Då blev det fart. Vi fick 
snabbt utrymma kartavdelningen. Ut-
anför dess dörrar fick vi vänta medan 
hon låste innan vi kunde påbörja 
vandringen i en av de långa korrido-
rerna. Halvvägs in i korridoren fick vi 
vänta på nytt, då hon var tvungen att 

6. Leo XII – Jesus tvättar Petrus fötter, av G. Cerbara. Diam 32 mm.
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tända lamporna till nästa del av gång-
en och släcka den del som vi pas-
serat. Dessvärre råkade hon släcka, 
men inte tända, vilket gjorde att vi 
plötsligen stod i totalt mörker mitt i 
Vatikanens bokmagasin. Detta gjorde 
besöket ännu mer spännande. 

Fredagen den 1 december var det 
dags att återvända till myntkabinettet 
och Dr Papalia. Vi var oroliga att vi 
inte skulle bli insläppta i myntkabi-
nettet igen eller att vi inte skulle få 
se fler medaljer. Men Dr Papalia mot-
tog oss gladeligen och fortsatte där 
han slutade förra gången. I över två 
timmar berättade han vidare om de 
påvliga medaljerna och vi antecknade 
lika flitigt som föregående gång. 

Innan vi lämnade kabinettet, ville 
vi försäkra oss än en gång om att det 
inte fanns några medaljer kvar från 
Gustav III. Eftersom vi hade uppfat-
tat det som att det verkade vara ett 
känsligt ämne – vi hade inte riktigt 
fått några klara svar och vår före-
gångare tycktes inte heller ha lyckats 
få se samlingarna – försökte vi på ett 
subtilt sätt att få se andra medaljer än 
de påvliga. Vi bad helt enkelt att få se 
Birgittamedaljerna och medaljer över 
drottning Kristina. 

Men i de lådor som öppnades för 
våra ögon såg vi varken guld- eller 
silvermedaljer, och kunde därmed 
utesluta att Gustav III:s medaljgåva 

förvaras tillsammans med övriga 
medaljer. Kanske finns de någon an-
nanstans i Vatikanen, kanske har de 
spridits över Europa. Vi kände att vi 
inte kunde pressa frågan längre och 
tackade för att vi fått se de fantastiska 
medaljerna. 

Nöjda lämnade vi biblioteket fulla 
med ny kunskap om de påvliga med-
aljerna och dess historia.  

Foto: Gabriel Hildebrand.
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7. Sixtus V – Sankt Peterskyrkan och obelisken, av N. Bonis. Diam 39 mm.

Särtryck av jubileumsboken 
Myntningen i Sverige 995–1995. 
Numismatiska Meddelanden XL. 

SNF & KMK. Hft. 
25 kr/st, eller 135 kr för alla 
tolv särtryck tillsammans.

1. Brita Malmer: 
Från Olof till Anund. Ur sigtunamynt-

ningens historia. 995–1030. 20 s.
2. Christoph Kilger: 

Myntfynd och den vikingatida 
silverhandeln. 1030–1100. 18 s. 

3. Kenneth Jonsson: 
Från utländsk metall till inhemskt mynt. 

1100–1208. 20 s. 
4. Kjell Holmberg: 

När kungens mynt blev allmogens mynt. 
1208–1290. 22 s. 

5. Monica Golabiewski Lannby: 
Makt, mark och penningar. 

1290–1396. 26 s. 
6. Frédéric Elfver, Anders Frösell: 

Unionstiden och internationaliseringen. 
1396–1520. 18 s. 

7. Lars O. Lagerqvist: 
Äldre vasatid. 1520–1604. 58 s. 

8. Bertel Tingström: 
Stormaktstidens penningväsen. 

1604–1724. 22 s. 
9. Tuukka Talvio: 

Sedlarnas århundrade. Mynt och 
pappersmynt från 1724 till 1818. 

1724–1818. 20 s. 
10. Ian Wiséhn: 

Från kaos till ordning. 
1818–1907. 36 s.

11. Martin Wettmark: 
Den moderna mynthistorien. 

1907–1995. 12 s. 
12. Ulla W. Silvegren: 

Skånelands mynthistoria. 
995–1658. 22 s. 

Boktips
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Slutmyntat!
Myntningen i Sverige upphör – efter 1013 år

Myntningen i Sverige upphör från och 
med 2008 efter ca 1013 år. Sedan som-

maren 1974 har all svensk myntning varit 
förlagd till Myntverket i Eskilstuna.

sveriges riksbank har antagit ett 
anbud från Finland, närmare bestämt 
det Finska Myntverket AB (Suomen 
Rahapaja OY) i Vantaa utanför Hel-
singfors. Från och med 2008 kommer 
de att slå de reguljära svenska myn-
ten. Anbudet vann över Myntverket 
AB i Eskilstuna, vars mynttillverk-
ning läggs ner. Dock slår man jubi-
leumsmyntet över Selma Lagerlöf 
där. Enligt kontrakt slås ännu några 
år jubileumsmynt i höga valörer i Es-
kilstuna. 

Märkligt är, att det finska myntver-
ket konkurrerat ut sitt eget dotterbo-
lag. Riksbanken sålde ju för några år 

Foton: Gabriel Hildebrand, KMK,
den 30 oktober 2007.

Strandbergs Mynt
&

Aktiesamlaren AB
köper och säljer

Mynt, sedlar, ordnar, medaljer, aktiebrev
äldre handlingar m.m.

charta sigillata, fornsaker m.m.

Se vår hemsida
www.aktiesamlaren-bjb.se

Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm
Tel. 08-611 01 10, Fax: 08-611-32 95

Myntklubben 
Skilling Banco 

är en klubb för alla som är intresserade 
av gamla mynt, sedlar och medaljer mm. 
Vi träffas en gång i månaden i ABF:s lo-
kaler på Snickaregatan 20, Linköping.
Klubben anordnar föredrag, myntauk-
tioner och resor till andra myntklubbar 
och olika museer. 

Våren 2008
14/2  Jan-Olof Björk: 
Moneta nova cuprea.

24/2  Antik- och samlarmässa i Cu-
polen, Linköping, kl. 10.00-15.30. 
Entré 25 kr. Myntklubben Skilling 

Banco arrangerar.
Bordsbeställning genom Tommy 
Larsson, tel. 0762-97 00 75, eller 
Fredrik Lundin, tel. 0142-21 630.

13/3  Årsmöte.

Möteslokal:
ABF (Sparbankshuset),

Snickaregatan 20, Linköping,
konferensrum Prästkragen,

plan 3, kl. 18.30-22.00.

www.mksb.se

sedan Tumba bruk till det amerikanska 
Crane Inc. och samtidigt Myntverket 
i Eskilstuna, där Suomen Rahapaja 
Oy blev huvudägare. Därigenom har 
den nationella mynttillverkningen 
gått över till Finland. Senast vi lät 
prägla mynt där var i slutet av Gustav 
I:s regering (1556-1558), då det slogs 
silvermynt i Åbo (Turku) – men på 
den tiden var den östra rikshalvan en 
del av Sverige. Myntortsmärket byts 
2008 till S, som står för Riksbanken 
i Stockholm.

Man frågar sig, om detta hade kun-
nat hända i Storbritannien eller, fram-
för allt, i Frankrike. Men i Sverige 
regerar penningen över alla traditio-
ner. Den äldsta statliga verksamheten 
i vårt land blev ett riksbanksägt bolag 
för åtskilliga år sedan, privatiserades 
därefter och har nu så gott som upp-
hört.

LLt

Myntverket i Eskilstuna arbetade ännu hösten 2007. 

Föreningar
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Prisutdelning på Kungl. Myntkabinettet!

Pris för bästa Design av minnes-
myntet 2008 delades ut av riksbanks-
chefen Stefan Ingves torsdagen den 
15 november förra året på Kungl. 
Myntkabinettet. Mynten kommer att 
lanseras med anledning av 150-års-
minnet av Selma Lagerlöfs födelse 
1858.

Första pris gick till Jon Holm, elev 
på Konsthögskolan, som fick ta emot 
priset vid en ceremoni i Kungl. Mynt-
kabinettets medaljsal. Sju elever hade 
på inbjudan av AB Myntverket läm-
nat skissförslag till utformningen av 
minnesmynten, ett i silver (200 kr) 
och ett i guld (2000 kr).  

– Selma Lagerlöfs budskap om 
fred, medmänsklighet och kärlek till 
djur och natur var viktiga att få fram 
när jag arbetade med mina skisser, 
berättade Jon Holm.

Riksbanken ville i år särskilt sti-
mulera återväxten bland formgivare 
av mynt – ett område där Sverige har 
långa och starka traditioner. 

Selma Lagerlöf-mynten har tagits 
fram i samråd med Selma Lagerlöf-
sällskapet och lanseras preliminärt i 
mars 2008.

Louise Wehtje,
informatör, KMK

Jon Holms förslag till Selma Lagerlöfs minnesmynt i guld, 2000 kr. Åtsidan med 
Selma Lagerlöfs porträtt. På frånsidans en solros med omskriften: 

”Denna jordens grundval heter rättfärdighet”. 
Citatet kommer från novellsamlingen Osynliga Länkar. 

Foto: Sven Sundman.

Pristagaren Jon Holm. 
Foto: Gabriel Hildebrand.

Pristagaren Jon Holm tillsammans med riksbankschefen 
Stefan Ingves vid prisceremonin. 

Foto: Gabriel Hildebrand.

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB

Karlavägen 46
Box 5132 • 102 43 Stockholm

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

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR 

MEDALJER • ORDNAR
Lagerlista över svenska personmedaljer 

och numismatisk litteratur
www.nordlindsmynt.se

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt Sedlar Medaljer

Ordnar Nålmärken

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

Stöd medaljkonsten
genom att bli medlem i FIDEM

För mer information kontakta  
Sveriges delegater:  

Marie-Astrid Voisin, e-mail: mav@myntkabinettet.se  
Christian Wirsén, e-mail: christian.wirsen@glocalnet.net.  

www.fidem-medals.org
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MYNT- &
FRIMÄRKSTILLBEHÖR

till lågpris

HF FRIMÄRKEN
Lurendalsvägen 7, 430 30 Frillesås

Tel. 0340-65 04 57

www.hffrimarken.com • info@hffrimarken.com

HB MYNT & MEDALJER
Sveavägen 96

Box 19 507
S-104 32 Stockholm 19

T-Rådmansgatan (uppgång Handelshögskolan)
 + fax 08-673 34 23

Svenska och utländska mynt, sedlar och ordnar,
militaria och nålmärken, medaljer

Öppet: vard. 11-17, fred. 11-15, lörd. 11-14 

VÄLKOMNA PÅ MYNTMÄSSA
Lördagen den 8 mars kl. 10 – 15

Ullevi Tennishall 
Smålandsgatan 2 (intill Stureplatsen)

Göteborg

Göteborgs Numismatiska Förening anordnar

Myntauktion
24 maj 2008

E-post:  auctionbids@frimarkshuset.se
www.frimarkshuset.se

Humlegårdsgatan 13 
114 46 STOCKHOLM

Telefon 08-661 74 50
Telefax 08-662 82 46

Välkommen som köpare eller inlämnare 
på våra auktioner.

Svartsjödaler



22 SNT 1 • 2008

 www.myntkompaniet.se

Myntkompaniet
Svartensgatan 6

116 20 Stockholm

Tfn: 08-678 32 17
Fax: 08-643 22 38

E-post: mail@philea.se

Vi håller 2 kvalitetsauktioner och 9 månadsauktioner om året gemensamt med 
Frimärkskompaniet, Lars-Tore Erikssons Frimärksauktioner och AB Philea.

Vi söker inlämningar av bättre mynt, sedlar, frimärken, vykort, handskrifter, 
aktiebrev, autografer m.m.

Vi har mycket goda möjligheter att finna köpare till dina objekt eftersom 
ca 20 000 kunder ser varje auktion via våra kataloger och hemsidan.

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av för närvarande 18 mynthandlare i flera 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. 

Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare 
förbättra och utöka sina tjänster.

 Antikboden    HB Myntinvest Corona   Selins Mynthandel AB  
 Kyrkogatan 2, 222 22 LUND   Östra Storgatan 20, 611 34 NYKÖPING  Regeringsgatan 6
 Tel. 046-12 99 00   Tel./Fax 0155-28 63 25   Box 16 390, 103 27 STOCKHOLM
         Tel. 08-411 50 81
 Hamrin & Svahn Mynt AB   Mynt & Medaljer HB   Fax 08-411 52 23
 Sjöberg 1, 147 91 GRÖDINGE  Sveavägen 96    
 Tel. 08-732 66 86, 070-212 64 55  Box 19 507, 104 32 STOCKHOLM  Strandbergs Mynthandel 
     Tel./Fax 08-673 34 23   Arsenalsgatan 6
 Karlskrona Mynthandel       Box 7377, 103 91 STOCKHOLM
 Hantverkaregatan 11, 371 35 KARLSKRONA  Ulf Nordlinds Mynthandel AB  Tel. 08-611 01 10, 611 58 20
 Tel. 0455-813 73   Karlavägen 46    Fax 08-611 32 95
     Box 5132, 102 43 STOCKHOLM   
 Rune Larssons Mynthandel   Tel. 08-662 62 61   Tamco Numismatics 
 Stora Brogatan 14, Box 98, 503 06 BORÅS  Fax 08-661 62 13   Box 6235, 102 35 STOCKHOLM
 Tel. 033-41 03 15       Tel. 070-631 58 09  
     Norrtälje Mynthandel   
 Lunds Mynthandel   Nils Ferlins gränd 1   Ticalen Mynthandel 
 Klostergatan 5, 222 22 LUND   Box 4, 761 21 NORRTÄLJE   Stureplatsen 3, 411 39 GÖTEBORG 
 Tel./Fax 046-14 43 69   Tel. 0176-168 26   Tel./Fax 031-20 81 11
     Fax 0176-168 56    
 AB Malmö Mynthandel       Håkan Westerlund Mynthandel 
 & Vykortsantikvariat   Pecunia MM HB   Vasagatan 42
 Sven Gunnar Sandberg   Farinvägen 8, 245 33 STAFFANSTORP  Box 490, 101 29 STOCKHOLM 
 Kalendegatan 9, 211 35 MALMÖ  Tel./Fax 046-25 21 19   Tel. 08-411 08 07
 Tel. 040-611 65 44       Fax 08-21 21 96
     J. Pedersen Mynthandel
 J. Melin Mynt    Norra Strandgatan 30
 Koltrastvägen 23, 370 24 NÄTTRABY  Box 1320, 251 13 HELSINGBORG
 Tel. 0455-155 99   Tel./Fax 042-12 25 28

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
Box 19 507 • 104 32 Stockholm • Tel. 08-673 34 23 • Fax 08-673 34 23

Besök vår hemsida: www.mynt.nu/smf/
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City of  Riga
Christina, 1632-1654. Ducat 1644, 
by H. Wul� . Extremely � ne to uncir-
culated.

Our auctions 136 to 139 
in Osnabrueck 

March 10 to 14, 2008

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG 
Gutenbergstraße 23 · 49076 Osnabrück 

Germany · www.kuenker.com

Pro� t from our experience of  more 
than 130 successful auctions – 
consign your coins and medals!

Call: +49 (0) 541 96 20 20
Email: service@kuenker.com
Visit us at: www.kuenker.com

Catalogue 136: Ancient coins of
Crete – The Dr. Burckhard Traeger
Collection • Coins of  the ancient
world

Catalogue 137: The de Wit collec-
tion of  medieval coins – 1000 years
of  European coinage part III

Interested in receiving our auction
catalogues? Simply contact us!

Catalogue 138: Gold and silver coins
from Italy and the Vatican • Medieval
and modern coins and medals • Col-
lection Wied

Catalogue 139: Gold coins • Russian
coins and medals in gold and silver •
German coins since 1871

Russian empire
Ivan III., 1740-1741. ½ Ruble (Poltina), 1741, St. Petersburg. Extremely � ne.

City of  Riga
Karl XI., 1660-1697. Ducat 1673, 
by J. Meinecke. Nearly uncirculated.

City of  Riga
Karl XII., 1697-1718. Ducat 1701, 
by G. Albrekt Hille. Extremely � ne 
to uncirculated.

Archbishopric Mainz
Gustav Adolf  of  Sweden, 1631-1632. 
Ducat 1631. Extremely � ne.

Pommern
Karl X. Gustav, 1654-1660. Ducat 
1656, by U. Butkau, Stettin. 
Extremely � ne.

Pommern
Adolf  Friedrich, 1751-1771. 5 Daler 
1759, by O. H. Knorre, Stralsund. 
Extremely � ne.

Meet us at the Coin Fair:
Helsingborg, April 12, 2008




