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omslag
Tobakshandlaren och storsamlaren Sven Svensson (1855-1928) till vänster tillsammans med vännerna Axel och Karin Widler. Fotot 
togs sommaren 1918 i byn Duved, Åre socken, Jämtland. Redan på 1890-talet började Svensson samla mynt men även medaljer, 
polletter, sedlar, böcker, frimärken, varuetiketter, tobaksförpackningar, öl- och tändsticksetiketter, charta sigillata, förordningar 
med mera. Sven Svenssons stiftelse för numismatik inrättades år 1963. Läs på sidorna 60-61 om Sven Svenssons stiftelses medalj 
"För berömliga insatser".

okänd fotograf. 
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www.numismatik.se – www.myntkabinettet.se 
Den tryckta tidskriften kommer ut första veckan i februari – maj, september – december. 

På hemsidorna kan man sedan ta del av SNT i lågupplöst pdf-format.
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Annonser på årsbasis får dessutom 20  % rabatt! 
Behöver du professionell formgivare till din annons? 
Kontakta: annons@numismatik.se
Annonsstopp senast den 1:a i månaden före utgivning
Radannonser: enskilda SNF-medlemmar erbjuds gratis annons med högst tre rader 
att köpa, sälja eller byta samlarobjekt
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Register över alla artiklar och 
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Våra medlemmar är varmt välkomna 
till SNF:s föreningskvällar. De är med få 
undantag förlagda till sista onsdagen i 
månaden, vår och höst.

Onsdag 29 april kommer Frédéric 
Elfver, doktorand vid numismatiska 

forskningsgruppen på Stockholms 
universitet, till föreningskvällen. 
Frédéric är mångårig medlem i 
föreningen och var redaktör för boken om 
1600-talsnumismatikern Johannes Loccenius 
(SNF Smärre skrifter 12) som utkom förra 
året. Den kan köpas under kvällen.

Vilka andra äldre numismatiker och 
deras verk Frédéric kommer att hålla 
föredrag om kan ni se här nedan. Vill 
ni läsa på i förväg, se hans och Bengt 
Hemmingssons artikel publicerad i SNT 
2014:2.Välkomna till Banérgatan 17!

APRIL
29  Föreningskväll med föredrag av Frédéric Elfver
Plats  Banérgatan 17
18.00  de asse et partibus eius – ett femhundraårsminne. Ämnet numismatik 

som vetenskap har sin grund i renässansens Frankrike och Italien. År 1514 
i Paris utkom G. Budé med sitt lärda verk om det romerska asset och dess 
delar. I Paris år 1517 utkom A. Fulvio med ett verk som använder mynt 
för att bokstavligen illustrera historien. Om dessa och andra betydelsefulla 
verk berättar Frédéric Elfver. Föreningen bjuder på enklare förtäring.

MAJ
9–10 SNF:s årsmöte i Falun med besök i Avesta Myntmuseum 
  Ett utförligt program meddelades på sid. 19 i februarinumret men finns 

också på hemsidan: www.numismatik.se

27 Föreningskväll 
Plats  Banérgatan 17
18.00  köp, byt och sälj. Tag med numismatiska objekt som ska lämna din 

samling. Föreningen bjuder på enklare förtäring.

Föreningens aktiviteter

VÅREN 2015
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N umismatiska klubben i Upp-
sala firade 2014 sitt fyrtio-
femte år och inget sätt kunde 

väl vara lämpligare än att fira detta 
med en gemensam klubbresa. Klub-
ben brukar varje år anordna resor 
inom landet, exempelvis till de fina 
mässorna i Norrköping och Bor-
länge, men bestämde sig i år för att 
slå på stora trumman och fara till 
Berlin. Alla medlemmar bjöds in och 
precis ett dussin valde att följa med. 
Efter noggranna förberedelser med 
att finna flygbiljetter till lågpris och 
ändamålsenligt boende samlades den 
förväntansfulla truppen en tidig no-
vembermorgon på Arlanda flygplats.

Efter en snabb och smidig luftfärd 
anlände vi till Berlin, som för denna 
helg var festklädd inför högtidlighål-
landet av 25-årsdagen efter Berlin-
murens fall. På flygplatsen skaffade 
vi oss var sitt välkomstkort, en turist-
biljett som gäller på kollektivtrafiken 
och många museer, och installerade 
oss så småningom på hotellet. 

Eftermiddagen och kvällen ägnade 
vi åt sightseeing. Från övre våningen 
på buss 100 från Alexanderplatz till 
Bahnhof Zoologischer Garten passe-
rade vi en ansenlig del av Berlins vik-
tigare sevärdheter. Det är något spe-
ciellt att åka utmed gatorna i en stad 
som å ena sidan har rötter långt ner 
i den europeiska historien, å andra 
sidan till stora delar är återuppbyggd 
de senaste sextio åren. I området 
kring Kurfürstendamm prövade vi 
fötterna och lät oss svepas med i den 
kontinentala storstadsatmosfären. Ett 
bestående minne gav en östtysk elva-
mannaorkester som hade utrustat sig 
med lika många saxofoner och deras 
ohämmade brölande.

Berlins myntkabinett
Efter en god natts sömn och en stärk-
ande frukost gav vi oss av till Berlins 
myntkabinett som är beläget i Bode-
museum på den så kallade museiön, 
Museumsinsel. Vi togs emot av Kar-
sten Dahmen som är en av kabinet-

tets fyra kuratorer – bland mycket an-
nat ansvarig för de cirka 1 500 sven-
ska mynten. Karsten ledde in oss i 
den exklusiva studiesalen, som ligger 
i en separat ingång under den allmän-
na delen av museet, och bjöd oss där 
på ett initierat och intressant föredrag 
om kabinettets spännande öden.

Historien om hur myntsamlingen 
överlevde de allierades bombräder 
och hur ryssarna konfiskerade den 
och tog med den hem till Sovjet-
unionen efter krigsslutet är av rent fil-
miska mått. Väl i Moskva beslutades 
att väga alla guld- och silvermynt för 
att kunna ta med skrotvärdet i stads-
budgetens räkenskaper. År 1958 åter-
bördades den i stor oordning och det 
kom att ta de idoga tyska statstjänste-
männen trettio år att åter få den sys-
tematiserad.

Efter en kort promenad genom den 
anrika korridoren från studiesalen 
kommer man in i det innersta rum-
met och dörren till det platsbyggda 
och synnerligen imponerande valvet. 
Karsten öppnade valvdörren och lät 
oss titta in i förvaringsplatsen för en 
av världens största myntsamlingar, 
känd bland annat för sin variations-
rikedom. I rummet utanför finns 
bokhyllor med utvald litteratur och 
några studieplatser. Rummet hyser 
också två gipsbyster, varav den ena av 
dem visar sig vara en svensk: 

Karl Asmund Rudolphi (1771-
1832) föddes i Stockholm av tyska 

Myntresa till Berlin
Av Magnus Wijk

1. Gruppen utanför Bodemuseum. Från vänster Ylva Heidenthaller, Björn Nilsson, 
Lennart Ström, Magnus Wijk, Kjell Holmberg, Thomas Schütt, Harald Nilsson, 

Hendrik Mäkeler, Sven-Erik Olsson, Curt Ekström och Carl-Olof Eriksson. 
foto: sven-erik ekström.

2. Det sextio meter djupa valvet huserar 
museets cirka 500 000 objekt. 

foto: staatliche museen zu berlin, 
münzkabinett.
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föräldrar. Han doktorerade vid Greif-
walds universitet 1795 och flyttade 
till Berlin 1810 där han axlade rollen 
som professor i anatomi och fysio-
logi vid Berlins universitet. Under sin 
levnad och inte minst efter flytten till 
Tyskland byggde han upp en fantas-
tisk medaljsamling. Museet – då med 
namnet Kaiser Friedrich-Museum, 
– förvärvade år 1833 hela samlingen 
som vuxit till 9 349 främst personme-
daljer. Än i dag utgör de Rudolphiska 
medaljerna en betydande del av detta 
avsnitt av beståndet. Karl Asmund 
Rudolphi tillhör det tidiga 1800-ta-
lets storsamlare men vars gärning för 
många svenskar fallit i glömska. 1 

Efter en gemensam lunch var det 
dags att besöka museets officiella 
myntutställning. Entrén är majes-
tätisk och den välvda stentrappan 
leder besökaren upp till mynten. 
Själva utställningen är uppdelad i fem 
rum och är mycket imponerande på 
många sätt. Föremålen i sig är givet-
vis av yppersta världsklass, men också 
montrarnas komposition ger såväl 
amatörer som inbitna specialister 
både ögongodis och nya infallsvink-
lar. 

Här erbjuds man en historisk-
numismatisk resa från de tidigaste 
grekiska mynten till dagens betal-
ningsmedel. Även medaljhistorien 
belyses på ett imponerande pedago-

giskt sätt. Speciellt intressant för den 
som är intresserad av äldre numis-
matik var montern med stampar från 

den tid då mynt präglades för hand. 
Den äldsta stampen som förevisades 
var avsedd för prägling av sassani-
diska drachmer! 

Vad gäller den svenska repre-
sentationen så noterade vi några 
vikingatida mynt från Olof Skötko-
nung och Anund Jakob, ett 8-dalers 
plåtmynt samt några av stormakts-
tidens medaljer. En monter ägnas 
också åt svenskfödde Raymond Faltz 
(1658-1703) och både förlagor, gipser 
och färdiga medaljer från mästarens 
hand gav oss en inblick i hur det sena 
1600-talets medaljer modellerades 
fram. För den som vill se mer av ut-
ställningen erbjuder museet även en 
interaktiv rundvandring på Internet. 2 

Vid sidan om de fasta utställning-
arna visades vid tiden för vårt besök 
en tillfällig utställning med namnet 
”Jag gav guld för järn – Det stora kriget 
genom medaljmediet” med anledning 
av att det 2014 var hundra år sedan 
starten på första världskriget. Under 
resten av eftermiddagen delade vi 
upp oss i mindre grupper för att titta 
på Bodemuseets övriga magnifika ut-
ställningar, shoppa numismatisk lit-
teratur i museibutiken och avnjuta en 
kopp kaffe i museets fantastiska café i 
byggnadens kupol.

Museiön
Lördagen inleddes åter med en pro-
menad till museiön, som kringgjuts 
av floden Spree. Ön och dess kom-
plex av museer är sedan 1999 ett av 
unesco:s så kallade världsarv och 
det är med rätta det fått denna status. 
Förutom Bodemuseum och myntka-

3. 3 Medalj över Karl Asmund Rudolphi av Francesco Putinati , 1832. Silver, 54 mm. 
foto: reinhard saczewski.

4. 4 Medalj över Berlinmurens fall 1989 
av Bernd Göbel. Brons, 97 mm. 

foto: curt ekström.

5. Brandenburger Tor med dess quadriga-staty i koppar, 
denna festkväll vackert belyst i frihetens blå färg. 

foto: kjell holmberg. 
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binettet finns här flera museer, varav 
vi besökte tre.

Neues Museum tog mycket stryk 
under andra världskriget och återin-
vigdes igen 2009 efter en omfattande 
restaurering. I stället för att släta över 
de gamla krigssåren har man snarare 
låtit dessa bli en viktig del av interiör-
en. Museet i sig själv blir på så sätt ett 
minnesmärke över den tid som varit. 
I dag är museet hypermodernt och 
huserar föremål från flera olika stats-
samlingar. Från den egyptiska visas 
bland annat en papyrussamling som 
ger många numismatiska associatio-

ner i form av handlingar om skatte-
uppbörder, köpekontrakt och kvitton. 
Från samma samling visas också den 
fullständigt bedövande vackra, och 
3 300 år gamla, bysten av drottning 
Nefertiti.

Pergamonmuseet var till två tredje-
delar stängt för renovering men kun-
de ändå stoltsera med bland annat 
Babylons (i nuvarande Irak) berömda 
och återuppbyggda processionsgata i 
blåglaserat tegel och den fjorton me-
ter höga yttre portalen som ledde in 
till Ishtars, kärleksgudens, tempel. 
Portalen byggdes av kung Nebuchad-
nessar II cirka år 575 f.Kr., grävdes 
fram av den tyske arkeologen Robert 
Koldewey under början av 1900-talet 
och transporterades och återupp-
byggdes på museet på 1930-talet. 

Altes Museum erbjuder besökarna 
några av godbitarna ur antiksamling-
en, en av världens viktigaste samling-
ar av antik grekisk och romersk konst 
och kultur. Utställningen innehåller 
också ett mycket smakfullt inrett rum 
med fantastiska antika mynt från den 
äldsta myntningen 600 år f.Kr. till 

romarrikets krisår i slutet av 200-ta-
let e.Kr. Totalt visas här mer än 1 300 
mynt och enbart dessa var värda 
besöket. Samtidigt var det överväl-
digande och pedagogiskt raffinerat 
att se hur väl många av de präglade 
myntmotiven överensstämmer med 
museets övriga föremål från samma 
epok. 

Hedersmedlem
På kvällen hade vi en gemensam mid-
dag och vid denna förärades Sven-
Erik Olsson en ny värdighet som he-
dersmedlem i Numismatiska klubben 
i Uppsala. Sven-Erik har varit klub-
bens kassör under tjugofem år och 
tillhör dessutom den exklusiva skara 
som varit med sedan starten 1969. Att 
klubben nu kunde genomföra ett så 
lyckat äventyr är resultatet av många 
engagerade och arbetsvilliga perso-
ners insatser. Något som Sven-Erik är 
ett lysande exempel på.

6. Stamp för prägling av sassanidisk drachm. 
foto: kjell holmberg.

7. Några svenska vikingatida mynt förgyller samlingen, från vänster: 
Olof Skötkonung på fyrkantig plants 5 (obekant proveniens), Olof skötkonung 6 

(ex. Rühle von Lilienstern, 1842) och Anund Jakob 7 (ex Grote 1879). 
foto: staatliche museen zu berlin, münzkabinett.

8. 8 Medalj över Friedrich III 1690 
av Raymond Faltz. Guld, 42 mm. 
Modell och medalj av frånsidan. 

foto: magnus wijk.

9. 9 Varje museum har den goda smaken 
att förgylla sina utställningar med mynt. 

Här en mycket sällsynt denar från 
Karl den Store (768-814) på tillfälligt 

utlån till Neues Museum. 
foto: staatliche museen zu berlin, 

münzkabinett.
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Noter
1   Börner, L., ”Karl Asmund Rudolphi 

(1771-1832) und die Medaillen-
sammlung des Berliner Münzkabinetts” 
ur Forsch ungen und Berichte, Bd. 20, 
150 Jahre Staatliche Museen zu Berlin, 
s. 385-395 (1980).

2   http://ww2.smb.museum/ikmk/rund-
gang/index.php?lang=en

3   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18219287.

4   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18216673.

5   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18237825.

6   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18216673.

7   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18237827.

8   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18205422.

9   Münzkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin, Objektnummer 18202746.

10. Curt Ekström beskådar de antika 
mynten i Altes museum. 
foto: sven-erik ekström.

David Heinrich Matthäus (D H M) 
efterträdde år 1685 Bastian Altmann 
(B A) som myntmästare i Stettin i 
svenska Pommern. Enligt SB (1980) 
präglades 2/3 taler år 1685 endast 
med myntmästarmärket B A (SB 102-
103), medan 2/3 taler med D H M en-
dast utmyntades åren 1686-1688 (SB 
104-112).

På tyska Giessener Münzhandlung 
Dieter Gornys auktion 57 såldes år 
1991 som objekt nr 1856 en oskildrad 
Karl XI 2/3 taler 1685 med myntmäs-
tarmärket D H M. Porträttet och upp-
delningen for övrigt skiljer sig tydligt 

Karl XI. Pommern, Stettin. 2/3 taler 1685. 
Myntmästare David Heinrich Matthäus (DHM). SB –.

foto: teutoburger.

från de motsvarande avbildade myn-
ten i SB (se bilden ovan).

Tjugofyra år senare utbjöds samma 
exemplar som objekt nr 3955 på tyska 
Teutoburger Münzauktion GmbH 
auktion 90 i februari i år. Auktions-
katalogen anger exemplaret som den 
enda kända 2/3-talern 1685 med 
D H M och är därför troligen unikt. 
Myntet klubbades för € 1 600 + 20 %.

Ottar Ertzeid
Referens
SB = Ahlström, B. m.fl.: Sveriges Besitt-
ningsmynt. 1980.

Oskildrad pommersk Karl XI 2/3-taler 1685

Silvermedalj för 
vård av torftiga barn
Den Silfver-Medaille Kongl. Maj:t i 
nåder anslagit till belöning för öm-
sint vård om torftiga Barn, och Di-
rectionen öfver Allmänna Barnhuset 
i Stockholm tillerkänt Bonden Jan 
Eric sson i Wattrång, Harmångers 
Socken, Gefleborgs län, som med 
utmärkt omsorg ifrån spädaste ålder 
uppfostrat Barnhus-flickan N:o 2929, 
Catharina Margareta Dorlund, och 
genom upprättadt Testamente till 
enda arfvinge förklarat, blef af För-
samlingens Pastor den 12 sistl. Fe-
bruari, eller första Söndagen i Fastan, 
efter slutad Gudstjenst uti Harmång-
ers Kyrka, till bemäldte Jan Ericsson 
högtidligen öfverlemnad.

Notis i okänd tidning 1815

pressklipp 1815

18/4  Falu-Borlänge Myntklubb, 
Borlänge, myntmässa

25/4  FriMynt, Helsingborg, 
mynt- & frimärksmässa

2/5  Myntkompaniet, Stock-
holm, myntauktion

30/5  Historiska Värdepapper, 
Stockholm, auktion

18-19/9  MISAB, Stockholm, mynt-
auktion

auktioner  &  mässor

pressklipp 2015

Kopparmynt i arresten
Kanske var det en sorgsen soldat som 
gömde pengarna där han satt i häktet 
i väntan på sin dom? Två stenhuggare 
som arbetar med renoveringen av 
Stockholms slott hittade elva koppar-
mynt, som är från början av 1800-ta-
let, i tegelresterna under en fönster-
karm på högvaktsflygeln.

Rummet bakom fönstret användes 
på den tiden som arrest för soldater. 
Någon av dem gömde kopparmynt 
till ett värde av tillsammans tre och 
en kvarts skilling, präglade i Avesta 
på Gustaf IV Adolfs tid. När renove-
ringen är klar ska mynten återvända 
till fönsterkarmen tillsammans med 
mynt från vår egen tid; en enkrona, 
en femkrona och en tiokrona. 

Statens Fastighetsverk
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E fter ett långt uppehåll kom 
myntningen igång i vårt land 
vid mitten av 1100-talet, först i 

Götaland och några årtionden senare 
även i Svealand. Mynten var då brak-
teatpräglade * och i valören en pen-
ning. I jämförelse med Sigtuna-myn-
ten från perioden cirka 995-1030 var 
brakteaterna avsevärt mycket enklare 
i utförandet – enkelsidiga med rudi-
mentära myntbilder.

Tekniken att prägla brakteater hade 
man lärt sig i Tyskland under första 
halvan av 1100-talet och bestod i att 
med en stamp prägla mot ett mjukt 
underlag, till exempel läder eller bly. 
De tidigaste tyska brakteatpräglade 
mynten kom omkring år 1120 (Svens-
son 2012 sid. 60).

Bakgrunden till att brakteatpräg-
lade mynt bör jade ges ut i Tyskland 
var den ökade efterfrågan på mynt 
– Europa hade gått in i en penning-
ekonomi på 1100-talet. Fler mynt-
verkstäder måste komma igång för 
att förse marknaden med mynt. Pro-
duktionen blev på så vis mer decen-
traliserad. De nya myntverkstäderna 
hade sällan någon längre erfarenhet 

av att slå mynt, så ett förenklat pro-
duktionsförlopp var välkommet.

På kort tid blev brakteaten tämli-
gen vanlig i Tyskland. En bidragande 
orsak torde vara att myntet var så 
tunt och därmed skört. Trasiga mynt 

måste ersättas och det gav mynther-
ren möjligheter till inkomster när 
sådana växlades in till ett lägre värde 
mot nya mynt.

Dünnpfennige — halvbrakteater
På vissa myntorter i Tyskland präg-
lades från och med omkring år 1050 
lövtunna tvåsidiga mynt, så kallade 
halvbrakteater (Svensson sid. 239), 
där ena sidans prägling slog igenom 
inverterad på den andra sidan och 
tvärtom. Med så tunn plants kan 
omöjligen myntet ha präglats i ett 
enda slag med över- och understamp. 
Nej, ena sidan präglades först mot 
mjukt underlag, sedan vände man på 
myntämnet och slog en gång till med 
en annan stamp (Svensson sid. 67).

Det har framförts teorier om att 
brakteaten var en vidareutveckling 
(eller snarare förenkling) av halv-
brakteaten, men dessa teorier anses 
nu vara avfärdade (Svensson sid. 68). 

Halvbrakteater i Ungern
I Ungern utgavs silverdenarer från 
slutet av 900-talet. Dessa dubbelsid-
iga ungerska mynt var av god kvalitet 
och det går att läsa myntens omskrif-
ter utan svårighet om konserverings-
graden är någorlunda god.

Vid mitten av 1000-talet dök det 
plötsligt upp halvbrakteater i Ungern, 
ungefär samtidigt som i Tyskland. Se 
fig. 1 som visar en ungersk halvbrak-
teat. Med lite ansträngning går det 
att läsa myntets inskrifter – på bägge 
sidor. Observera också att åtsidans 
prägling till viss del syns inverterad 
på frånsidan. 

Myntet är slaget någon gång un-
der åren 1064-1074 då Géza var her-
tig. Han blev Ungerns kung år 1074.  
Frånsidan är sannolikt präglad först 

Halvbrakteaten – 
den tvåsidiga brakteaten
Av Lennart Castenhag

1. Denar, halvbrakteat, 1064-1074, 
Geza I, Ungern. 

Åts.: + mvonas dvx (= hertigens mynt). 
Fråns.:  + panonai (= från Pannonien).

Diam 19,0 mm, vikt 0,715 g. 
Ref.: Huszar 18.

2. Denar, brakteatpräglad, 1172-1196, 
Béla III, eller 1235-1270, Béla IV, Ungern. 
Myntet visar en kung sittande på sin tron 

omgiven av bokstäverna R och B, som 
står för rex bela (= kung Béla).

Diam 13,7 mm, vikt 0,255 g. 
Ref.: Huszar 191. 

Balkan på 900-talet. 
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med en ganska enkel stamp. Stampen 
för åtsidan har varit mer påkostad 
och har bland annat gett upphov till 
den kraftiga yttre pärlringen och den 
karaktäristiska nedvikta ytterkanten.

Konventionella enkelsidiga brak-
teater präglades sporadiskt i Ungern 
under 1100-talet. Exempel på en så-
dan visas i fig. 2.

Provinsen Pannonien
Pannonien var en provins i det Ro-
merska riket och Pannonien blev 
också en provins i Frankerriket (Karl 
den stores rike). Efter Frankerrikets 
delning år 843 tillföll Pannonien det 
Östfrankiska riket, som bytte namn 
till Tysk-romerska riket år 962. 

Området mellan Karpaterna och 
Adriatiska havet beboddes under ti-
dig medeltid av många folkslag. Dess-
utom invandrade krigiska magya-
riska stammar i slutet av 800-talet. De 
bosatte sig mellan floderna Tisza och 
Donau och trängde sedan vidare väs-
terut och lade under sig en betydande 
del av Pannonien. 

Magyarernas konflikter med grann-
länderna var ett återkommande in-
slag i vardagen och blev särskilt be-
svärande för de tyska furstarna som 
tvingades gå samman för att komma 
tillrätta med problemet. I efterhand 
kan vi konstatera att det magyariska 
hotet indirekt lade grunden till Tysk-
lands starka ställning som nation på 
900-talet.

Kungariket Magyar Királyság
Under 900-talet anlade magyarerna 
staden Esztergom i nordöstra Panno-
nien vid Donaus södra strand. Om-
kring år 1000 grundade kung Stefan I 
kungariket Magyar Királyság. Fol-
ket i detta kungarike kallade sig inte 
”ungrare” och de kallade inte sitt land 
”Ungern”. Dessa benämningar har sitt 
ursprung i fornslaviska språk och de 
spreds sedan via latinet till länderna 
i väst.

Kung Stefan I lät döpa sig och han 
införde kristendomen i landet. Han 
och hans efterföljare lät slå silverde-
narer av god kvalitet. Se fig. 3-5. På 
kung Stefans mynt från omkring år 
1000 kan vi läsa att det slagits i ”den 

kungliga staden”, vilket torde vara 
Esztergom. Man kan fundera över 
varför inte stadens namn skrevs ut. 
Anledning skulle kunna vara att sta-
den inte hade något latinskt namn, 
den anlades ju långt efter Pannoniens 
romerska epok. På Peters och Andre-
as mynt sätts i alla fall provinsnamnet 
ut – det latinska Pannonia.

7. Denar, 1141-1162, Géza II, Esztergom.
Diam 8,6 mm, vikt 0,230 g.

Ref.: Huszar 106.

3. Denar, 997-1038, Stefan I, Esztergom.
Åts.: + stephanvs rex (= kung Stefan).

Fråns.: regia civitas 
(= den kungliga staden).

Diam 16,5 mm, vikt 0,710 g. 
Ref.: Huszar 1.

4. Denar, 1038-1041, Peter I, Esztergom.
Åts.: : + petrvs rex (= kung Peter.
Fråns.: + pannonia (= Pannonien).

Diam 17,5 mm, vikt 0,510 g (kantförlust). 
Ref.: –.

5. Halvdenar, 1046-1060, 
Andreas I, Esztergom.

Åts.: + rex andreas (= kung Andreas).
Fråns.: + panoneia (= Pannonien).

Diam 13,7 mm, vikt 0,345 g.
Ref.: Huszar 9.

6. Denar, 1141-1162, Géza II, Esztergom.
Diam 12,3 mm, vikt 0,190 g. 

Ref.: Huszar 139.

Penningekonomi i Ungern
I likhet med flera av de europeiska 
länderna gick Ungern in i en penning-
ekonomi under 1100-talet. Spåren av 
detta kan vi se i de ungerska mynten 
som blev både mindre och lättare. 
Dessutom blev mynten avsevärt enk-
lare i sitt utförande och inskrifterna 
rationaliserades gärna bort. Exempel 
på ungerska mynt från 1100-talet vi-
sas i fig. 6-7. Brakteatpräglade mynt 
kunde också förekomma i Ungern, 
men blev inte alls lika vanliga som i 
Tyskland. Se fig. 2.

Sammanfattning
Parallellt med de konventionella två-
sidiga mynten utgavs i både Ungern 
och Tyskland halvbrakteater i be-
gränsad omfattning vid mitten av 
1000-talet. På 1100-talet gick Ungern 
och flera av de europeiska länderna 
in i en penningekonomi. För att möta 
den ökande efterfrågan på mynt i 
Tyskland introducerades de brakteat-
präglade mynten. Men i Ungern höll 
man fast vid att prägla dubbelsidiga 
mynt, men de gjordes mindre och 
avsevärt enklare i utförandet. Även 
brakteatpräglade mynt förekom i 
Ungern, men i begränsad omfattning.

foto och grafik: författaren.

Referenser
Flensborg, P.: Numismatisk leksikon. 
Dansk Numismatisk Forening. 1996.
Huszar, L.: Münzkatalog Ungarn von 1000 
bis heute. München 1979.
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Hungary to Leopold I. (Artikeln finns som 
pdf och kan enkelt hittas på Internet.)
Svensson, R:. Renovatio Monetae. 
Brakteater och myntningspolitik i 
högmedeltidens Europa. Stockholm 2012.

Not
*  Ordet brakteat kommer från latinets 

bractea och betyder tunt metallbleck. 
Benämningen på de ensidigt präglade 
mynten uppkom först i slutet av 
1600-talet och är alltså inte medeltida. 
Halvbrakteat är en rent myntteknisk 
term och betecknar mynt som är så 
tunna att åtsidans prägling syns på 
frånsidan och tvärtom. 
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1890 års sedlar visar på framsi-
dan en sittande Moder Svea (av konst-
nären Julius Kronberg) och Gustav I 
Vasas porträtt på baksidan. De olika 
valörerna gavs ut med två års mellan-
rum: först 5-kronorssedeln från 1890 
till 1952 (bild 1), 10-kronorssedeln 
från 1892 till 1940, 1000-lappen från 
år 1894 till 1950, 50-lappen från 1896 
till 1962, sist 100-lappen från 1898 till 
1963. 

Lite tjatigt tycks insändaren här 
ovan tycka att bara visa Gustav Vasa 
i mängder. Men vår Moder Svea 
kombinerad med landsfadern Gus-
tav Vasa är väl som att stå med båda 
fötterna på jorden och ska framhäva 
tryggheten och stabiliteten i Sveriges 
och dess riksbanks sedlar.

Den i många avseenden kritiserade 
10-kronorssedeln som utkom 1941-
1962 har fortfarande kungens por-
trätt men nu på framsidan (bild 2). 
Alltså inte mycket till lättnad för sig-
naturen HIC. i pressklippet här ovan. 

Men man ville inte släppa kungen. 
För 5-kronorssedelns del kom por-
trättet på samme kung ännu en gång 

Om konstnärliga sedlar
Med anledning av en diskussion i Danmark, 
där man anser sina sedlar onaturligt fula.

Nog borde vi tänka på sedlarna, 
på trycket i sedlarna, ville jag säga,
de starkaste skönhetsförmedlarna vi äga.
Ty är det väl riktigt och billigt och rätt av tiorna
att blott visa upp Gustaf Vasas porträtt 
på alla de tusen kopiorna.

Visst vore det bättre om stålarna
ett budskap om konstverk av rang finge sprida
och sprede bekantskap om målarna så vida.
Nog vore det bättre om konsten var fin på femmorna,
med bilder av Sergel och Zorn och Gahlin
att offra vid uppbördsstämmorna …

HIC.
Ur Svenska Dagbladet i augusti 1934

Tjatigt med Gustav Vasa på äldre sedlar?
till användning (men nu spegelvänt) 
på sedlarna åren 1965-1981 (fig. 3) 
fram tills vår då lägsta sedelvalör av-
skaffades och ersattes med ett 5-kro-
norsmynt. 1500-talskungen ingick då 
i serien med 1500-1900-talstema på 
de nya sedlarna, där vi även kunde 
glädjas åt kulturpersonligheter och 
vetenskapsmän.

Alla tre avbildningarna av gamle 
kung Gösta är inspirerade av por-
trättet av honom från 1500-talet med 
den tyske hovmålaren Jacob Binck 
som trolig upphovsman, se insprängd 
detalj av målningen ovan. 

Signaturen HIC. skulle hellre än 
ständigt denne Vasa-kung se lite konst 
av kända konstnärer på sedlarna. Till 
exempel skulle Tobias Sergel (1740-
1814), Anders Zorn (1860-1920) eller 
varför inte skämt- och serietecknaren 
Torvald Gahlin (1910-2006) sitta fint. 
Om valet gällt den sistnämnde kunde 
följande Gahlin-fundering vara pas-
sande även i dag anser jag: ”En följd 
av den ökade levnadsstandarden är att 
aldrig förr har så många varit skyldiga 
så mycket.”

Torvald Gahlin (1910-2006) kunde ha 
prytt en av våra sedlar om 
signaturen HIC. fått råda.

foto: wikipedia.

Och nu till hösten blir det ju som 
bekant helt andra kulturpersonlighe-
ter på de senaste sedlarna.

Hur Danmarks sedlar såg ut i bör-
jan av 1930-talet har jag inte någon 
åsikt om. Men det var tydligen deras 
brist på naturlig skönhet som fick sig-
naturen HIC. att skalda, vilket i sin 
tur fick mig att nedpränta dessa rader.

MGL
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1. Tryckplåtarna till sedlar av 1890 års typ är graverade efter förslag av Jacob Bagge. 
5-kronorssedeln gavs ut till 1952.

skannad, liksom följande sedlar, av: mgl.

2. Tryckplåtarna till 1941 års tiokronorssedel är graverade efter ritningar av konstnären 
Akke Kumlien. Sedeln började ges ut redan 1940 och fram till 1962.

3. Tryckplåtarna till sedlarna av 1965 års typ graverades efter ritningar av konstnären 
Eric Palmquist. De gavs ut 1965-1981.
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S ven Svensson (1855-1928) till-
hörde bonden Sven Fredriks-
sons och hans hustru Sissa 

Svensdotters sexhövdade barnaskara 
i Asarums församling i Blekinge. Fa-
dern avled redan 1863 då Sven var en-
dast åtta år gammal. Vid 16 års ålder 
gick Sven Svensson till sjöss och år 
1876 avlade han styrmansexamen vid 
Stockholms navigationsskola. Ganska 
snart gick han dock i land för att bli 
kompanjon med sin bror som bedrev 
affärsrörelse inom tobak, lädervaror 
och reseeffekter. Vid broderns från-
fälle 1897 renodlade han verksamhe-
ten till handel med tobaksvaror i en 
butik i Gamla Stan i Stockholm med 
adress Slussplan 1–3.

Sven Svensson valdes in i Svenska 
Numismatiska Föreningen år 1907 
och blev dess suppleant 1921 samt or-
dinarie ledamot året därpå. Svensson 
var naturligtvis mycket intresserad 
och kunnig inom svensk numismatik 
och författade förutom långa beskri-
vande förteckningar över delar av 
sina samlingar också artikeln ”Olof 
Skötkonungs mynt” som publicerades 
i föreningens Numismatiska Medde-
landen (NM) XXIII, Stockholm 1923. 
Sven Svensson var och är fortfarande 
på många sätt en gigant inom svensk 
numismatik.

En av de enskilt absolut viktigaste 
händelserna i Svenska Numismatiska 
Föreningens historia var då storsam-
laren Sven Svensson strax före sin 
död 1928 beslöt sig för att donera sina 
samlingar till Svenska Numismatiska 
Föreningen. Genom denna synnerli-
gen frikostiga testamentariska gåva 
fick föreningen ägaransvaret inte bara 
över de rika samlingarna av mynt, 
sedlar, polletter, medaljer, böcker 
med mera. Ett kontant belopp av 
drygt 90 000 kronor ställdes också till 

föreningens förfogande i syfte att ut-
göra grundplåt till inköp av en fastig-
het i Stockholm för bland annat de så 
kallade ”Sven Svenssons samlingar” 
men naturligtvis också för föreningen 
och dess verksamhet.

Fastigheten på Kungstensgatan 
27, vilken föreningen förvärvade för 
410 000 kronor i december 1931 och 
på grund av 1930-talskrisen tvinga-
des frånträda tre år senare, finns 
ironiskt nog fortfarande kvar. Att i 
ett tidsskede då alla moderna finans-
krisers urmoder härjade fritt, bild-
ligen bli utkastade på gatan utan tak 
över huvudet tvingades föreningens 
styrelse till radikala grepp. År 1935 
ingicks därför avtal med Kungl. Vit-
terhets Historie och Antikvitets Aka-
demien, KVHAA, under vilken myn-
dighet Kungl. Myntkabinettet fram 
till 1975 sorterade. Genom avtalet 
övertog Vitterhetsakademien ansva-
ret för samlingens förvarande under 
25 år samtidigt som man utanför av-
talet också tillsatte ordförandeposten 
i föreningen genom myntkabinettets 
chef Bengt Thordeman. I gengäld fick 
föreningen tillgång till lokaler för sin 
verksamhet. 

Myntkabinettets inflytande över 
den forna svenssonska samlingen lik-
som över föreningen skulle komma 
att bestå under lång tid. Under detta 
inflytande ansökte Svenska Numis-
matiska Föreningen i skrivelse till 
Kungl. Maj:t den 11 juli 1963 om per-
mutation av bestämmelserna i Sven 
Svenssons testamente. Kungl. Maj:t 
stadgar att testamentets bestämmel-
ser ”icke utgöra hinder mot att fören-
ingen såsom gåva till myntkabinettet 
överlämnar dels de mynt, medaljer, 
poletter, böcker och charta sigillata, 
vilka myntkabinettet önskar förvärva, 
…”. Vidare sägs att föreningen får 

sälja de återstående föremålen och 
att de influtna medlen skall tillföras 
en stiftelse ”benämnd Sven Svenssons 
stiftelse, med ändamål att 
— inköpa föremål, som saknas i mynt-
kabinettets samlingar, 
— bidra till utgivandet av publikatio-
ner som kunna betjäna svensk numis-
matisk forskning, 
— eller stödja forskare på detta om-
råde.” 

Den första historiska försäljningen 
av numismatiska föremål ur Sven 
Svenssons samlingar ägde rum på 
Svenska Numismatiska Föreningens 
auktion den 25 och 26 november 
1963. Allt sedan dess har föreningen 
då och då sålt föremål ur Sven Svens-
sons rika samlingar och fortfarande 
efter snart femtio år återstår en hel 
del att sälja. 

Stiftelsen har en viktig ställning 
bland landets numismatiker och har 
genom åren lämnat bidrag till många 
för svensk numismatik viktiga pro-

”För berömliga insatser” — 
medalj från Sven Svenssons stiftelse
Av Jan-Olof Björk & Ingemar Svenson

1. Åtsidan till Sven Svenssons stiftelses 
medalj ”För berömliga insatser”. 

Diam 40 mm. Silver. 
Konstnär: Ernst Nordin.

foto: ingemar svenson.
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jekt. Den som önskar läsa mer om 
Sven Svenssons stiftelse för numisma-
tik, få tillgång till ansökningsblankett 
för bidrag etc. hänvisas till hemsidan; 
http://svensvenssonsstiftelse.se/.

Svensson-stipendiet
Åren 1985-1989 delade Sven Svens-
sons stiftelse för numismatik ut ett 
stipendium som gick under namnet 
”Svensson-stipendiet”. Det var SNF:s 
mångårige kassaförvaltare Nils-Uno 
Fornander (NUF) som kom upp med 
idén. Tanken var att skapa något som 
motsvarade Hildebrand-stipendiet 
som instiftats av Gunnar Ekströms 
stiftelse för numismatisk forskning. 
Stipendiet var avsett att delas ut till 
förtjänta ur alla åldersgrupper – till 
skillnad från till exempel SNF:s Nils 
Ludvig Rasmusson-stipendium, som 
endast får tilldelas ”yngre forskare 
inom numismatiken”. 

År 1985 delades Svensson-stipen-
diet ut för första gången. Mottagare 
var samlaren och läkaren Rolf Sjö-
berg för hans forskning kring svenska 
medeltidsmynt. Arkeologen Majvor 
Östergren och numismatikern Ken-
neth Jonsson tilldelades stipendiet år 
1989 (se SNT 1990:3 sid. 56). Därefter 
har Svensson-stipendiet icke delats ut 
och varit mer eller mindre bortglömt.

I oktober 2008, det vill säga kort 
före stiftelsens 50-åriga jubileum 
2013, tog SNF:s ledamot i styrelsen 
Jan-Olof Björk upp frågan huruvida 
stiftelsen skulle återuppväcka Svens-
son-stipendiet från sin Törnrosa-
sömn de senaste knappa tjugo åren. 
Tanken med medaljen är att den 
ska utdelas till personer som utfört 
berömliga insatser i numismatikens 
tjänst.  Under marsmötet 2009 beslöt 
styrelsen att inhämta förslag på med-
alj från tre konstnärer. Det uppdrogs 
senare åt stiftelsens ordförande att 
beställa arbetet av skulptören och den 
bland numismatiker så namnkunnige 
Ernst Nordin (f. 1934). Av beställ-
ningserkännandet framgår att 26 ex-
emplar skulle vara präglade och klara 
för leverans från Myntverket senast 
den 1 oktober 2009. Inklusive stam-
par, band och etui med mera landade 
kostnaden på 11 300 kronor. 

”För berömliga insatser”
Medaljen ”För berömliga insatser” 
är präglad i silver och mäter 40 mm i 
diameter. Vikten är 29,96 gram. Med-
aljen ska kunna bäras på bröstet och 
är därför försedd med band med ver-
tikala ränder: gult, blått och gult. Fär-
gerna är valda med tanke på de färger 
som finns representerade i Blekinge 
läns vapensköld – Sven Svensson var 
född i Asarum i Blekinge. 

På medaljens åtsida ses Sven Svens-
sons porträtt i vänster profil. Under 
bröstavskärningen finner vi Svens-
sons namnteckning. Se fig. 1 på före-
gående sida.

2. Plakett över Sven Svensson från 1929. 
Graverad av Sven Kulle.

foto: ingemar svenson.

3. Medalj över Sven Svensson från 2005. 
Konstnär: Annie Winblad Jakubowski.

foto: magnus wijk.

4. Ulf Nordlind, första mottagare av 
Sven Svensson-stiftelsens medalj 
”För berömliga insatser”. 2009.

foto: jan-olof björk.

På medaljens frånsida (ej avbildad 
här) finns upptill i halvcirkel längs 
med kanten texten: sven svenssons 
stiftelse för numismatik. På ne-
dre halvan står skrivet: för / beröm-
liga /insatser på tre rader. På från-
sidans tomma fält är tanken att den 
tilldelades namn skall graveras in. 
Längst ned återfinns en enkel lager-
krans. 

Medaljen över Sven Svensson an-
sluter sig till de två tidigare medal-
jerna som finns över Sven Svensson.  
Plaketten från 1929 (SNF #35) som 
graverades av Sven Kulle och medal-
jen från 2005 (SNF #81) som model-
lerats av Annie Winblad Jakubowski. 
Fig. 2 respektive 3. 

Sven Svensson-stiftelsens medalj 
”För berömliga insatser” har bara de-
lats ut en gång. Den 16 oktober 2009 
tilldelades den i Stiftelsen då avgåen-
de styrelseledamoten och mångårige 
kassaförvaltaren Ulf Nordlind medal-
jen för ”Ulfs förtjänstfulla insatser un-
der många år inom Stiftelsen”. Fig. 4.
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I nummer 2013:3 på sid. 53-59 i Svensk 
Numismatisk Tidskrift publicerade Ulf 
Danell en studie över Runmynt från 
1100-talet efter gotländsk mynträk-
ning. Här presenteras hans fortsatta 
studie över denna högst intressanta 
tidigmedeltida mynttyp från Gotland.

följande gotländska runmynt 
har inte tidigare beskrivits i littera-
turen, närmaste referens är grupp LL 
XXI (Lagerqvist 1970).

1. Först en Botulfi-typ, där nam-
net är skrivet med kortkvistrunor. * 
Mellan runorna ”O” och ”T” finns 
en punkt. Texten börjar med ett kors 
och går runt en cirkel, som omgärdar 
en punkt i mitten av myntet. Rever-
sen har ett dubbellinjigt, likarmat 
kors med fyra punkter i var korsarm. 
I korsets centrum är ytterligare en 
punkt.

2. I SNT 2013:3 beskriver jag åtsi-
detyp B1, som har ett vanligt run-B, 
men som i övrigt också är skriven 
med kortkvistrunor.

3. Åtsidetyp B2 är där beskriven, 
men saknar bild. Den nya kort-
kvistrunetypen får därför betecknas 
som typ B3.

4. En ny frånsidetyp, med ringar i 
korsarmarna i stället för fyra punkter, 
finns också. I centrum av korset är 
däremot som vanligt en punkt.

5. Fler varianter av frånsidetyperna 
finns. En med endast en punkt i kor-
sarmarna. 

6. En variant har inga synliga 
punkter i korsarmarna alls:

7. Den vanliga frånsidetypen med 
fyra punkter i korsarmarna. Här ses 
den på ett dubbelpräglat exemplar.

De här avbildade mynten är, undan-
taget fig. 1 ”B3”, fig. 5 och fig. 7, en-
sidiga och brakteatpräglade. Samtliga 
mynt tillhör en privat samlare.

Referenser
Danell, U.: Runmynt från 1100-talet efter 
gotländsk mynträkning. SNT 2013:3 s. 
53-59.
LL = Lagerqvist, L. O.: Svenska mynt 
under vikingatid och medeltid samt got-
ländska mynt. 1970.

Några ej tidigare beskrivna 
gotländska mynttyper med runor
Av Ulf Danell

1. Vikt: 0,12 g.

2. Vikt: 0,07 g.

3. Vikt: 0,12 g.

Not
*  Namnen kortkvistrunor respektive 

långkvistrunor kommer av runornas 
utseende. Kortkvistrunorna har kortare 
bistavar än långkvistrunorna. 

4. Vikt: 0,08 g.

5. Vikt: 0,12 g.

6. Vikt: 0,14 g.

7. Vikt: 0,16 g.

Ur: http://sv.metapedia.org/wiki/Fil: 
Kortkvistrunor.jpg

foto: myntens ägare. skala ca 1,5:1.
teckningar: författaren.
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Resultaträkning Not 2014-01-01 2013-01-01
  -2014-12-31 -2013-12-31
Nettoomsättning 1 461 596 404 050 
Övriga rörelseintäkter 2 320 788 395 318
    782 384 799 368
Rörelsens kostnader       
Handelsvaror   -120 323 -180 047
Övriga externa kostnader 3 -602 706 -554 722
Personalkostnader 4 -213 330 -216 734
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -8 195 -8 760 
Rörelseresultat   -162 170 -160 894 
       
Resultat från finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag 5 100 000 100 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
   som är anläggningstillgångar   – 195 898
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 17 467 27 229 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7  -6 735 -10 050
Resultat efter finansiella poster   -6 735 152 183
Resultat före skatt  -51 438 152 183
Årets resultat   -51 438 152 183

Balansräkning  2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 8 1 476 9 671 
  1 476 9 671
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 9 250 000  250 000
Fordringar i koncernföretag 10 475 000 475 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 2 544 550 1 886 181
  3 269 550 2 611 181
Summa anläggningstillgångar   3 271 026 3 279 221
        
Omsättningstillgångar       
Varulager m.m.       
Lager samlarmedaljer   24 882  24 882
Lager litteratur   7 500  7 500
    32 382  32 382
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   14 480 68 906
Fordringar hos koncernföretag  16 146 35 146
Övriga fordringar  0 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 501 12 500
    43 127 116 564

Kassa och bank   1 967 152 1 352 652
Summa omsättningstillgångar   2 042 661 1 501 598 
Summa tillgångar   5 313 687 4 780 819

Årsberättelse för år 2014 
avgiven av styrelsen för 
Svenska Numismatiska 
Föreningen

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 3 maj på ho-
tell Lundia i Lund. Föreningens ord-
förande Jan-Olof Björk öppnade års-
mötet och hälsade närvarande med-
lemmar varmt välkomna. Minnet 
av de medlemmar som avlidit sedan 
förra årsmötet hedrades med en tyst 
minut. Till ordförande att leda års-
mötet valdes Jan-Olof Björk, Ingemar 
Svenson valdes till sekreterare. 

Valberedningens ordförande Theo-
dor Hassel var på plats i Lund. Valbe-
redningens förslag till ordinarie leda-
möter, Christer Skaring, Stockholm, 
(omval 3 år) och Curt Ekström, Upp-
sala, (nyval 3 år) bifölls av årsmötet. 
Valberedningens förslag till styrelse-
suppleanter, Lennart Castenhag, Dala 
Järna, (omval 1 år), Eric Lie, Göte-
borg, (omval 1 år), Lars Eriksson, Ny-
köping, (omval 1 år) och Bengt Gra-
nath, Kungsängen, (nyval 1 år) bifölls 
av årsmötet. Valberedningens förslag 
till revisorer intill nästa årsmöte, 
Christer Franzén, yrkesrevisor (om-
val) och Max Mitteregger (omval)  
bifölls av årsmötet. Likaså bifölls val-

beredningens förslag att välja Mikael 
Persson (omval) till revisorssuppleant 
intill nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade att till valbe-
redning välja Theodor Hassel, Göte-
borg, (omval), Bernth Göhle, Kalmar, 
(nyval) samt Johan Melin, Nättraby, 
(omval) med Theodor Hassel som 
sammankallande.

Styrelsens årsberättelse och revi-
sorernas rapport presenterades och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
2013 års förvaltning. 

Årsmötet beslutade om en ändring 
i stadgarna. § 2a Ansökan om med-
lemskap i föreningen ska ställas till 
föreningens styrelse. En ändring av 
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Eget kapital och skulder Not 2014-12-31 2013-12-31 
Eget kapital       
Fritt eget kapital       
Eget kapital vid årets början   3 388 930 3 236 747  
Årets resultat   -51 438 152 183 
    3 337 492 3 388 930 
Summa eget kapital   3 337 492 3 388 930

Avsättningar     
Donationer och andra fonder 13 660 858  660 858
  660 858 660 858

Kortfristiga skulder     
Pågående projekt   545 021 545 021
Leverantörsskulder   8 125 – 
Övriga skulder   126 148 120 343 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   636 043 72 210 
   770 316 192 553 
Summa eget kapital och skulder   5 313 687 4 780 819

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
Allmänna upplysningar
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är san-
nolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Föreningen är ett moderföretag, men med hänvisning till un-
dantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3§ upprättas ingen koncernredovisning.
Anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar. 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer.  20 %

Noter  
Not 1 Nettoomsättningens fördelning   2014 2013
Medlemsavgifter  174 207 173 281 
Auktionsverksamhet  114 592 39 874 
Övrig nettoomsättning  172 797 190 896 
  461 596 404 051 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag  320 788 244 000 
Övriga intäkter  – 151 318  
  320 788 395 318 
Not 3 Övriga externa kostnader
SNT tryckkostnad  96 088 90 352 
Resekostnader  61 829 59 098 
Telefon internet hemsida  12 258 12 157 
Föreningsmöten, representation m.m.  108 893 55 350 
Porto  45 545 41 775 
Kontorsmaterial  315 96 
Hyra  – 3 725 
Övriga lokalkostnader  11 594 14 720 
Förbrukningsinventarier  3 064 3 824 
Försäkringar  9 464 15 776 
Redovisningskostnader  46 791 41 821 
Revisionsarvode m.m.  25 000 47 250
Advokatkostnader  106 875 135 812 
Övriga kostnader  32 864 32 966 
  560 581 554 722
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Not 4 Personalkostnader  2014 2013
Medelantalet anställda      
Kvinnor  0,5 0,5 
  0,5 0,5 
Löner och andra ersättningar      
Övriga anställda  187 940 173 726 
Sociala kostnader   20 390  18 008 
Summa  208 330 191 734

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag
Utdelning Myntauktioner i Sverige AB  100 000 100 000
  100 000 100 000
Not 6 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter, bank och myntauktioner  17 467 27 229
Summa  17 467 27 229

Not 7 Räntekostnader och liknande kostnader
Räntekostnader, avkastningsränta donationer, skatter  6 735 10 050
Summa  6 735 10 050

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggninga  2014-12-31 2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  163 778 163 777
  163 778 163 777
Ackumulerade avskrivningar
– vid årets början  -154 107 -145 346
– årets avskrivning enligt plan  -8 195 -8 760
  -162 302 -154 106
Redovisat värde vid årets slut  1 476 9 671

Not 9 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  250 000 250 000
Redovisat värde vid årets slut  250 000 250 000
  
Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
 andel andel andelar värde
Myntauktioner i Sverige AB 100% 100% 250 250 000
    250 000

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat 
Myntauktioner i Sverige AB 556778-8616 Stockholm 2.361.000 370.000
Beloppen är preliminära per den 13 mars
Det egna kapitalet inkluderar 631 000 kr, vilket utgör andelen eget kapital av obeskattade reserver.

Not 10 Fordringar hos koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  475 000 475 000 
Redovisat värde vid årets slut  475 000 475 000

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav  2014-12-31 2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  2 544 550 1 886 181
Inköp  – 1 202 000
Försäljning  – -543 631
Redovisat värde vid årets slut  2 544 550 2 544 550

Noterade andelar  Redovisat värde Marknadsvärde
Lux korträntefond Mega  1 000 000 1 023 206
SHB Fonder Sverige / Världen  1 342 598 3 323 610
SHB Balans 50  201 952 197 800
Lux Korträntefond Mega  1 000 000 1 023 206
  2 544 550 4 544 616
Not 12 Donationsfonder och andra fonder
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Burmesters medaljfond 163 625 162 004
Burmesters förlagsfond 235 193 232 865 
Rasmussons stipendiefond 72 379 71 663 
Lagerqvists medaljfond 189 661 187 783 
Redovisat värde vid årets slut 660 858 654 315

Not 14 Pågående projekt
Erhållna medel Projekt bok Roger Svensson 113 000 113 000
Erhållna medel Projekt Svenska Mynthistorien 282 000 195 500
Nedlagda kostnader Projekt Svenska Mynthistorien -95 979 -82 579
Erhållna medel Projekt Brenner-boken 246 000 246 000
Summa 545 021 225 921
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stadgarna ska för att vinna bifall be-
slutas vid två på varandra följande 
årsmöten, styrelsen har för avsikt att 
ta upp stadgeändringen för slutligt 
beslut på årsmötet 2015.

Aktiviteterna vid årsmötet arran-
gerades av Skånes Numismatiska 
Förening. Årsmöteshelgen har refere-
rats av föreningens sekreterare i SNT 
2014:6.

Belöningar
Frida Ehrnsten, Helsingfors, tilldela-
des Rasmussonstipendiet i samband 
med Finska Numismatiska Förening-
ens 100-årsjubileum ”För sitt arbete 
med pro gradu-avhandlingen – En 
numismatisk-arkeologisk studie om 
kyrkfynd i Finland och för det intres-
se hon visar för numismatiken”.

Under årsmötet tilldelades Jerk 
Lindh, Bertil Jönsson, Sven Joseph, 
Sven Johansson, Sören Flodin, Chris-
ter Berggren och Rolf Alstertun för-
eningens medlemsnål i förgyllt silver 
för 40-årigt hedersamt medlemskap. 
De som inte var närvarande har er-
hållit den förgyllda medlemsnålen i 
efterhand. 

Sven-Erik Olsson, Ingemar Sven-
son och Ronny Jansson tilldelades 
SNF:s hedersgåva i silver ”För idogt 
arbete med föreningskvällarna, ett av 
föreningens viktigaste verksamhets-
områden”. Roger Lind fick av ordfö-
rande ett hedersomnämnande ”För 
trägen planering av symposier/se-
minarier, föreningskvällar, årsmöten 
med mera, vilka hör till föreningens 
kärnverksamhet”.  

Årsavgift 2015
Årsavgiften för 2015 beslutades vara 
oförändrad, 250 kronor. Medlem som 
är under 20 år (junior) betalar 125 
kronor och medlem som är bosatt ut-
anför Sverige 375 kronor.  

Styrelse
Styrelsen för föreningen har sedan 
årsmötet 2014 haft följande samman-
sättning:

Jan-Olof Björk  Ordförande
Roger Lind  Vice ordförande,  
  programsekreterare
Ingemar Svenson Sekreterare, referatskribent
Christer Skaring Kassaförvaltare

Sven-Erik Olsson Ledamot, arkivarie,  
  medaljvårdare
Ronny Jansson  Ledamot, klubbmästare
Curt Ekström  Ledamot, bibliotekarie
Lars Eriksson  Suppleant
Erik Lie  Suppleant
Lennart Castenhag  Suppleant, ansvarig 

hemsidan
Bengt Granath  Suppleant

Styrelsen har under 2014 hållit sju 
protokollförda styrelsemöten, varav 
tre fysiska möten (14 mars, 3 maj och 
23 augusti) och fyra telefonmöten (5 
februari, 19 februari, 5 november och 
10 december). Styrelsen har därut-
över fattat ett beslut per capsulam (8 
januari). Inom styrelsen har en sär-
skilt arbetsgrupp tagit fram en check-
lista för årsbokslut och årsmöte.

Stiftelser
Sven Svenssons stiftelse för numismatik
Föreningen har under 2014 represen-
terats av följande personer:

Ledamöter  Suppleanter
Jan-Olof Björk  Ingemar Svenson
Sven-Erik Olsson Curt Ekström
Roger Lind  Ronny Jansson

Den 12 juni utsåg Länsstyrelsen för-
eningens ordförande Jan-Olof Björk 
till tillförordnad ordförande i stiftel-
sen. Detta sedan Kungl. Myntkabi-
nettets (KMK) chef avsagt sig ordfö-
randeskapet och senare även utträtt 
ur styrelsen. Ingemar Svenson har 
valts till sekreterare i stiftelsen, att 
föra protokoll vid stiftelsens styrelse-
möten.

Flera av de förslag som SNF:s le-
damöter föreslog i stiftelsen 2013 har 
genomförts 2014. Förslagens huvud-
inriktning har varit att skapa trans-
parensen och öka kunskapen om stif-
telsen i omvärlden samt åtgärder för 
att stärka efterlevnaden av stiftelsens 
stadgar. Ett övergripande mål har va-
rit att få in fler ansökningar till Stif-
telsen för att därigenom ha ett bättre 
urval när bidrag ska beviljas. Allt för 
att höja kvaliteten på det arbete som 
utförs. Under året har en ny ansök-
ningsblankett tagits fram, en hemsida 
presenterats – www.svensvenssons-
stiftelse.se – och annonsering inför 
höstens ansökningsomgång har fun-
nits i flera numismatiska tidskrifter. 
Ett regelverk för uppföljning av bevil-
jade bidrag har tagits fram. Redovis-

ningen av hur KMK och SNF använt 
erhållna bidrag 2006-2012 har resul-
terat i att KMK till stiftelsen förbun-
dit sig att återbetala drygt en miljon 
kronor.

Sven Svenssons efterlämnade samlingar 
– sedan 1928 i SNF:s ägo
Under året har arbetet fortsatt med att 
utreda de rättsliga mellanhavandena 
med Kungl. Myntkabinettet (KMK) 
avseende de återstående och ännu 
osålda delarna av Sven Svenssons 
forna samlingar. Då KMK vägrat att 
förhandla om de återstående delarna 
av samlingen, vilka är deponerade på 
KMK, har SNF under hösten 2014 
tvingats lämnat in en stämnings-
ansökan mot KMK till Stockholms 
Tingsrätt (mål: T13919-14) avseende 
”bättre rätt till egendom”. 

Gunnar Ekströms stiftelse 
för numismatisk forskning
Föreningen har under 2014 represen-
terats av följande personer:

Ledamot  Suppleant
Christer Skaring Roger Lind

SNF har i stiftelsen föreslagit att en 
hemsida likt den som skapats för Sven 
Svenssons Stiftelse även upprättas för 
Gunnar Ekströms stiftelse.

Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT)
Svensk Numismatisk Tidskrift har 
under året utkommit med åtta num-
mer. Redaktör och annonsansvarig 
för SNT har varit Monica Golabiew-
ski Lannby. Christer Skaring har varit 
ekonomisk ansvarig för SNT.

Hemsida (www.numismatik.se)
Förutom att annonsera föreningens 
aktiviteter har sektioner som måna-
dens utställning, månadens boktips 
och falska mynt varit aktiva med ett 
par uppdateringar per månad. Hem-
sidan har under 2014 haft i snitt 5 000 
besökare per månad.

Den Svenska Mynthistorien (SMH)
Ingen ny volym har utkommit 2014. 
Arbetet med den kommande delen 
Vasatiden har pågått under hela året 
och planerad utgivning för den tredje 
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delen är 2015. Under 2014 har arbetet 
påbörjats med den fjärde delen i se-
rien, Medeltiden.

Övrig bokproduktion
Release av föreningens smärre skrif-
ter nummer 12 om Johannes Loc-
cenius ägde rum den 10 oktober vid 
Uppsala Universitets Myntkabinett. 
Ingemar Svenson representerade för-
eningen vid releasen.

Under 2014 har arbetet påbörjats 
med den andra delen av Svensk Nu-
mismatisk Bibliografi, vilken är en 
fortsättning av NM XLII av Björn-
Otto Hesse. Bibliografin omfattar ti-
den efter 1903.

Medaljutgivning
Inga medaljer har utgivits under 
2014.

Auktionsverksamheten
Föreningen har under 2014 avhållit 
två auktioner, båda auktionerna med 
material från Sven Svenssons sam-
lingar. I samband med årsmötet den 
3 maj i Lund hölls auktion 165 och i 
samband med julfesten den 3 decem-
ber auktion 166. Ronny Jansson har 
varit auktionsutropare vid de båda 
auktionerna.

Myntauktioner i Sverige AB
Föreningens helägda auktionsbolag 
har under 2014 avhållit tre auktioner, 
14-15 mars, 17 maj och 19-20 sep-
tember. Under 2014 blev det också 
klart att misab fått förtroenda att 
sälja Dr Nils J. Lindbergs omfattande 
typsamling svenska mynt. Jan-Olof 
Björk har varit Svenska Numisma-
tiska Föreningens ägarrepresentant i 
bolagets styrelse. Resultat, eget kapi-
tal för misab framgår av balansräk-
ningens not 10.

Policy för omsättning av 
förfalskningar och kopior
Den uppdatering av policyn som på-
börjades under 2013 har fortgått un-
der 2014. 

Föreningsmöten och aktiviteter
26 februari  Föreningskväll på Banér-
gatan med temat Köp, byt och sälj.

26 mars  Föreningskväll på Banérga-
tan med temat Diskussionsafton. 
29 mars  SNF deltog med ett bokbord 
på GNF:s myntmässa i Göteborg.
23 april  Föreningskväll på Banérga-
tan, Föredrag av Rolf Sandström.
26 april  SNF deltog med ett bokbord 
på FriMynt 2014. Bordet delades med 
misab.
3-4 maj  SNF årsmöte 2013 i Lund 
med bland annat en mindre Sven 
Svensson auktion. Årsmöteshelgen är 
refererad i SNT 2014:6.
28 maj  Föreningskväll på Banérga-
tan, Föredrag av Theodor Hassel.
19 juli  SNF deltog med ett bokbord 
på Olofströmsmässan.
24 september  Föreningskväll på Ba-
nérgatan med temat Köp, byt och sälj.
10 oktober  Bokrelease SNFSS 12 – 
Loccenius på Uppsala Universitets 
Myntkabinett.
29 oktober  Föreningskväll på Banér-
gatan med temat Diskussionsafton. 
16 november  SNF deltog som utställare 
på Myntets Dag på KMK i Stockholm.
3 december  Föreningens julfest med 
en mindre Sven Svensson-auktion

Övrigt
Curt Ekström representerade för-
eningen vid Numismatiska Fören-
ingen i Finlands 100-årsjubileum och 
Nordisk Numismatisk Unions möte 
den 23-25 maj i Helsingfors. En gåva 
i form av en glasuggla på träfunda-
ment överlämnades till Numisma-
tiska Föreningen i Finland. Aktivi-
teterna i Helsingfors är refererade av 
Curt Ekström och Dan Carlberg i 
SNT 2014:6.

Under året har SNF tagit fram en 
ny rikt illustrerad informationsbro-
schyr att dela ut till presumtiva med-
lemmar vid mässor etc.

Vid årsmötet 2014 framlades två 
medlemsförslag i. att ett framtida års-
möte skulle förläggas till de norra de-
larna av Sverige ii. att förfarandet vid 
ansökan om medlemskap ses över. 
Årsmötet 2015 kommer att förläggas 
till Falun vilket åtminstone delvis till-
godoser förslagsställarens önskemål. 
En översyn av hemsidan och infor-
mation på hemsidan om medlemskap 
har genomförts.

Medlemsutveckling 
Under året har föreningen haft gläd-
jen att räkna in 45 nya medlemmar. 
Ungefär lika många medlemmar har 
lämnat föreningen, varav merparten 
inte är avhörda och har slutat betala 
medlemsavgiften, detta trots påmin-
nelser. Sammanlagt hade föreningen 
732 (737) medlemmar per den 31 de-
cember 2014. Beskyddare, Ständiga, 
Heders- och Korresponderande med-
lemmar är tillsammans 38 stycken. 
Antalet prenumeranter på SNT (in-
klusive medlemmar) är 819.

Under året har SNF fått informa-
tion om att följande medlemmar av-
lidit: Gay van der Meer, korresponde-
rande ledamot (sedan 1968) och mot-
tagare av Brennermedaljen (1979), 
Lars Gabrielsson, Kjell Hedenberg, 
Lars-Erik Karlsson, Sune Pehrsson 
och Sven-Erik Strand. 

Stockholm 13 mars 2015
Jan-Olof Björk, ordförande

Ingemar Svenson, sekreterare
Roger Lind, vice ordförande

Christer Skaring, kassaförvaltare
Sven-Erik Olsson, ledamot

Ronny Jansson, ledamot
Curt Ekström, ledamot 

Denna version av årsredovisningen är 
inte reviderad, justeringar kan kom-
ma att göras. Information om eventu-
ella förändringar kommer att finnas 
på hemsidan.

Medlemmar Sverige Norden Europa Övriga länder Summa
Män 622 31 12 2 667
Kvinnor 23 - 1 - 24
Juniorer 6 - - - 6
Föreningar/klubbar 20 - - 1 21
Institutioner 11 3 - - 14
Summa medlemmar     732
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TILL SALU: MYNTHANDEL
Centralt belägen

Etablerad i Stockholm 1976

Varulager och inredning,
svenska och utländska mynt och sedlar 

samt litteratur m.m. ingår

Tel.: 08 – 673 34 23
kl. 1100 – 17 00 måndag – torsdag

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER

Olympiska föremål
Vasagatan 42

111 20 STOCKHOLM
Tel. 08 – 411 08 07

Öppet: måndag    – torsdag 11–13

ULF NORDLIND
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

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER

BYTER och VÄRDERAR

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR

GRATIS LAGERLISTA
(uppge samlarområde)

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

e-post: siv-gunnar@swipnet.se

HISTORISKA VÄRDEPAPPER AUKTION 71

LÖRDAG 30 MAJ KL. 11.00
Visning från kl. 10.00

Sheraton Stockholm Hotel
Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong B

Inlämning av auktionsobjekt senast 13 april
till Bo Niklasson 

Box 3010, 630 03 Eskilstuna
Tel.: 016 – 13 48 84 

e-post: bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se

Gunnar Holsts Stiftelse för Numismatik 
Göteborg

KONFERENS om FORNMINNESSKYDD
Lördag 11 april 2015
Kl. 10.00 – ca 17.00
Plats: Humanisten

Renströmsgatan 6, Göteborg

VÄLKOMNA!
Filminspelningslänk: new.livestream.com/accounts/1258478/goteborg

Se annons i SNT 2015:2 sid. 43
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Skarabé
Mynt & Guld AB
köper och säljer 

MYNT, SEDLAR 
och MEDALJER

Föremål från antiken

Västra Hamngatan 6
411 17 Göteborg
Tel. 031 – 135 088

skarabe@telia.com – www.skarabe.eu
Öppet: Vardagar 10 – 18

FriMynt 2015
41:E INT. MYNT- & FRIMÄRKSMÄSSAN

HelsingborgsUtställningar • Drottninggatan 184, 254 33 Helsingborg • Tel 042-29 25 60 • Fax 042-29 20 83

25 april kl 11.00-17.00

IDROTTENS HUS
MELLERSTA STENBOCKSGATAN, HELSINGBORG, SVERIGE

www.frimynt.se

Välkommen!

MYNTMÄSSA
Lördag 18 april 2015

Kl. 10 – 16

Maserskolans aula
Hagavägen 70, Borlänge

Många mynthandlare
• Mynt och övrig numismatik
• Sedlar • Medaljer • Polletter

• Utställningar
• Värdering av mynt och sedlar

Entré: 20 kr
Stor fri parkering

Falu-Borlänge Myntklubb
Information: thomasschutt@hotmail.com

Tfn: 073-048 32 04
www.fb-myntklubb.se
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SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av för närvarande 21 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
Kanikgatan 3
222 29 Lund
Tel. 046 – 12 99 00
per_flodberg @ hotmail.com

BESO UR & ANTIK AB
Bertil Svensson
Västra Hamngatan 6
411 17 Göteborg
Tel. 031 – 13 94 84
besour @ telia.com
www.besour.se

HAMRIN & SVAHN MYNT AB
Sjöberg 1
147 91 Grödinge
Tel. 08 – 732 66 86, 070 – 212 64 55
christian.hamrin @ telia.com

H & J:S NUMISMATIK HB
Jimmy Häggqvist
Box 43
310 20 Knäred
jimmy @ collectia.se

KARLSKRONA MYNTHANDEL AB
Hantverkaregatan 11
371 35 Karlskrona
Tel. 0455 – 813 73
lennart @ mynt.nu 
www.mynt.nu

RUNE LARSSON MYNTHANDEL
Stora Brogatan 14 / Box 98
503 06 Borås
Tel. 033 – 41 03 15

LUNDS MYNTHANDEL
Klostergatan 5
222 22 Lund
Tel. / fax 046 – 14 43 69
siv-gunnar @ swipnet.se

J. MELIN MYNT
Koltrastvägen 23
370 24 Nättraby
Tel. 0455 – 155 99

HB MYNTINVEST CORONA
Ö. Storgatan 20
611 34 Nyköping
Tel. 0155 – 28 63 25
corona-coin @ swipnet.se
www.coronamynt.se

HB MYNT & MEDALJER
Sveavägen 96 / Box 19 507
104 32 Stockholm
Tel. / fax 08 – 673 34 23

ULF NORDLIND MYNTHANDEL AB
Karlavägen 46 / Box 5132
102 43 Stockholm
Tel. 08 – 662 62 61, fax 08 – 661 62 13
info @ nordlindsmynt.se
www.nordlindsmynt.se

NILSSONS MYNTHANDEL
Box 12
896 21 Husum
Tel. 076 – 113 22 07
nilssonsmynthandel @ hotmail.com

NUMIKON
Stefan Jonasson / Ticalen Mynthandel
Stureplatsen 3
411 39 Göteborg
Tel. 031 – 20 81 11
ticalen @ gmail.com

PECUNIA MM HB
Farinvägen 8
245 33 Staffanstorp
Tel. / fax 046 – 25 21 19
mattsson.g @ telia.com

J. PEDERSEN MYNTHANDEL
Norra Strandgatan 30 / Box 1320
251 13 Helsingborg
Tel. / fax 042 – 12 25 28
pedersen.mynt @ telia.com
www.jpedersen.se

SELINS MYNTHANDEL AB
Regeringsgatan 6 / Box 16 390
103 27 Stockholm
Tel. 08 – 411 50 81, fax 08 – 411 52 23
www.selinsmynthandel.se

SKARABÉ MYNT & GULD AB
Drottninggatan 10
411 14 Göteborg
Tel. / fax 031 – 13 50 88
skarabe @ telia.com
www.skarabe.eu

STRANDBERGS MYNTHANDEL 
& AKTIESAMLAREN AB
Arsenalsgatan 6 / Box 7377
103 91 Stockholm
Tel. 08 – 611 01 10, 611 58 20, fax 08 – 611 32 95
info @ aktiesamlaren-bjb.se
www.aktiesamlaren.se
www.strandbergs-mynt.se

TAMCO NUMISMATICS
Box 6235
102 35 Stockholm
Tel. 070 – 631 58 09
tamco.num @ telia.com

TICALEN MYNTHANDEL
Stureplatsen 3
411 39 Göteborg
Tel. / fax 031 – 20 81 11
ticalen @ gmail.com

HÅKAN WESTERLUND MYNTHANDEL
Vasagatan 42
111 20 Stockholm
Tel. 08 – 411 08 07, fax 08 – 21 21 96
www.hwmynt.se

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
Sjöberg 1 • 147 91 Grödinge • Tel. 08 – 732 66 86 • 070 – 212 64 55

www.mynt.nu/smf/mynthandlare.asp

Strandbergs Mynthandel
& Aktiesamlaren AB

Värderar, köper och säljer
mynt, ordnar, medaljer, aktiebrev,

sedlar, äldre handlingar m.m.

www.strandbergs-mynt.se

Arsenalsgatan 6  Box 7377  103 91 Stockholm

Tel. 08 – 611 01 10  Fax 08 – 611 32 95

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt Sedlar Medaljer

Ordnar Nålmärken

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

 Medaljer köpes

 Carl XIII
 Hild. 14, 15, 16, 17 och 18

 Carl XIV Johan
 Hild. 12, 130, 131 och 132

 Skicka bild och pris till
 medalj@mail.com
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MYNTAUKTION
i Stockholm lördag 2 maj 2015

Bättre mynt och hela samlingar mottages till vårens myntauktioner.
Vi har mycket goda möjligheter att finna köpare till dina objekt eftersom mer än 20.000 

kunder i Sverige och utlandet ser varje auktion via vår hemsida och katalogen.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20  Stockholm

Tfn: 08–678 32 17
Fax: 08–643 22 38

E-post: coins@philea.se
www.myntkompaniet.se

5 kopek 1787 
Avesta

½ riksdaler 
1643

4 mark 
1605

Ex. Svensson

1 riksdaler 
1632

Ryssland.      
½ rubel 1803 
St. Petersburg

Ryssland.     
¼ rubel 1707 

Moskva

Norge. 1 specie-
daler 1693

Danmark. 
2 speciedaler 

1747

Ryssland.      
20 kopek 

1901

Ryssland.      
1 rubel 1913

Ryssland.      
1 minnesrubel 

1841

Ryssland.      
50 kopek 1894 

“Frostat porträtt”

Ett urval mynt inlämnade till kommande auktioner:



Myntauktioner i Sverige AB
Banérgatan 17 - 115 22 Stockholm

E-mail: info@myntauktioner.se - Telefon: 08-410 465 65
www.myntauktioner.se

INLÄMNING TILL AUKTION 16

MYNTAUKTIONER
 I SVERIGE AB

Vi tar nu emot inlämningar till auktion 16,
som avhålls i Stockholm den 18-19 september.


