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N u pågår inlämningen till följande 
kvalitetsauktion på mynt. För objekt som ej kan 

accepteras på kvalitetsauktion, kan vi hjälpa 
till med försäljning av på våra övriga 

myntauktioner. Aven där betalas ofta bra 
. 

priser. 

Prenumeration på Myntkatalogerna till årets 
slut ca 5 st kan enklast göras genom att sätta in 

30 kr på vårt p g 654-4. 

AB STOCKHOLMS 
AUKTIONSVERK 

Jakobsgatan 10, ingång från Galleria n, entre tunnelbanehallen, tel. 08/ 14 24 40. 



MYNTKONTAKT 
ORGAN röR 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 

FÖRENINGEN 
Östermalmsgatan 8 1 

114 50 Stockholm 
Telefon 08-67 55 98 

(måndag-fredag kl l 0.00-13 .00) 
Myntkunwkt: 

Postgiro 42 30 50-4 
Bankgiro 2 19-0502 

Svenska Handelsbanken 
Myntkontakt utkommer den l i 
månaderna februari- maj och 

september- december. 

Prenumeration: helär 60:-

REDAKTION 
Huvudredaktör 

och ansParig ll(gi,·are: 
Lars O. Lagcrqvist 

Sötkrårby gård. Vansö 
152 00 STRÄNGNÄS 
Telefon: 0152-200 79 

08-63 07 70 
Bitriidande redakt (jr er: 

Hans Franzcn 
Madeleine Grcijcr 

Torbjörn Sundqvist 

Copyright: 
Myntkontakt och respektive 
förfaltare, vilka ansvarar för 
sakinnehållet i sina bidrag 

ANNONSER 
Bokning 

Telefon 08-67 55 98. 756 86 62 
Annonspriser exkl. moms: 

2 sidor (mittuppslag) 2 000:-
2:a omslagssidan l 320:-
omslagets 4 :e sida l 650:-
1/lsida( l57x220 mm) l 100:-
2/3 sida ( 104x220 mm) 770:-
1/2 s ida (l 57 x 108 mm) 580:-
l/3sida(50 x 220mm) 410:-
1/4 s ida (76x 108 mm) 320:-
1/6 s ida (50x 108 mm) 220:-
1/ 12 (50x 52 mm) 120:-

S is ta materialdag: 
Den 5:e i månaden 

före utgivning 
Helorieinal alt. 

manus och- gärna sk is . 
Sändes till Ordfront 

Box 19504. 104 32 Stockholm 
Annonser som ej är )orenliga 

med SNF:s, Fl DEI'v/:s och 
AJNP:s etik 

kommer a(( avböias 
ISSN nr 0435-8245 

Ordfront. Stockholm t 981 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FORENINGEN 

Vårens program 

MAJ 
Onsdag 6. kl 18.30 pä Historiska Museernas lunchrum. Hur förvara. köpa 
och sälja mynt. Diskussion. 

Torsdag 14. kl. 18.30 på Historiska Museernas lunchrum. Lars O. Lager
qvist talar om arkeologiens betydelse för medeltidsmyntens bestämning. 

Onsdag-torsdag 20-21. Vårauktionen i Historiska Museernas hörsal , Stor
gatan 41. Stockholm. Visning kl 1 7.0~18.30. Auktionen börjar kl 18.40. 

o •• 

KALLELSE OCH PROGRAM TILL ARSMOTET 
DEN 23 MAJ 1981 
Svenska Numismatjska Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmö
te lördagen den 23 maj 1981 pli Historiska Museerna. Storgatan 41. Stock
holm. 

Program 
l. Samling kl 16.00 i Historiska Museernas hörsal. 
2. Kl 16.15 Visning av mynt ur Gustav VI Adolfs grekiska myntsamling. 

Efter visningen kåseri av Lars O. Lagerqvist. 
3. Kl 17.00 Årsmötesförhandlingar och utdelning av belöningar. 
4. Kl 18.00 Middag Historiska Musseroas lokaler 

Meny: Laxtoas t (Lax, räkor, svart kaviar) 
Öl eller vatten 
Vinbrässerad Oäskkarre med tryffelfyllning 
Rödvin 
Kaffe med petit-fours. 
Pris kr 75:-/person 

Anmälan till middagen sker genom insättande av kr 75:-/person på förening
ens postgiro 15 00 07-3 senast den Il maj. Upplysningar per telefon 08-
67 55 98 vardagar kl 1 0.3~13.00. Familjemedlemmaroch vänner är hjärtligt 
välkomna att deltaga. 

Resan till Helsingfors 
Det tidigare utlovade Helsingfors
besöket. som ej kunde äga rum för 
att värdlandet hade tidsproblem. 
planeras nu till början av oktober. 

Vi äterkommer med detaljer och 
kostnadsuppgifter i nästa nummer. 

Ställ alltså in er på ett Finlandsbe
sök i hös t! 

Nordisk Numismatisk Års
skrift 
Vi pliminner åter SNF:s medlem
mar om att de som önskar erhålla 
NNÅ fr o m 1979/80 måste anmäla 
detta snarast till kansliet , eftersom 

upplagan skall beräknas. Årsskrif
ten tillställes ej längre automatiskt 
medlemmarna. 

Kansliet 
är sommarstängt frå n 22 juni t ill 31 
augusti. l män av tid kan brådskan
de (skriftliga) förfrågningar besva
ras. 

Styrelsen önskar en trevl ig som
mar! 

En trevlig sommar 
tillönskas alla läsare av styrelse, re
daktion och tryckeri! Nästa num
mer utkommer efter 15 augusti. 
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MYNTETSDAG 

Myntets Dag i Historiska museet i 
Stockholm varade egentligen två 
dagar, lördagen och söndagen den 
21 och 22 mars, och var en stor fram
gång. Så hade också förberedelser
na varit långa och många. Inbjudare 
och arrangörer var Svenska Numis
matiska Föreningen och Sveriges 
Mynthandlares Förening. och en 
kommine hade arbetat under Göran 
Bergenstråhle nästan ett år. Från 
början stod det klart. att såväl in
itierade amatörer som nyfiken all
mänhet måste mötas av informativa 
och tilldragande utställningar. 
Kungl Myntkabinettet engagerades 
därför på e tt tidigt stadium och flera 
av personalen deltog i arbetet. Det 
var lyckosamt att Ernst Nathorst
Böös med s in mångåriga erfarenhet 
åtog s ig att samordna utställnings
delen. räkna och mäta disponibla 
montrar. göra upp planer över ut
ställningsytan m m. Museets hant
verkarper ona! gjorde också en fin 
insats för att hjälpa de tillströmman
de utställarna. Från Mynthandlar
föreningen deltog främst Ulf Nord
lind mycket aktivt: tillsammans med 
notisförfattaren var han dessutom 
redaktör för den skrift. Vad är nu
mismatik?. som varje besökare er· 
höll: den och några ''flygblad" in
gick i den låga entn!avgiften. 5 kr. 
(Skriften kan erhållas hos mynt
handlare eller beställas från Kungl 
Myntkabinettet.) -

Utställningarna och mynthand
lamas bord var färdiga i god tid in
nan portarna slogs upp kl Il. Främ
re delen av den stora lokalen var 
främst ägnad å t montrar - här visade 
Växjö Gymnasii Myntkabinett (som 
bekant sedan länge deponerat i Väx
jö museum) mynt som smycken. 
Nordiska Museet en välkomma 
med mynt samt föremål ur Lea A hl
boms donation. Riksarkivet hand
lingar som rörde Karl Xll:s nöd
mynt och deras inlösande samt en 
volym med inlösta sedlar: Myntver
ket hur det senastejublieumsmyntet 
tillverkades m m: Postmuseum 
ställde ut frimärken med mynt: de 
numismatiska stiftelserna. Ek
ströms och Svenssons, berättade på 
skärmar om sin verksamhet och vi
sade föremål i montrar, så även 
Samfundet Kungl Myntkabinettets 
Vänner; ännu en skärm tillhörde 
Kommitten mot myntförfaJskning-

76 

Ulf Nordlind från "My/Ilets daf!s" arbetsuukou betrak/lir m'gra C/\' portrii/te/l i 
entren tilllll.rtiill11ingen (se Öl'l'll ams/aRet. där också redaktiire11 Lagl'fffl'istlir med 
på bilden). Dessa partriiu. som ti/1/uir SNF. tir på .Hti11dig deposition i Giitelwrt:s 
my11tkabine1t. men hade iiiiånats }iir tl't' da~:ar. 

ar. medan professuren i numismatik 
(Numismatiska Institutionen. 
Stockholm). visade upp sin verk
samhet på en femte skärm. En tor 
bildutställning om myntprägling ge
nom tiderna. uppställd av Nathorst
Böös för Pos tgirot. hade inlånats. 
Men fr<dmför allt var det samlarnas 
dag. En hel rad av montrar hade 
s tällts till förfogande - man kunde 
beundra en svensk riksdalerscrie. 
utländska talrar. grekiska mynt. 
svensk medeltid med en pedagogisk 
uppläggning. så inflationssedlar. 
myntkuriosa och mycket annat. Vid 
en disk nära entren spred Svenska 
Numismatiska Föreningen kunska
per och litteratur: vår tidning och 
Skandinavisk Numismatik var före
trädda, liksom Skandia fördem om 
önskade försäkra sina samlingar. 
Numismatiska Litteratursällskapet 
i Göteborg samt Numismatiska 
Bokförlaget. l närheten fanns Post
verket, som försåg brev och kort
de senare var a tt tillgå på platsen, 
liksom frimärken- med en särskild 
poststämpel, en mycket populär fö
reteelse: brevlådan fick oavbrutet 
tömmas. 

l lokalens bortre del huserade 
mynthandlarna med ett urval av sina 
utbud. Trängseln var tidvis nästan 
för s tor. På lördagen kom dc vana 
samlarna . på söndagen mera vad vi 
kan kalla "allmänheten"- förhopp
ningsvis hittade alla n: got. Ingen 
har hörts klaga på omsiittningen! 
Det går inte att här räkna upp exem
pel på vad som fanns a tt förvärva . i 
synnerhet inte notisförfattare n. som 
hade annat att göra under dc biigge 
dagarna- visningar av Kungl Mynt
kabinettet inte minst. Märklig var 
dock en ordensdekoration som ett 
känt företag utanför huvudstaden 
medfört- Karl XIV Johans s torkors 
och stjärna till Heder legionen. en 
gåva av hans änka Desideria till sin 
hovmarskalk. 

Till de välbesökta evenemangen 
hörde på lördagen ett föredrag av 
Brita Malmer om våra mynt under 
senmedeltiden. särskilt belyst med 
utgrävningarna i Alvastra. samt ett 
av Lars O Lagerqvist på söndagen, 
mera avsett för de denna dag domi
nerande "nybörjarna". Dc bägge 
föreni ngarna bjöd på lördagskvällen 
på vin och till tugg i Kungl. Myntka-



Utsikt över en del av utställningen med vissa institutioners skärmar och montrar i millen, museer till vänster, enskildatill höger. 

Intresserade besökare har just passerat Sven Svenssons Stifte/ses skärm och monter för all betrakta Kommillen mot mynt/ör· 
falskningars avskräckande e.xempe/. 

77 



............ '",. ... , .............. , ~ 

Bjarne Ah/ström framför Gunnar Ekströms porträtt pd den efter denne storsamlare uppkallade ,·eu•nskap/if:a stiftelsens skärm. 
Tyvärr syns inte montem med några ännu osålda dyrgripar. 

Svenska Numismatiska Föreningens disk med tvtl flitiga medhjälpare: till vänster Margarew Klashr f rån kansliet. till/röger 
Göran Wahlq vist. 
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En monter som tilldrog sig mycket intresse: Kuriosa och andra märklighetl'r inom numismmiken- något "ö1•ubefalkad" ml'fl 

mycket tilltalande som bevis på samlari1•er och kunskaper. 

En ung ilskddare framfor Nordiska museets molller med foremå/ ur mylll· och 
meda/jgra,•ören f ru Lea Ah/boms (död 1897) g il m till detta museum. Hon l 'tlf ''il r 
forsta kvinnliga statstjänsteman. 

binettels medaljsaL varvid Göran 
Bergenstråhle delade ut Rasmus
sonmedaljen i silver till dc nitigaste 
arbetarna före och under Myntets 
Dag: utöver några här redan nlimn
da också Kotti Chavc. som haft det 
otacksamma arbetet att sprida in
formation till pressen och andra 
massmedia- vi fick dock en artikel 
dagen innan i Svenska Dagbladet. 
bild och notis (eftcr~t !) i Dagens 
Nyheter. omnämnande i Stock
holmskvarten och några sm~irre ra
der på andra håll. Fru Margit Ras
musson hade rest in från Sigtuna 
och förrättade övcrlåmnandct. 

Förhoppningsvis återkornmer 
Myntets Dag i framtiden. det hop
pas alla deltagare. 

LLt 

Foto: Bengt Sandberg. 
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En av skärmarnafrån den uppmärksammade utstiillningen om myntprii[:ling genom tidema. SIIIIIIIWnstlilld av Ernst Nathorst· 
Böösför Postgirot oc:h utlånadför n•å dagar. / bakgrundenmellan tl'li skärmar .rkymtar il·ril(a kunder hoJ en tll'myntlwmllama. 
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Vi emottager nu 
hela samlingar 

och 
bättre enstaka 

svenska och utländska 1nynt, 
sedla1· och medaljer 

till vår 
H ÖSTAUKT ION 

24- 25 oktober 1981 

B. AHLSTRÖM 
/..,.~~~ MYNTAUKTIONER KB~"\ 

,( , . ·· , ) Kungsgatan 28 ~~- @ ~ 
~ . · ';; Box 7662, 
~~-;p; l 03 94 Stockholm 

- Tel 08-14 02 20. 10 10 lO 



TRE MEDALJBESLUT VID 1789 ÅRS RIKSDAG 

Av Torgny Lindgren 

2. Slaget vid Hogland den 17 juli 
1788 
Som vi berättade i MYNTKON
TAKT 1981 nr 3 s 6 lf, beslöt 
borgars tåndet den 14 april 1789 att 
bifalla förslaget att rikets ständer 
skulle låta slå en medalj till minnet 
av kronprins Gustav Adolfs examen 
den 29 mars 1789 inför ståndens re
presentanter. 

Omedelbart efter detta beslut fick 
justilieborgmästaren i Karlskrona. 
ti tulärlagmannen Anders Håkans
son tillfälle att ådagalägga sina kän
da rojalistiska sympatier. Han yttra
de i högstämda ordalag. ··at sjösla
get vid Hogland under hans kongl. 
höghets hertig Carl s anförande vore 
så märkligt, så lysande i historien. 
så ärofullt och hedrande för svenska 
sjömagten, at minnet deraf genom 
en medailles slående förevigas bor
de.· • 

Det var vid 1789 års riksdag. som 
Anders Håkanssons politiska karri
är började. Genom hans verksamhet 
vid denna riksdag fick Gustav III 
upp ögonen för hans kapacitet och 
förtjänster (P.-A . Lange. Anders 
Håkansson som politiker och äm
betsman 1789-1800, Upps. 1940. s. 
5 ff). 

Eftervärlden har som bekant en 
annan syn på slaget vid Hogland än 
den Håkansson demonstrerade. 
Slaget slutade oavgjort. "'f själva 
verket var redan det oavgjorda re
sultatet lika med et t nederlag Iför 
Sverige]. ty en överrumpling av Pe
tersburg från sjösidan var ej längre 
möjlig'' (L. Stavenow, Sveriges his
toria, 10, Sthl m 1925, s. 158). Men 
för Håkansson torde det knappast 
ha varit fråga om en saklig bedöm
ning; när han pekade på s laget vid 
Hogland som en lysande svensk se
ger, värd att hugfästas genom en 
medalj, då var det sannolikt hans 
syfte att också på det sättet hjälpa 
till att minska förbittringen i vida 
kretsar mot kungens olagliga an
grepp mot Ryssland. 

Borgarståndet instämde enhälligt 
i Håkanssons tanke men höll före , 
att frågan först måste anmälas för 
kungen och att hans avgörande mås-

te avvaktas. Ståndets talman. 
stockholmsrådmannen Anders Lid
berg åtog sig att föredra ärendet in
för kungen. 

Vid borgars tåndets plenum den 
25 april kunde Lidberg berätta. att 
kungen med välbehag hade tagit del 
av förslaget om en medalj över sla
get vid Hogland under hans brors 
befäl och i dc nådiga te ordalag läm
nat sitt bifalltill det. .. Ståndct beslöt 
altså. at denne medaille i guld af 
största storleken skulle slås genom 
riksens ständers banques försorg 
och på dess bekostnad. sedan dcss
einen dertill vederbörligen approbe
rad blifvit ... 

Några dagar senare. vid plenum 
den 28 april. riksdagen sista dag. 
påminde Lidberg om att borgarstån
dets beslut om Hoglandsmedaljen 
··ej blifvit med de öfrige för banquen 
guaranterande s tånden communicc
radt''. Därför sände han ut Stock
holrnsrl\dmannen Anders Wallin i 
spetsen för en deputation av tolv 
ledamöter för att underrätta adeln 
och prästeståndet om borgarstån
dets nämnda beslut. Såväl adeln 
som prHsteståndet anslöt sig genast 
till beslutet. 

Bankofullmiiktige 1-erkstii//er stån
demas medaljbes/m 

Kontakten mellan de tre högre. 
bankgarantera nde stånden och full
mäktige i rikets ständers bank hand
hades n v bankoutskottet; dit h n de 
bondeståndet inte tillträde. 

Genom utdrag av s itt protokoll 
den 29 april 1789. som korn banko
fullmäktige till handa samrna dag. 
meddelade bankoutskottet, att ri
kets ständer hade beslutat att på 
bankens bekostnad låta slå två me
daljer. den ena över kronprinsens 
examen och den andra över slaget 
vid Hogland. Stamparna till dessa 
medaljer skulle genom bankofull
mäktiges försorg med all skyndsam
het förfärd igas .. af den skickeligas te 
meda illeur' ' . A v bägge medaljerna 
skulle exemplar i guld lämnas ti ll 
kungen och övriga kungliga perso
ner. A v medaljen över kronprinsens 

Forts ji· föreg nr 

examen skulle exemplar i guld 
också ·lämnas till kronprinsens för
utvarande guvernör friherre Carl 
Adam Wachtrncistcr och dennes ef
terträdare greve Nils Philip Gylden
s tolpe samt i s ilver till övriga. som 
hade "'uppvaktat .. vid kronprinsens 
uppfostran. Av medaljen över slaget 
vid Hogland skulle ett exemplar i 
guld lämnas till amiralen greve An
ton Johan Wrangel afSauss ... hvilc
ken ägt den lyckan at under hans 
kongl. höghet hertigen vid förrbe
rörde ärorika sjöslag föra befälet ... 
samt i silver till samtliga vid slaget 
tjänstgörande fanygschefer och till 
de under bataljen eller senare avlid
na fanygschefcrnas änkor. Herrar 
riksens råd skulle erhålla silverex
emplar av bägge medaljerna. Vitter
hetsakademien skulle anmodas fö
reslå lämpliga inskriptioner och em
blem på medaljerna. Slutligen skulle 
bankofullmäktige i sinom tid ombe
sörja överlämnandet av medaljerna 
till vederbörande. 

Bankofullmäktige uppdrog åt s in 
ordförande. kanslirådet greve Gus
taf Fredri k Gyllenborg. den kända 
skalden. som tillika var president i 
vi tterhetsakademien. att anmoda 
akademien att göra upp förslag till 
de båda medaljerna. 

Vid vi tterhetsakademiens am
rnanträde den 5 maj 1789 anmälde 
Gyllenborg bankofullmäktiges ön
skan om förslag till de båda medal
jerna. Denna önskan hade sannolikt 
dessförinnan föredragit s under 
hand. ty vid sammanträdet förelåg 
det redan förslag. Efter en stunds 
diskussion kring dessa förslag be
slöt akademien överlämna åt kansli
rådet Jakob von Engeström, rikshis
toriografen Jonas Hallenberg och 
sekreteraren, kanslirådet Gudrnund 
Göran Adlerbet h. a tt på akademiens 
vägnar granska förslagen och fast
ställa medaljernas utseende. 

Redan vid akademiens samrnan
träde den 12 maj anmäldes, att dc tre 
granskarna hade fastställt följande. 
l . Medaljen över kronprinsens ex
amen. 
"Första s idan: konungens bröst
bild, namn och titel". 
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1/1. 2. Rikets ständers medalj tillminnr m • siapet vid Hopland den 17 juli 1788. Beskriven m• B. E. Hildebrwrtl: Karl XIII 
nr J. Kungl Myntktrbin ellet. Foto Nils LaR<'rwen. ATA. 

"Andra sidan: samma figurer som 
på den för tre år sedan öfver lika 
ämne slagne skådepenning. eller 
Minerva som framförcr och före
ställer den unga prinsen för Sverige i 
en qvinnas liknelse med sin trekrön
ta sköld i handen. Men till öfver
skrift Laetitia iterum och i nedan
skrift Onlimmr Regni ex educmione 
Principis Haereditarii XXIX Mart. 
MDCCLXXXIX. Storleken samma 
som den tillförne slagne penning
en·· . - Dc föreslagna latinska in
skrifterna kan översättas sålunda: 
.. Ännu en gång har rikets ständer 
erfarit glädje över kronprinsens 
uppfostran. Den 29 mars 1789". 

Samtidigt anförde de tre gran
skarna, att många kanske skulle se 
det som ett bevis på bristande upp
finningsförmåga, att de hade före
slagit samma emblem som på en re
dan slagen medalj. Men de hänvisa
de till antika exempel och framhöll , 
"att uprepande af förut nyttjade sin
nebilder aldrig stötte dc gamla, våra 
mönster och mästare i konsten. Ro
merske käjsarnes n&degåfvor åt fol
ket föreställes ofta med lika figurer 
på samma käjsares tid efter annan 
slagna penningar" . 
2. Medaljen över slaget vid Hog
land. 

" Första sidan: h. k. h. hertigens 
af Södermanland bröstbild med 
namn och titel: Carolus D. G. Regni 
Sueciae Princeps Haereditarius 
Dux SudermanJ}iae''. 

" Andra sidan: sjösegren. på ro
merskt vis, såsom en ung vingad 
qvinna med en fot uppå en skepps-
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stam och hållande i ena handen rys
ka llaggor .~amt i den andra en ln
gerkrants. Ofverskrift: Tanto Nom i
ni. tantae 1·irtuti. l nedanskrift: De 
Classe Russorum ad Hog/andiam 
XVII Jul. MDCCLXXXV/11 . 19:de 
storleken··. - De latinska inskrifter
na kan översättas sålunda: .. Karl 
med Guds nåde kungariket Sveriges 
arvfurste. hertig av Söderman
land". Medaljen sägs vara ägnad 
''åt ett stort namn. som motsvaras 
av stor tapperhet" '. De avbildade 
ryska llaggorna hade tagits "från 
ryssarnas llotta vid Hogland den 17 
juli 1788". 

Gyllenborg överlämnade den 26 
maj de av vitterhetsakademien fast
ställda medaljförslagen till banko
fullmäktige. De kände inte till någon 
annan medaljör i Stockholm än Carl 
Gustaf Fehrman, "ehuru en annan 
benämnd Enhörning p& åtskilliga öf
ver Sveriges konungar af gustavi
anske ätten slagna mindre jettoner 
gjord t sig känd för mycken färdighet 
i gravuren". De ansåg det därför 
vara lämpligast att låta Carl Enhör
ning få del av medaijförslagen och 
med ledning av dem "upgifva något 
prof på dess capacitet i synnerhet t il 
figurernes uttryckande". 

Enhörning lämnade den 15 juni in 
en ritning till Hoglandsmedaljens 
frånsida till bankofullmäktige. En 
av fullmäktige, kanslirädel Jakob 
von Engeström, som också var leda
mot av vitterhetsakademien , åtog 
sig att visa ritningen i akademien. 

Den 20 juli kunde von Engeström 
berätta, att Enhörnings utkast hade 

vunnit både akademiens och nern 
kännares gillande. På förslag av von 
Engeström beslöt bankofullmäktige 
att anförtro åt Enhörning att gravera 
stamparna till Hoglandsmedaljen; 
när han avlämnade dessa stampar. 
"graverade til herrar fullmägtiges 
fulla nöje". skulle han få 333 1/3 
riksdaler specie. 

Redan den 14 september var 
stamparna fårdiga. väl graverade: 
von Engeström berättade. att vitter
hetsakademien hade godkänt prov
avtryck av dem och lämnat sitt bifall 
till prägling av medaljen . Enhörning 
erhöll då det överenskomna arvo
det. 

Till protokollet vid bankofullmäk
tiges sammantriide den 14 december 
1789 antecknades. att fullmäktige 
den 7 i samma månad hade lämnat 
kungen och övriga kungliga perso
ner guldexemplar av medaljen över 
slaget vid Hogland. Hertigen av Sö
dermanland hade även mottagit det 
för Anton Johan Wrangcl avsedda 
guldexemplaret livensom 38 silver
exemplar avsedda för fartygschefer 
och avlidna fartygschefers änkor. 
Riksdrotsen greve Carl Axel [Trol
le-]Wachtmeister af Johannishus 
hade mottagit 17 silverexemplar av
sedda för herrar riksens råd.- Där
jämte hade bankofullmäktige den 29 
oktober beslutat regalera Gudmund 
Göran Adlerbet h med ett exemplar i 
silver av medaljen för hans såsom 
vitterhetsakademiens sekretcrare 
" hafde möda med reversens och in
scriptionens projecterande til denna 
medaillc" . 



Bankofullmäktige var mycket nöj
da med Enhörnings arbete. Samma 
dag som han avlämnade s tamparna 
till Hoglandsmedaljen , den 14 sep
tember 1789, fick han el! bevis på 
delta. Bankofullmäktige fann nämli
gen "all skälig anledning" all ge ho
nom i uppdrag att också gravera 
stamparna till medaljen över kron
prinsens examen; för det arbetet 
skulle han lä samma arvode som för 
s tamparna till Hoglandsmedaljen, 
således 333 1/3 riksdaler specie. 

T ill bankofullmäktiges protokoll 
den 18 januari 1790 anmäldes, att 
dessa stampar var färdiga , väl gra
verade. och att vitterhetsakademien 
hade godkänt provavtryck av dem 
och tillå tit prägling. Frånsidan hade 
visserligen samma figurer som fanns 
på 1786 års examensmedalj (se 
MYNTKONTAKT 1979 nr 8, s. 
171 , iii. 2), men den figur, som före
ställde kronprinsen, var nu s törre: 
det måste nämligen tydligt visas. att 
gossen hade vuxit sedan sist, vilket 
von Engeström påpekade i vitter
hetsakademien redan den 15 juli 
1789. 

Vid bankofullmäktiges samman
träde den 15 februari 1790 anteckna
des till protokollet , att fullmäktige 
den 29 januari och den l februari 
hade lämnat kungen och övriga 
kungliga personer guldexemplar av 
medaljen över kronprinsens ex
amen. Gyllenborg hade till Nils Phi
lip Gyldenstolpe överlämnat dels ett 
exemplar i guld, avsett för Gylden
s tolpe själv, dels tolv s ilverexemplar 
avsedda för dem, som hade biträtt 
vid kronprinsens uppfostran. Vida
re hade Gyllenborg översänt ett ex
emplar i guld till Carl Adam Wacht
mcister. Riksdrotsen hade mottagit 
17 silverexemplar avsedda för her
rar riksens råd. 

Forts. i nästa nr. 

NORSKE 
MYNTER 
KJ0PES 
K.W. RIIBE 

Stensgt 22 B 
OSLO 3 NORGE 

Mynt på data 
i Dösseldorf 

Vid institutionen för Alte Geschich
te på universitetet i Diisseldorf be
drivs sedan ett antal år ett försök att 
med hjälp av modern datateknik 
sammanställa en katalog över antika 
mynt från Mindre Asien. Projektet 
möjliggörs dels genom att universi
tetet s täller sin dator till förfogande 
utan att debitera kostnaderna, dels 
genom att Gerda Henkel Stiftung 
ger ett synnerligen frikostigt bidrag 
till verksamheten. 

Samma stiftelse svarade även för 
kostnaderna för ett mindre symposi
um med ett begränsat antal deltaga
re från ett tiotal länder (Australien, 
USA, England, Frankrike . Österri
ke och Tyskland). Avsikten var att 
förett antal intresserade numismati
ker dels framlägga erfarenheterna 
av det arbete som hittills utförts . 
dels fä synpunkter på det fort satta 
arbetet och på hur den internationel
la utvecklingen skall bevakas. 

Projektet som kallas ISEGRIM 
(Informationssystem zur ERfas
sung Gricchischer Miinzcn), förut
sätter kapaci teten hos en stordator. 
Databanken är ännu under upp
byggnad. Redan nu finns dock möj
lighet att ur det lagrade materialet 
snabbt fä fram uppgifter av intresse 
för speciella frågeställningar. 

Vid symposiet förekom dessutom 
demonstrationer av olika försök 
som gjorts inom andra arkeologiska 
forskningsfält. Bl a redogjorde Dr 
Stefan från Rumänien för hur data
teknik används för att bearbeta gre
kiska inskrifter. Ett problem är ju att 
maskinen skri ver med ett s ta ndardi
serat alfabet och inte känner skill
nad på olika varianter av t ex bok
staven A. Professor Jory från Au
stralien redogjorde för ett alfabet 
med framställning av index till den 
latinska inskriftssamlingen (CIL -
Corpus Inscriptiorum Latinarum) 
med hjälp av data. 

Sista dagen diskuterades framför 
allt samarbets-och samordningsfrå
gor. Forskning med hjälp av dator 
befinner sig ju på detta fålt ännu i sin 
allra första början och det kan disku
teras om det inte finns andra områ
den där datorn kan komma forskar
na till snabbare hjälp och vara mer 
tidsbesparande: litteratursökning 
och ord/textbehandling är en själv-

klarhet inom naturvetenskapliga di
scipliner. 

Det begränsade antalet deltagare 
och det goda värdskapet gjorde att 
utbytet av konferensen blev mycket 
stort - diskussionerna var livliga 
och präglades av en vilja att snabbt 
ta vara på det väsentliga i utveck
lingen, komma förbi de tekniska 
hindren och befästa de goda relatio
ner som av tradition råder mellan 
numismatiker. 

Harald Nilsson 

(Denna notis har även varit införd i 
FoF. april 1981.) 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSÖRER 

Numismatiskt nytt 
I NNF-Nytt (Meddelelser fra Norsk 
Numismatisk Forening) nr 1/ 1981 
har den kände engelske numismati
kern D. M. Metealf publicerat en 
artikel benämnd " Engelske seeat
tas og dcrcs politiske bakgrunn i 8. 
årh." (fortsättning i nr 2/1981). 

För de n som är intresserad av 
denna anglosaxiska mynttyp kan 
det kanske vara av värde att veta, 
att Metealf behandlat ämnet även i 
"Mercian studies" {publicerade 
1977 efter ett i Leicester 1975 avhål
let symposium om det anglasaxsis
ka kungariket Mercia) under rubri
ken " Monetary atTairs in Mercia in 
the time of Aethelbald". Aethelbald 
regerade åren 716-757 och efter
träddes av den mer kände Off a (757-
796). 

Mynttypen behandlades även vid 
symposiet i Warzawa och Budapest 
1976, som internationella numisma
tiska kommissionen höll_ om mynti
mitationer och myntförfalskningar. 
Den engelske numismatikern S. E. 
Rigold höll då ett föredrag, betitlat 
" The incidence of imitation a mo ng 
Anglo-Saxon 'sceattas' in the light 
of archaeological excavations", år 
1980 publicerat av l. Gedai och K. 
Biro-Sey i boken " International 
numismatic symposium". 

NUF 
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Symposiet vid Den kgl M0nt- og 
Medaillesamlings 200-årsjubileum 

l de föregående numren av MYNT
KONT AKT har vi beriiilat om 
Mont amiingens i Köpenhamnjubi
leum och recenserat dc med anled
ning härav utgivna skrifterna : den 
utställning av sällsynt gedigen ka
raktär. som nyligen stängdes . har 
också omnämnts. Här skall ocks11. 
innan något säges om symposiet. 
berätlas om jubileumsmedaljcn. 
Denna är avbildad i naturlig storlek. 
eller 48 mm och slå i silver (50 ex. 
ca 60 g) och brons (500 ex). Den kan 
nu beställas från Den kgl Mont- og 
Medaillcsamling. Nationalmuseet. 
DK-1220 Köpenhamn K. Hela upp
lagan är numrerad och leverans sker 
i etui mot 600 kr+ moms för silver. 
200 kr+ moms i brons. vartill kom
mer porto. Medaljen skickas med 
inbetalningskort. 

Mt'da/j III' Fmdc /Ja/msenii/1 den kf!/. Mon/- og Mt'dailleswnlinJ?S 200-årsjubi/eum . 
Prii}!{ll(/m· Ven kg/. M 1>11 1. 

Symposiet. som iigdc rum 26-28 
mars i Nationalmuseet~ stora sal i 
Prinsens Pal~, var betitlat .. M~nt
v;escn og M~ntcirkula tion i 0 ster
s~omrfldet c. 1350-150o··. Föredra
gen hölls på engelska eller tyska. 
Sedan några officiella viiikomsHal 
hållits- däribland av den nye rigsan
tikvaren, professor Ola f Olsen- in
leddes föredragens rad av två exper
ter inom ekonomisk historia. pro
fessor John Day från Paris och pro
fessor Rolf Sprandcl fd\n Wiirz
burg. som gav nytliga synpunkter på 
myntpolitik och myntcirkulation i 
Europa under senmedeltiden. den 
senare med koncentration på det 
hansiskt-nordiska området. På ef
termiddagen talade först Dr. phil. 
Svend Gissel. Köpenhamn. som in
går i arbetsgruppen för det nordiska 
ödegårdsprojektet. om hur framför 
allt agrara räntor och skaller erlades 
(Payments in money and in kind in 
late medieval Scandinavia). Han 
följdes av Dr Gerald Stcfl<e. Ham
burg. som i alltför hög fart framförde 
sitt föredrag om präglingen av tvåsi
diga mynt (främst wiuen och 1/4 wit
ten) i östra Nordtyskland och där 
kom med resultat. som synes fram
tvinga vissa omdateringar-dock in
te av dess begynnelse med den ly
beckska wiuen ca 1365. Näste tala
re. Dr Berndt Kluge från Statliga 
myntkabinettet i Berlin. belyste den 
mcckelburgsk-pommerska wit ten
myntningen och dess andel i mynt-
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cirkulationen: Stefkes föredrag 
skulle möjligen tvinga honom till 
vissa omdateringar, sade han. men 
framförde samtidigt vissa reserva
tioner. som föranledde en avslutan
dc diskussion. 

Påföljande dag inledde kurator 
Jerzy Piniriski fr!\ n Lod z med ett an
förande om Hinterpommcrns mynt
cirkulation under 1300-talcts slut. 
Han följdes av två andra polska nu
mismatiker. docent Stanislaw Su
chodolski och kurator Marta Mec
lcwska frå n Warszawa. som talade 
om den tyska ordensstatens mynt 
och deras utbredning - inte okända 
från vissa svenska fynd. Före lunch
pausen fick vi vidare ly sna till Dr 
Kolbjprn Skaare. bestyrer för Uni
versitetets myntkabinett i Oslo. som 
belyste myntlitgivning och dito cir
kulation i Norge under den period 
som symposiet behandlade: som be
kant låg myntningen nere i Norge 
frt.n 1300-talets slut till 1480-talet 
och dc inhemska ersattt! · då med 
andra prägli ngar. 

Fredag c m inleddes av professor 
Brita Malmer. Stockholm. som be
skrev myntcirkulationen i södra 
Sverige med hjälp av några större 
utgriivningsfynd. bl a de från Alva
stra kloster och Växjö domkyrka: 
intressant är. att utländ ka mynt där 
var i omlopp i mycket större omfatt
ning ~in i Svealand. (Delar av temat 
har i populär fo rm framförts av hen
ne en vecka tidigare, under Myntets 
Dag i Stoekholm.) Därefter gav mu
seurnsinspekt~r J~rgen Stcen Jen-

sen , Köpenhamn. en utm~i rkt över
sikt av dansk myntprägling och -cir
kulation 1350-1500. Han följdes av 
Lars O Lagerqvist. som belyste fö
rekomsten av danska mynt i friimst 
Götaland under senmedeltiden. 

Lördag morgon talade intendent 
Pekka Survus, Myntkabinettet. Hel
singfors . om den äldsta präglingen i 
Åbo och kunde visa upp något så 
sensationellt som fyndet av en ny 
mynttyp från Erik av Pommern, sla
gen vid detta myntverk, samt lade 
fram nya resultat om efter vilka 
grunder den s k abon utgivits. Dr A 
Molvögin. Tallinn. berättade om 
myntomloppet i östersjöområdets 
baltiska delar på grundval av fynd. 

M. Nemirovits-Dantsenko från 
samma ort. som tyvärr inte kunde 
delta. fick sitt föredrag uppliist. Det 
behandlade några estniska skatt
fynd från senare hälften av 1300· 
talet med övervägande innehåll av 
baltiska schillingar. Den stampun
dersökning han utfört och som gav 
viktiga dateringsresultat väckte all
män beundran för sin noggrannhet. 
A v intresse är ett par nya fynd med 
stort innehåll av gotar: detaljunder
sökningar av dessa bör hjiilpa till att 
datera denna under så lång tid typ
mässigt oförändrade myntgrupp. 
Till sist berättade den i Sverige så 
välkände professor Peter Berghaus. 
numera chef för Landesmuseum i 
Munster (Westfalen). om fynden av 
senmedeltida guldmynt i norra 
Tyskland och Danmark. Symposiet 
avslutades med en diskussion, 



skickligt ledd av professor Philip 
Grierson. Cambridge. en av vår tids 
mest belästa och allsidiga numisma
tiker. dock främst medchidsexpcrl. 

En lyckad middag på det danska 
Harpsund. Marienborg i Lyngby. 
till vilken föredragshållama och nå
gra officiella representanter inbju
dits, hölls på lördag kväll under 
värdskap av den danska kulturmi
nis tern och där man hade glädjen all 
se ett par av dansk numismatiks 
främsta företrädare sedan mer än ett 
halvsekel. förre chefen för Den kgl 
M ont- og M edailiesamling dr Georg 
Galster. 92 år. och förre overrets
sagfprer Holger Hede. endast några 
år yngre. Den förre deltog f ö . trots 
nyligen genomgången lungin
flammation. i en stor del av sympo
siet och talade vid fredagskvällens 
mottagning i Nationalmuseet . an
ordnad av Axel och Alfrida Ernst 
legat (med anledning av att 90 år 
förflutit sedan denne s tore donators 
och samlares födelse). om sin gamle 
vän Axel Ernst. - Jubileet har san· 
neriigen firats på ett värdigt sätt! 

LLt 

Föredragen kommer senare att 
tryckas i Nordisk Numismatisk Års
skrift 1981, som förhoppningsvis ut 
kommer 1982. 

* 
NUMISMATISKT 
NYTT 
American school ofclassical studies 
i Athcn har grävt ut s tadens antika 
torg ("agora ' '). Resultaten publicc
ras i e tt s tort antal skrifter. som 
täcker olika former av samhälleligt 
liv. 

Under utgrävningarna har hittats 
mer än 75 000 mynt , från sjätte år
hundradet före Kristus tilltjugonde 
århundradet efter Kristus. En av 
skrifterna- ''Greek and Roman C o
i n s in the Athenian Agora" (publice
rad 1975)- redogör för myntfynden . 

Under utgrävningarna har man 
även hitta t Athens myntverk från 
femte århundradet före Kristus fram 
till kejsar Augustus. 

NUF 

Ett nyfunnet guldmynt 
från kejsar Tetricus 

Guldmynt (twreus) från Tetricus i Ca/lien. hittat hösten /980 l/l/l/iför Mjöl by. FotO 
Mats Peu ersson. A TA. 

,l.tsitltm [tlrswrml 2:1. 

l förra numret av Myntkontakt an
mäldes ell märkligt fyndmynt från 
Östergötland. e11 romerskt guld
mynt. präglat för kejsar Tctricus 
(27011-273). Tetricus är en a \' dc fem 
usurpatorer. som går under beteck
ningen dc galliska kejsarna. Dc fyra 
andra är Postumus. Laelianus. Ma
rius och Victorinus. Deras herraväl
de s träckte sig över stora delar av 
Gallien (nuv Frankrike). Spanien 
och England. Detta galliska kej sar
döme var av kort varaktighet och 
omfallar en period av cirka 15 ~r 
frän år 259 till 273. 

Post u mus är den historiskt viktigas
te av dc galliska kejsarna. Han re
volterade mot Gall icnus i Rom . 
erövrade Köln och mördade Gal
licnus son (259). Han hade därefter 
e n stark ställning under ca 9 år men 
blev s lutlige n mördad av sina egna 
soldater år 268 i samband med stri 
derna mot den rivaliserande kejsa
ren Lael ianus. Samma öde au bli 
mördad av s ina egna soldater e ller 
officerare rönte de b/Ida följande 
kejsarna Marius. som regerade en
dast två månader. och Victorinus. 
som blev nägot mer långlivad och 
innehade makten i ungefår cll och 
ett halvt år. Caius Pius Esuvius Tct
ricus blev den s iste i raden av dc 
galliska kejsarna. Han hjälptes till 
makten av Vielorinus gemål, Victo
ria, och var. då denna nägot vanskli
ga ära vederfors honom. stå thållare 
av Akvitanien. Tetricus utnämnde 
s in son med samma namn till tron
följare (caesar), men denne blev ald
rig kejsare. Far och son avsattes av 

den rättmätige kejsaren i Rom. Au
relianus. troligen i s lutet av år 273. 
Deras öde är emellertid för tiden 
ovanligt så till vida att dc inte blev 
mördade utan fick dra sig tillbaka till 
privatlivet. 

De gall iska kejsarna präglade hu
vudsakligen antoniniani. e tt s ilver
mynt av låg halt. som var det för 
tiden gängse. Guldmynten är givet
vis långt sällsyntare men finns trots 
det i en mängd varianter. l motsats 
ti ll si lvermynten är de alltid av hög 
halt. Tetricus guldmynt finns i fyra 
olika emissioner, präglade i två oli
ka myntorter. troligen Köln och 
Tricr. Vårt exemplar har på åtsidan 
ett porträtt av kejsaren och på från
s idan en vingad segergudinna . Vic
toria. Hon bär en trofc över axeln 
och en segerkrans i ena handen och 
trampar på en fallen fi ende. Både 
bildtypen och inskriften Victoria 
A u g (Kejsarens seger) syftar med a ll 
önskvärd tydlighet på Tetricus s tri
der med och segrarna över germa
nerna. 

Fynden av romerska guldmynt i 
Sverige före solidiimportcn. dvs 
från tiden före 400. är få och uppgår 
endasttill något JO-tal. Det nyfunna 
myntet. det enda från kejsar Tetri
cus. är därför ett synnerligen viktigt 
tillskott till denna grupp och det en
da som gjorts på 1900-tale t. De äldre 
nu påvisbara fynden av sådana mynt 
är al la från förra århundradet (se U 
Westermark i Nordisk Numisma
tisk Unions Medlemsblad 5, 1980, s 
99-104). 

Ulla Westermark 
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Kvalitetsbeteckningar för sedlar 
Den tyska sedelhandlaren Dieter Hoffman i Schwabach har i sin senaste 
katalog preciserat hur sedlar bör beskrivas i anseende till sin kvalitcl. 
Beskrivningen som åtföljes av bilder synes mig förtr'åffl ig, varför den åter
ges här till vägledning för dem som i fortsättningen skall beskriva och 
katalogisera sedlar. För den om ej känner till de tyska utt rycken äterges dc 
här i översättning. 
Kasscnfrisch = som om sedlarna kom frän kassan och ej cirkulerat 
vorzuglich = mycket bra 
gebraucht = något sliten. man bör ej samla dem som är sämre 
s tark gcbraucht= mycket slitna, är värdelösa och bör ej samlas om dc ej är 
mycket sällsynta. 

Emsl Natlzorst-Biiiis 

Einteilung der Erhaltungen der angebotenen Noten. Erscheinungsbilder wie folgt: 
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Beispiele: 

kassenfrisch: 
l 

bis: 

vorzOglich: 
Il 

bis: 

= 100 % 

=95 % 

85 % 

v 

70 % 

/ 



gebraucht: 

III 

bis: 

stark 
gebraucht 
IV 

bis: 

v 

=70% 

=50% 
Grenze der 
Sammelwurdigkeit 

=50% 

wertlos 

Wird nur bei ganz seltenen 
Scheinen gesammelt 

SVENSKA NUMISMATISKA FORENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 18 kr+ porto 
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När hela världen firade en nationell 
numismatisk förening 
Festskrifter utges inom våra kretsar 
i allmänhet för att fira någon fram
stående forskare. Men år 1958 fyllde 
American Numismatic Society 100 
år och då utgavs en festskrift . tjock 
som en bibel. med bidrag från hela 
världen av framstående numismati
ker, som ville hylla den samman
slutning som betytt och fortfarande 
betyder så mycket för forskningen 
inom numismatikens område. 

Innehållsförteckningen ger något 
inom de flesta specialiteter inom nu
mismatikens intressesfär. Bedöm 
själv: 

Adelson: Silver Currency and Va lu
es in the Early Byzantine 
Empire. 

Alföldi: The Portrait of Caesar on 
the Denarii of 44 B. C. and 
the Sequence of the lssu
es. 

Altekar: A Knott y Problem Con
nected with the Coinage of 
Azes. 

Babelon: Le Roi Pyrrhos. 
Bellinger: A Hoard of Silver Coins 

of the Empire of Nicaca. 
Beltran: lntroduccion del ''Mancu

so'' en la Economia Caro
lingia. 

Berghaus: Der Mi.inzenfund von 
Werl (Wcstfalen) 1955. 
vergraben um 1240. 

Blunt: XVII-XIX Century Manu
script Material on Anglo
Saxon Coins. 

Breen: Brasher & Bailey. Pioneer 
New York Coiners 1787-
1792. 

Breglia: Questioni ponderali. 
Caley: Chemical Composition of 

Alexandrian Tetra-
drachms. 

Carson: The Coinage and Chrono
logy of A. D. 238. 

Gabrici: La Nike funebre delle mo
nete di Elis. 

Galster: Notes on the Danish Mint
Masters in the Middle 
Ages beforc 1377. 

Gcbhart: Von der Numismatik zur 
Geldgeschichte. 

van Gelder: Les plus anciens tarifs 
monetaires illustres des 
Pays-Bas. 

Gerassimov: The Alcxandrinc Tet
radrachms of Cabyle in 
Thrace. 
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Ghirshman: Trois monnaies part
hes inedites. 

Grant: Asscs of Orichalcum. 
Grierson: Some Modern Forgeries 

of Carolingian Coins. 
Grotemeyer: Eine McdaiUe des 

Andrea Doria von Chris
topil Weiditz. 

Grunthal: Richard Wagner in Med
allic Art. 

Hävcrnick: "Cooperation". Some 
Thoughts and suggestions 
for the Intensification of 
Numismatic Research. 

Holzmair: Rechnung und Zahlung. 
Jenkins: A Note on Corinthian 

Coins in the West. 
Kennepohl: Der Ostfriesische 

Mi.inzmeister Dietrich 
Iden. 

Lacroix: A propos des representa
tions de boucliers sur les 
monnaies grecques. 

Lafaurie: T resor de monnaies caro
lingiennes decouvert dans 
le Jura. 

Laurent: L'Embleme du Iis dans la 
numismatique byzantine: 
son origine. 

Loehr: Ein Vierteljahrhundert 
Wiener Miinzkabinett. 

Mattingly: A Coinage of the Revolt 
of Fregellae? 

Mazard: Le Grand Sceau de France 
(depuis 1789). 

Miles: The Early Islamic Bronze 
Coinage of Egypt. 

Naster: La tcchnique des revers 
partiellement incus de 
monnaies pheniciennes. 

Nesmith: A Hoard of the First Sil
ver Coins of Nuevo Reino 
dc Granada (Colombia). 

Ncwman: A Recently Discovered 
Coin Solves a Vermont 
Numismatic Enigma. 

Noe: A Lycian Hoard. 
Pink: Die Medallionprägung untcr 

Carus und seinen Söhncn. 
Pradeau: Store-Cards or Tokens of 

Mexico. 
Robert: Sur des types de monnaics 

imperiales d'Asie Min
eure. 

Robinson: Some Electrum and 
Gold Greek Coins. 

Seltman: The Ring of Polycrates. 
Seyrig: Parion au 3e siecle avant 

notre ere. 

Sutherland: Oiocletian's Reformed 
Coinage in Britain and Re
latcd Problems. 

Thompson: The Grain·Ear 
Drachrns of Athens. 

Thordeman: A Numismatic Study 
of a King withotit a Coin
age. 

Tourneur: L' Atelicr monetaire 
d'Anvers des temps mero
vingiens au Xlle siecle. 

Walker: A Unique Medal of the Sel
juk Tughrilbeg. 

Whitehead: Coins and Indian His
tory. 

Thordemans bidrag handlarom Erik 
den helige. 

N UF 

Numismatiskt nytt 
Den av American Numismatic As
sociation utgivna "The Numisma
tist'' innehfdlcr i sitt februarinum
mer för år 1981 en rikt illustrerad 
artikel om den amerikanske medalj
skaparen Victor David B ren ner. hos 
vilken en av l'f7ra främsta konsinii
rer p5 detta område . Gösta Carell. 
arbetade i sin ungdom. 

NUF 

Kungl Myntkabinettet 
statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 
Narvavågen 13-17, 2 tr 

Stockholm 
(Buss nr 42. 44 och 69 

till Historiska museerna, 
tunnelbona till Karlaplnn) 

Utställningar: Svenska mynt 
från 1000-talet till nutid, 
Mynt från forna svenska 

besittningar. Världens mynt 
under 25 århundraden. 

Sveriges medaljhistoria och 
Medaljens konsthistoria 

Museet: 
Tisdag- söndag 1 1-16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisd 13-16 

Postadress: Box 5405, 
114 84 Stockholm 

Tel: 08-63 07 70 
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1981 ARS SJALVSTANDIGHETSMYNT 
"DET BIBLISKA FOLKET" 

Metall 

Nu kommer nya jubileumsmynt fr ån Israel 
med anledning av 33-årsdagcn a v Israels 
självständighet. Mynten benämns "Det 1-lcb
rciska Alf.1betets M y nr". Valörerna är l() ch e
kel i guld samt 2 chekcl i silver. Den totala 
världsupplagan för m y n ten är yw.:rst begdn
sad; Guld proof max 7 500 cx , Silvcr proof 
max 20 000 ex, Silvcr BU max 30 000 ex. 
dessa upplagor kanjamfOras med den svenska 
200-kronan som slogs i 500 000 ex. 

M yntcn levereras enligt följande: Guld 
proofi ett etui av olivträ Quni), Silver Proofi 
en rund hårdplastkassen (maj) samt Silver 
BU i ett mjukplastfodraL 

0 Myntf.1kta 

10 chekel 
2 chekel 

guld 21.6 karat 
sil ve r 850/ l 000 

}() 111111 

37 mm 

Vikt 

17,28 gram 
28.8 gram 

Randtcxt: 33- årsdagcn av staten Israel 

1981 års officiella myntset frånisrael innehål
ler 5 mynt i valörerna l ny agora- l chekel, for 
forsta gången slagna i Israel på extra tjock och 
tung kopparnickellegering i proof kvalitc. 

Härmed beställer jag följande mynt att sändas 
mot postförskort. Pono och postförskottsav
gift tillkommer. 

.................... . st 10 chekcl i guld pro of 

......... . o .......... st 2 ch e kel i silver proof 
o .. ....... oooooooooo o st 2 chekel i silver BU 
o o o o o o o ••• o ...... .... st årsset i pro of 

M y n ten skickas i den ordning beställningarna 
inkommer, så långt lagret räcker. Svcrigcs 
tilldelning är ytterst liren. 

PEO Mynt & Frimärken AB 
Box 16245, 103 25 Stockholm 
Drottninggatan 29, 
tel 08/21 12 10 

a 2 975:
a 450:
a 295:
:. 95:-
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Karl XIV J o hans lägre skilling banko 
valörer 

A v Kenneth Jonsson 

KARLSKRONA 
MYNTHANDEL 

Lennart Bertilsson 
Hantverkargalan ]] 

371 35 KARL.SKRONA 
Om manjämföruppgifterna om upp
lagornas storlek för mynt från olika 
årtal med hur ofta de dyker upp i 
handeln så kan man ofta upptäcka 
skillnader som måste bero på att det 
är först i modern tid som Myntver
ket redovisar upplagornas storlek 
för mynt av ett visst årtal. Idag präg
lar man mynt med t ex årtalet 1980 
under större delen av kalenderåret 
1980 samt de första månaderna av 
1981. Det beror troligen pä att man 
utnyttjar stamparna maximalt och 
att de därför håller en bit inpå det 
nya året. 

för 113 skilling banko. Priserna ger 
här en exakt motsvarighet och en 
jämförelse med upplagornas storlek 
visar inga större skillnader med un
dantag för 1843. där man får anta at t 
en stor del avser mynt med årtalet 
1840. som är det vanligast förekom
mande. 

KÖPER • SÄLJER • BYTEH 
MYNT • SEDLAR • MEDALjEH 

Nyligen hade jag tillfälle att gå 
igenom ett större antal skilling ban
ko-mynt från Karl XIV Johan. De 
kommer från många olika håll och 
de kan bedömas utgöra ett slump
mässigt urval. För 2 och l skilling 
banko var antalet för lågt för all det 
skulle bli representativt. 1-l~ir redo
visas därför endast 2/3 . 113 och 1/6 
skilling banko och eft er årtalet an
ges den ofliciella upplagan. därefter 
antalet ex i det här genomgångna 
partiet, samt slutligen priset i kvali
tet l+ enligt Ahlström-Aimer-Selin: 
Prisguide över Sveriges mynt 1818-
1980, som visar hur mynthandeln 
bedömer årtalens relativa siillsynt
het. 

För 2/3 skilling banko är antalet 
undersökta ex inte speciellt stort 
men det förefaller ändå som om 1840 
och 1843 är ovanligare än katalog
priserna visar. En jämförelse med 
upplagomas storlek visar också en 
dålig överensstämmelse. eftersom 
upplagorna mellan 1839-1843 inte 
skiljer sig så mycket åt. 

Antalet genomgånga ex av 113 
skilling banko är dubbelt så ston 
och en jämförelse med upplagornas 
storlek stämmer väl överens med 
något undantag, främs t 1840. Pris
sättningen förefaller mycket gene
rell och 1835. 1840 och 1843 borde 
med ledning av materialet här ligga 
på ungefär samma nivå men knap
past så högt som 1835 satts i den 
nuvarande katalogen, även om pri
set troligen satts högre eftersom det 
år ett typmynt. 

För 1/6 skilling banko är antalet 
undersökta ex nästan lika stort som 
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2/3 skilling banko 

Ar 
1835 
1836 
1837 
1839 
1840 
1842 
1843 

1/3 skilling banko 

Ar 
1835 
1836 
1837 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 

Upplaga 
197 568 
927 648 

1 026 000 
654 336 
645 696 
525 888 
626 040 

Upplaga 
483 264 
984 528 

1 096 272 
921 312 
691 776 

12 672 
611 568 
593 280 

Öppet månd-fred 10-17 
te! 04S5/81373 

Antal ex Pris 1 + 
1 200 

13 100 
5 100 

11 100 
1 100 
7 100 
l 100 

39 

Antal ex Pris 1+ 
4 150 

11 60 
26 60 
19 60 
3 60 

900 
14 60 
3 60 
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1/6 skilling banko 

Ar Upplaga Antal ex Pr is 1+ 
1835 537 696 10 50 
1836 1 498 176 19 40 
1838 427 104 3 60 
1839 827 136 18 40 
1840 860 256 21 40 
1843 864 576 3 80 
1844 

Medalj över P V Glob 
Den mångsidige danske riksantikva
rien P V Glob-fören bredare publik 
framför allt känd genom boken om 
Mossarnas folk (Natur och Kultur 
1965)- lämnde den 20 februari sitt 
ämbete och ti ll honom överlämna
des då den porträttmedalj som avbi l
das härintilL Konstnären. K Nclle
mose. hardessutom gjort en byst av 
Glob, som numera finns i s tora en
t rehallen till Nationalmuseet i Kö
penhamn. 

800 
74 

Den nya medaljen, som på å tsidan 
visar portriitlet av Glob i vänster
profil och på frånsidan har en häll
ristning från Engelstrup (på Själl
land), kommer under sommaren att 
vara uts tälld i en monter på Kungl 
Myntkabinettettillsammans med ett 
antal medaljer av andra fra mträdan
de nordiska arkeologer. 

HN 

Fv1o Mals Pe11ersson. A TA 

Det skulle nog vara av värde att få 
ytterligare undersökningar av denna 
typ genomförda. gällande mynt in
nan Myntverket började redovisa 
vi lka årtal som är angivna på de 
präglade mynten. Om läsekretsen ~ir 
företrädd av samlare . som har e tt 
s törre antal mynt av samma valör 
och som är s lumpmässigt ut valda. 
vi ll man tillägga- skulle en redovis
ning vara intressant. 

Korsordet 
i föregående nummer av MYNT
KONT AKT har lösts av många. 
trots att s ista vågräta raden fått en 
ruta för mycket ('"dirhem"). 
De tre vinnarna: 
Wilgot Lind, Göteborg: Arvid 
Brandt, Söderhamn; Rolf Ekelund. 
V. Frölunda. Bokpriser kommer att 
tillställas samtliga. 
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FRIMYNT g\ 
9-10 MAJ tione/la 

?·e interna . .. rksmässan 
. nt- och tnma 

mY .. an 042· 14 15 52 
Teleton mass HELS\NGBORG 

öPPET ~ ~ .00-~ 7.00 

TTENSHUS 
\ORO Arrangör: Helsingborgs kommun 

C Olm 

.-\mult1us 

Primitii'·IIII'IIC)' 

Bm1k111>tt'S 

TokciiS 

BC 1200- AD 1980 

Post.: 410367 

D- 1(){)0 Berlin 41 

Mcmbcrs: ANA. GIG, PNAS, INS 

Kungl Myntkabinettet 
Tistla~tt'll 12.5. kl 1'1.00. Lar~ Jonung. Ph . D .. Lunu : Gulumyn11'otcn i 
Sverige. Dr Jonung tilltriiduc viu ar-.-.ki l'tct en tjiin-.t ~om ror-.karc viu 
Konjunkturinstitutet i Stockholm. Kungl. Myntkabincttcb meualj'<tl. In
gång Storga1an 41 . 

Utställning 
Midsommar- oktober. Unuer tiden l'riln mid~ommar till och med oktober 
kornmer på Historiska museet att vi~as den stora Vikingau1sliillningen. som 
tidigare visats i London och New Y ork. l utstiillningen meJverkar ii ven 
K ung l. Myntkabinettet. 

Numismatiskt nytt 
Hösten 1980 startades en svensk tid
skrift för antiken, benämnd " Meuu
sa" (4 nummer per är. pris 40 kr. pg 
17 60 16-4). Redaktionens avsikt är 
att "åstadkomma ett forum för anti
kintresserade, där alla aspekter tas 
upp" . l tidskriftens första nummer 
för år 1980 finns en artikel för den 
numismatiskt intresserade av Göran 
Bäärnhielm. beti tlad "Ugglornas 
baksilla eller Det athenska välstån
dets orsaker" och behandlande sil
vergruvorna i Attika. 

Första numret förår 1981 innehål
ler en artikel om kejsar Augustus, 

illustrerad med myntavbildningar. 
Den numismatiskt intresserade bör 
inte blott vara observant på vad tid
skriften kan kornrna att publicera ut
an även sända in artiklar till redak
tionen , så att dess mål- ''alla aspek
ter tas upp" -förverkligas. 

Vad redaktionen redan nu presen
terat ger en god bakgrund för den 
numismatiskt intresserade, när han 
vill placera in sina antika mynt i de
ras rätta historiska och sociala sam
manhang. 

NUF 



Ur styrelsens årsberättelse för år 1980 

Styrelsen har under 1980 haft följande sam
mansättning: 
Ordf G Bergenstråhle. v ordf T Sarkåny, sekr 
o kassaförv N-U Fornander, övriga: Y Al
mer, M Greijer, F Olrog, T Sundquist, suppl: 
S Bakos, K Chave, F HeJd och T Lind. 

Styrelsen har under året hållit 6 samman
träden och dess arbetsutskott 6 stycken. 

Utöver i styrelse och arbetsutskott har ar
bete pågått i olika kommitteer. 

Tillgångar 
Kontanter 
Postgi ro 
Banktillgodohavanden 
Obligationer 
Al<tier 
Medlemsnålar 
Samlarmynt 
Medaljer 
Jetonger 
Boklager 
Inventarier 
Föreningens medaljsamling 

BALANSRÄKNING 

Nedlagda kostnader på tillverkade diabilder 
Fordringar 

Skulder och eget kapital 
Donationsfonder och andra fonder 
C. W. Burmaisters medaljfond 
C. W. Burmesters förlagsfond 
N. L. Rasmussons stipendiefond 
ständiga medlemmars fond 

För sarskilda lindamAl reserverade medel 
Ekströmska forskningsfondens bidrag 
för utgivning av medaljbok 
Reserverat för Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1977n 8 
Reserverat för utg ivning av 
Numismatiska Meddelanden 
Bidrag t ill komminen mot myntförfalskningar 
Reserverat för föreningens 110-årsfest 
1983 och unionsmötet 1985 
Förlagsfond 

Övriga skulder 
Skuld på checkräkning med 
Svenska Handelsbanken 
Källskatt 
l ån hos 5. Svenssons stiftelse 
Upplupna inkomster for 
försålda d iabilder 
Upplupen ränta på checkräkningskredit 
Diverse skulder 

Balanserade medel 
Medlemsavgifter: 

för Ar 1980 
för år 1981 

Beträffande verksamheten under året hän
visas till vad som publicerats i Myntkontakt 
och i Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsblad. 

Gunnar Ekströms Stiftelse för numisma
tisk forskning. Föreningen har represente
rats av B Tarras-Wahlberg (ordinarie) och C 
Grill (suppleant). 

Medlemsantal Den 31 december 1980 hade 
föreningen 1 211 medlemmar. 

Sven Svenssons stiftelse för numismatik. 
Föreningens ordinarie representanter i stif
telsen har varit G Bergenstråhle, B af K lere
ker och B Tingström, suppleanter var K 
Jonsson, T Sårkåny och N-U Fornander. 
Kontrollant för samlingarna har varit G 
Bergenstrå h le. 

Föreningens ekonomi framgår av här ne
dan intagen vinst- och förlusträkning samt 
av balansräkningen. 

31.12.1979 31.12.1980 

434:25 
35 347:49 
16120:81 
21 454:70 

217 979:-
1000:-

42 688:-
13 528:-
25 593:-
20 195:50 
10 000:-

4 589:65 
58 611 :77 
17 661:81 
13 528:70 

290 179:-
766:-

31 286:-
10 541 :-
20 045:-
18 520:-

1:-
10 000:-

13 972:05 - :-
_ 21_600:_- __ 6_0!.6~ 

439 91 2:80 481 745:93 

23 760:-
73 710:-
24 109:-
30 250:-

20 452:49 

25 000:-

49 000:-
2 878:-

15 000:-
70 000:-

21 452:06 
2 190:-

20 000:-

2 457 :50 
1 469:85 

163:-

26 880:-

25 660:-
79 930:-
26396:-
45 000:-

452:49 

49 000:-
2 878:-

25000:-
80000:-

13 601 :96 
2 288:-

-:-

5 059:20 

-:-
25380:-

Medlem som önskar en fullständig årsbe
rättelse kan hänvända sig till kansliet. 

Prenumerat ionsavgifter på Nordisk 
Numismatisk Unions Medlemsblad: 

för år 1980 
för år 1981 

Forskottsbetalningar på samlarmynt 

Vardeteg/eringsfond for vardepapper 

Foreningens eget kapiral 

31 .12.1979 31.12.1980 

1 770:- - :-
-:- 2 250:-

3 505:- 2 730:-

18 158:75 82 355:75 

?207;.=._ .13 764:53 
439 912:80 481745:93 

VINST- OCH FÖRlUSTRÄKNING FÖR SVENSKA NUMISMATlSKA FÖRE· 
NINGEN 1.1-31.12 1980 

Medlemsavgifter 
Inträdesavgifter 
Arsavgifter 

Intäkter av kapital 

Intäkter 

Räntor å bankrakning och obligationer 
samt utdelning å aktier 

Försälj ningsresultat 
Samlarmynt 
Medaljer 
Jetonger 
Litteratur 
Auktioner 
Diverse inkomster 

Personalkostnader 
L ö nor 
Arvoden 
ATP- m fl sociala avgifter 

Övrig• kostnader 
l okalhyra 
Elström 
Försäkringar 
Telefon 
Kontorsmaterial 
Ponon 
Trycksaker. foto 

Kostnader 

Inköp och underhåll av inventarier 
Allmänna omkostnader 

31 .12. 1979 31 .12.1980 

2 370:-
100 !50;- 102 520:-

7 971 :15 
454:-

1382:-
7 664:42 

19 040:-

9 333:20 

_ 1_055:55_ _ 37 567:12 
Summa intal<ter 149 420:32 

25 994:20 
l 215:-
7 114:- 34 323:20 

10 420:-
274:25 
449:-

1139:65 
5 461 :30 
7792:72 
1488:90 
t 593:-

__ 4 146:=- 32 764:82 
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Föreningsverksamhet 
Avgift till Nordisk Numismatisk Union 
Avgi fter till föreningar 
Representation. årsmöte, klubbaftnar, gåvor 
Resekostnader 
Prenumerationer 
Bibl iotek {inköp, bindning) 
Lokalfören ingar 

Tidskrifter 
Myntkontakt 

Kapitalkostnader 
Notariatavgifter 
Ränta 

Fonderingar 
Avsättning ti ll ständiga medlemmars fond 
Avsättning till förlagsfonden 
Avsättning rill fonden för föreningens 
110·årsfesr 1983 och unionsmorer 1985 

Arets nettoresultat 

881:80 
406:23 

2 167:95 
366:-
56:-

2 426:69 
__ 315:70 

1 948:-
3 283:05 

14 750:-
10 000:-

10 000:-

6 620:37 

29 673:50 

5 231 :05 

34 750:-

_ 6057:38 

ULF NORDLINDs 
MYNTHANDEL AB 

Summa kronor 149 42.9_;}_~ 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

-att Nackaboken 1966 ium:hållt:r H 
Ahnlunds artikel .. Silverskatten 
från F innboda och andra skatter" . 
- att den av R Ekre år 1966 författa
de museikatalogen " Lödösc muse
um .. berör myntningen i Lödöse. 
-att år 1967 utgavs i Norge den av 
Hallvard Trretteberg författade bo
ken " Borg i Segl. mynt og våpen· · . 
- att Ulla Westermark i vo lym 46 
(1967) av Revue Suisse dc Numis
matiquc publicerade "Willy Schwa
bacher zum 70. Geburts tag: Biblio-
graphie 1925-1967". -
-att M Dolley år 1968 publicerade i 
Fornvännen "A Further Die-Link 
in the Scandinavian Imitative se
ries" , 
- att Maja Lundqvist år 1967 utgav 
.. Svensk konsthistorisk bibliografi 
sammanställd ur den tryckta littera
turen till och med år 1950" (innehål
ler bl a 236 boktitlar om medaljer). 
- att Frands Herschend i volym 74 
( 1979) av Fornvännen publicerade 
artikeln · 'Om vad s ilvermynt från 
Gotlands vikingatid kan vara ut
tryck för - en ideartikel " . 
- att Tommy Wadsten i samma vo
lym av Fornvännen skrivit om 
"proberkonsten på Helgeandshol
men under 1600-talet". 

NUF 
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KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

N umismatisk litteratur 

M~dlnn tn· s,•nigr.f Mynthantllaru Förrning 

16/5 SVEA Mynt & Frimärkshandel AB på Operaterassen, Stockholm. 

20-21/5 Svenska Numismatiska Föreningens vårauktion, Historiska Muse
ernas hörsal , Storgatan 41 , Stockholm. Endast medlemmar i NNU
föreningar! 

4/6 AB Stockholms Auktionsverk. myntauktion kl 13. Visning den 3/6 kl 
8.30-15. 

3-4/ 10 AB Stockholms Auktionsverk. Auktion på bättre mynt 

•• 
MASSOR 

9-10/5 FRI-MYNT -81 , 7:e internationella mynt- och frimärksmässan 
Helsingborg. 



F AGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad på AB Västanfors Industriers matsal. S Linjan , 
Fagersta. Upplysningar tel 0223/116 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 kl8 .30-
16.00. 

FINSP ÅNGS MYNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje månad 
på Sparbanken Östergötland, Bergslagsvägen4, Finspång. Upplysningar te l 
0122/103 89 el 161 20. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad på restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplys
ningar tel 0150/210 45 el 151 00. 

KRISTIANST ADSORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion på Hemgården, Norretullsvägen 9, Kristianstad den 15/5. 12/6. 
17/7, 2l/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på 
Pensionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar t el O 155/ 
131 31, 133 09, 134 29. 

Samlarföreningen S:t ERIK. Myntsektionen har möten på Karlbergsvägen 
32A, Stockholm kl 19.30 den 7/5. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS Skellefteå har möten första torsdagen i 
vatje månad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningartel 018/J l 50 00 
el 12 80 10. 

V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING sammanträder med mynt
auktion 7/5j på restaurang Munken, Norrgatan 24, Växjö, kl 19.20. Visning 
18.20-19.20. 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten 
första helgfria onsdagen varje månad på Handelsklubben , Sundstorget 3, 
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14. 

ÖREBRO NUMISMA TISKA FÖRENING har i regel möten sista onsda
gen i varje månad. Lokal: Museets föreläsningsssal. Upplysningar: 019/ 
188 600. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje 
månad (utomjuli och augusti) kll9.00 i SE-banken, Storgatan 17 , Kalmar. 
Upplysningar 0480/135 61, 115 84. 

TÄLJE MYNTKLUBB har möte den 14/5. Program: Numismatiska före
ningsaktiviteter, Lokal: Wendelas rum , biblioteket- LUNA, Södertälje. 
Upplysningar 0755/185 68. 

FROSTA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på Fri
tidsgården i Hörby den 21/5, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 och 17/12 kl 19.30. 
Visning från kl 18.30 

* * 

Observera 
Stockholmsbesökare. som till hör 
någon till Svenska Numismatiska 
Föreningen eller Nordisk Nu
mismatisk Union ansluten förening. 
är alltid välkommen till Svenska 
Numismatiska Föreningens möten. 
Programdetaljer finns inspelade pi\ 
föreningens automatiska telefon
svarare . (08/67 55 98l 

Visste Du. 

7 
• 

-att den tyske numismatikern Rich
ard Gaettens' bok om inflationernas 
historia behandlar även Karl Xli:s 
nödmynt (den svenska upplagan he
ter " Pengar utan värde" och är 
granskad samt kompletterad av Nils 
Ludvig Rasmusson. särskilt vad be
träffar Karl XII). 

* 
Internationella numisma
tiska kommissionen 
(C I N), som SNF tillhör och som 
avhåller ett styrelsesammanträde i 
Stockholm under maj månad detta 
år med Kungl Myntkabinettet som 
värd, har utökats med följande nya 
medlemmar: 

Tjeckoslovakiska vetenskapsa
kademiens numismatiska kommis
sion, 

Badisches Landesmuseum, 
Karlsruhe, 

Numismatic Society of Ireland, 
Kataloniens Myntkabinett, Bar

celona, 
Central Bank Money Museum, 

Manila, 
Philippines Numismatic Society, 

Manila, 
National Museum of History at 

Tapei, Taiwan, 
Sud-Afrikaanse Kultuur-historie

se Museum, Kapstaden. 
NUF 
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Fråga: 
Jag har i min ägo ett kröningsmynt 
av Karl X Gustav 1654. 

Myntet. 2 mark i silver, vikt 9,87 
g. diameter 31 mm ser ut som på 
fotot (tig 1 ), som gördet full rättvisa. 
l den litteratur jag har att tillgå har 
jag inte funnit någon bild som över
ensstämmer med detta krönings
mynt. Vad om skiljer tydligast är 
åtsidan. Pannan är mera rak. hårfal-
let annorlunda. Fit: J. Krånint:skastpenninl! 1654 (2 llltlrk). opublicerad ,·ariallt. 

Kan det vara ett provmynt av bara 
ett ex? Jag tänkte be MYNTKON
T AKTs kunniga medarbetare om 
hjälp att undersöka det rätta förh c\1-
landet. 

Carl Forkland, S1·iird.1jii 

Svar: 
Din kröningskastpenning är intres· 
sant av llera skäl. även om vi inte 
tror att den är ett provmynt. Låt oss 
först som hastigast se på vad som 
hände i Uppsala den 6 juni 1654. 
Drottning Kristina, som sedan liinge 
bestämt sig för att abdikera, hade i 
februari samma år meddelat. att 
hennes beslut nu stod fast. Man ha
de sålunda llera månader på sig att 
förbereda tronskiftet. vare sig det 
gällde den frånträdande drottning
ens underhftll. den nye konungen~ 
mynt. valspråk etc. När så drott
ningen avlade sina regalier vid en 
ceremoni i rikssalen på Uppsala 
slott. var det efter ett fas t st~illt. sii
kert genomdiskuterat ceremoniel. 
Hennes tal till efterträdaren med en 
bevekande gest ''att genast inta tro
nen". som denne vägrade, kan 
också ha överenskommits i förv~ig 
som ett anslående skådespel inför 
ständerna. 

På eftermiddagen samma dag 
kröntes Karl Gustav i Upp ala dom
kyrka av ärkebiskopen. Härefter 
spreds bland allmänheten. efter 
gammal sed, kastpenningar av sil
ver, varav inblandat någraexemplar 
i guld (se T Lindgren: Anrecknin~:ar 
om kasrpenningar .... Nordisk Nu
mismatisk Årsskrift 1947. s 120 O. 
A v bevarade räkenskaper ser vi att 
det slogs 60 i guld ii 5 dukater, 2 250 i 
silver a 2 mark, varav resp 13 och 
l 427 utkastades , resten utdelades 
på olika sätt. Intressant är, att den 
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Fi~t 2. Kriinin~tskastpenninl!ell 1654. 1/ildebrand nr 6. SM 33. Efter gulde.rc!mplar i 
Kun~:l Myntkabinel/el till 5 dukaters 1•ikt. Foto (liksom fig 3-4) Mats PellerJson. 
ATA . 

stora kröningsmedaljen av J Rethe 
(B E H ildcbrand: Sveriges och sven
ska konun~alwsets minnespenning
ar .... del l. Stockholm 1874. s 339. 
nr 5), slagen i 328 ex i silver. också 
blev utkastad. om än blolt 42 styck
en av upplagan. 

Om vi nu ser på Karl X Gustavs 
första porträlttyp 1654. som den 
fram t räder dels på kröningskastpen
ningen (Hildebrand nr 6. här avbil
dad som tig 2). dels på riksdalerna 
och2-marken utan årtal (SM 14, 15). 
förstår man genast. alt de måste ha 
graverats med samma förlaga. De 
måste ha förberetts under våren och 
åtminstone kröningskastpenningen 
[ir ju bevisligen fårdig att utkastas 
efter Karl Gustavs höga upphöjelse 
på eftermiddagen den 6 juni. Hilde
brand uppta remellertid flera varian
ter av denna. vars valör var 2 mar
ker och vars åtsida är mycketlik den 
vanliga carolinens. som denna no
minal snart kom att kallas . Man 
miirker endast. att kröningsexem
plaren är omsorgsfullare slagna och 
reliefen något högre. vilket kan ha 
åstadkommits genom nera slag vid 
präglingen eller genom en annan 
teknik (medaljpress?). Den som Hil
debrand uppger kom att användas 

vid kröningen (nr 6 i hans katalog) är 
här avbildad som tig 2. Sedan följer 
ytterligare två varianter med samma 
åtsida, men där frånsidan varierar. 
med punkter i texten (nr 6 a) samt 
med årtalet i en rak rad (nr 6 b. SM 
34, Typ II). Det finns väl knappast 
någon anledning att med Hildebrand 
anse, att endast nr 6 kommit till an
vändning vid kröningen. fastmer 
sätter vi här tilltro till hans föregång
are under 1700-talet. C R Berch, 
som i sin Kort utkast rit Kommg 
Carl Gustafs och dess Gem&ls Lef
vernes-Beskrifning, Stockholm 
1788 (utkom efter B:s död), s 21 nr 2, 
anser: ' 'At en myckenhet deraf 
slogs, kan man döma af skilnaden i 
prägeln. som finnes på en del Ex
emplar; och vitnar åtminstone. at et 
par stämplar hafva sprungit''. 

Nu finns det emellertid ännu en 
porträttyp för såväl kröningskast
penningen som 2-marken (caroli
nen) utan årtal. Dessa kastpenning· 
ar är hos Hildebrand upptagna som 
nr 6 c- 6 d, i SM-boken som nr 35 
(typ III, XR). Detta porträtt, som 
finns i flera stampvarianter, avbil
das här som tig 3 med sin friinsida 
(som är av samma typ som Hilde
brand 6 b, men annan stamp) efter 



Fig J. Variallt m · krö11illgskastpe1111i11gen 1654 ( f/i/debrcmc/6 d. SM 35) med 11ytt 
porträtt. Guldexemplar i Kungl My11tkabinettet. 

Fig 4. 2 mark ( earo/i n) ut cm år ( 1654-55) (Il ' samma porträttyp ~omfig l och 3 ( S/1111r 
16. Typ 1/). S1•en S1'e/ISSOIIS samling. Kungl Myntkabinette t. At sidall är s tt/1/I(Jiden
tisk m ed kastpellningens på fig l. 

ett exemplar som Hildebrand 6 d 
(alltså SM 35). Frånsett att inskrif
ten är s tavad med U i s tället för V 
märker vi den störs ta skillnaden i 
porträttet. Det är av en ny typ. där 
mera av den harneskklädda axeln är 
synlig samt mera av manteln: ansik
tet är något mindre. Samma typ an
vändes alltså på 2-marken. som här 
är illustrerad på fig 4 med en av de 
många varianterna. och kom sedan 
att användas på alla 2-marker med 
årtal 1656-60. givetvis med viss va
riation betingad av gravörernas 
skicklighet. 

Vi kan nu konstatera, att Din 
kastpenning 1654 är av den senare 
porträttypen. Vi vet inte när den in
fördes: i och för s ig kan den ha gra
verats för förs ta gången redan under 
den hektiska våren 1654. men det 
tvingar oss att samtidigt anta. att 
hela upplagan av 2 mark utan årtal 
av typ l slagits före Karl Gustavs 
kröning. Inte nog med detta. vi har 
gjort y tterligare ett par observatio
ner. At sidan på Ditt mynt är stampi
dentisk med en 2-mark utan år av 
typ Il i Sven Svenssons i Kungl 
Myntkabinettet deponerade sam
ling (fig 4). De måste ha tillkommit 
ungefår samtidigt. Frånsidan (fig l ) 

med s in krona, i vars perspektiviska 
kronrings två bågar är tydligt synli
ga i dess övre del. är av en hittills 
okänd variant. såvitt vi kunnat fin
na. Den är inte företrådd i vare sig 
Kungl Myntkabinettets. Sven 
Svenssons eller Riksbankens sam
lingar. Man kan inte bortse från san
nolikheten av a tt Din kastpenning 
s lagits någon tid efter kröningen,ja i 
så fa ll alla av samma huvudtyp 
(Hildebrand nr 6 c-d). som använ
der det senare porträttet. Det har 
ingalunda varit ovanligt med eft er
beställningar av kröningspenningar 
och av -medaljer. Så sent som vid 
Karl XY:s och Oskar ll:s kröningar 
1860 och 1873 präglades ytterligare 
e tt par hundra exemplar av krö
ningspenningen (som vid denna tid 
ej längre utkas tades) för a tt av hovet 
utlämnas till personer som varit för
hindrade att delta i högtidligheten. 
Vid denna tid höll emellertid präg
lingsverktygen betydligt bättre än 
på 1600-talet och några varianter 
finns inte! 
Yngve A /mer och Lars O Lagerql'ist 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berg lund 

Prislista nr 1 O sändes gratis 
på begäran 

KÖPER 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHO R 
UTIERATUR 

Fulga: 

Erstagaton 14 
116 36 Stockholm 
Tel. 08- 4101 33 

Oppeihållande : 

Vard. 10-18 
lörd. 10-13 

Genom den svenska ambassadören i 
Washington har jag för n~gon tid se
dan hedrats av H M Konungen av 
Sverige med en belöningsmedalj i 
guld i blå tt band . på åtsidan kunga
bild. på frånsidan 1776-1976 samt 
nedtill e n del stämplar. Jag skulle 
gärna vi lja veta något mer om denna 
medalj. varför den tillkom och vad 
s tämplarna betyder. 

Smr: 

William R Peterson 
Cadillac, Micltigan (USA) 

För att ta den första frågan s i t så 
utvisar stämplarna att medaljen sla
gits av vårt myntverk i Eskilstuna 
(MV=Myntverkct. gotiskt E=Es
kilstuna. tre kronor och S=silver. 
92511 000 avser haJ ten. som emeller
tid i själva verket är 99911 000 - se 
min art ikel i förra numret av 
MYNTKONTAKT). Medaljen iir 
alltså i förgyllt s ilver. inte guld. 

Medaljen i fråga hör till dem som 
utdelas av H M Konungen personli
gen. l vårt land i dag har vi bland 
offentliga belöningsmedaljer ytterl i
gare en kategori som bär kungens 
porträtt. nämligen de som delas ut 
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H ovärenden, und. föredra~na inför H. M. Konungen den 2 1 dece mbe r 19 ? 6 

! 
D. N:o i\renJ e H e ~ l u t 

l. 

72/76 H M Konun gc u s medalj i spt:c i;,lut -

fö rand e i a nlcdn m g n v USA :s 200- ~ r s -

B il . l j u b i leum f ö rl ~. nas e n l. fö rte cknin g. . .r. •!/ 

l.l} 

l Exp.:d i c ras: 

! ~:::> C~~ 

Fig l . 1/ovprotoko/l 1976. underskrivet m• Il M Konungen: el/ m· de til/fiillen då den hiir behandlade lll<'da/jen 
utdelades till amerikanska medborgare. Rik.wwrskalksämbetets w·kil·. 

av regeringen (varav ' 'För nit och 
redlighet i rikets tjänst" är den 
oftas t utdelade , " För omsorgsfulJ 
renvård " väl den sällsyntaste) . Här
t ill kommer, att kungens bild också 
används på vissa ''halvofficiella .. 
medaljer: hushållningssällskap. Pro 
Patria, Patriotiska sällskapet, ett 
stort anta l föreningar för vilka han 
är beskyddare (t ex Svenska Nu
mismatiska Föreningens förtjänst
medalj) m fl . Av dc tre belönings
medaljer som tidigare utdelades av 
Kungl Maj:ts Orden har två upphört 
(Svärdsmedaljen, Vasamedaljen) 
sedan 1975, medan den äldsta, Sera
fimermedaljen med Fredrik l:s bild. 
sedan 1974 överförts till dem som H 
M Konungen personligen förfogar 
över. De övriga är: 

l. Konungens medalj ("Hovme
daljen "). 2. Litteris et Artibus, se
dan 1853 förlänad för litterära och 
konstnärliga förtjänster. 3. Prins 
Eugen-medaljen, ins tiftad 1945 och 
förl änad för framstående konstnär
lig gärning. 4. Prins Carl-medaljen, 
instiftad samma år (några månader 
senare) och till en böljan utdelad 
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" att förvaras" (dvs ej avsedd att bä
ras), för gagnande humanitär verk
samhet, numera (sedan 1975) förlä
nad i 8:c storleken och buren i band i 
vitt-gult-vitt med röda kanter. 

Vi skall här uppehålla oss vid 
Konungens medalj. som tillkom un
gefär vid mitten av 1800-talet utan 
någon ins tifte lse eller några egentli
ga regler (vilket senare den numera 
har). Det var helt enkelt en belö
ning, en medalj med den regerande 
monarkens porträtt, och försedd 
med krona och band; frånsidan har 
den belönades namn och är i övrigt 
blank. Vanligen gavs den till tjänare 
vid dc kungliga slotten. men det 
kunde också hända att mycket vari
erande kategorier av utländska 
medborgare fick den. Sålunda näm
ner Erns t E Areen (De nordiska län
dernas officiella belöningsmedalje r, 
S thlm 1938, s 85-86 och not 145-
146), att den preussiske professorn 
C E nslen erhölJ Hovmedaljen 1857. 
Eftersom kvinnor först 1952 kunde 
tilldelas ordnar, uppmärksammades 
de med olika kategorier av be1ö
ningsmedaljer, bland dem någon 

gång denna. Den berömda sånger
skan Christina Nilsson, grevinna 
Casa Miranda. fick 1911 Hovmedal
jen i 8:e storleken i guld , märkligt 
nog att bäras i kedja om halsen (an
nars reserverat för 18:e storleken, 
numera också i vissa fall 12:e, se 
nedan). Även socialdemokrater, 
som inte taremot ordnar, har i några 
fall fått denna medalj, s& t ex över
ståthållaren Torsten Nothin 1938 
(med briljanter och Serafimeror
dens ljusblå band). Om dessa äldre 
utdelningar av Hovmedaljen vill jag, 
föru tom till den inte helt felfrie 
Areen , hänvisa till K arl Löfström: 
H M Konungens medalj. Nordisk 
Numismatisk Årsskrift 1940, Sthlm 
1940, s 122-134. 

Sedan 1975 har Konungens me
dalj fått en mycket vidare använd
ning, i samband med att de kungliga 
ordnarna inte längre tilldelas sven
ska medborgare, endast utlänningar 
(vilka av den dåvarande regeringen 
och riksdagen betraktades som ett 
slags primitivare människor, som 
måste glädjas med lull-lull , liksom 
man förr i världen hade med sig glas-



pärlor och annat vackert till infö
dingar; medaljer däremot är avsed
da för mera fra msynta personer, t ill 
vilka svenskarna hör). Alla utdel
ningar av H M Konungens medalj 
liksom de fyra övriga jag nämnde 
ovan hör till ärenden, som föredras 
av riksmarskalken för H M Konung
en i s k hovprotokolL H ur ett dylikt 
ser ut framgår av fig l . Enligt de 
nuvarande reglerna ges Hovmedal
jen som en särskild utmärkelse till 
många utanför hovet s tående perso
ner och det vore kanske lämpligare 
att alltid kalla den Konungens med
alj. Följande läses i Bestämmelser 
angående av H. M. Konungen utde
lade medaljer (stencil hos riksmar
skalksämbetet): 

"Medaljen utdelas i guld av tolfte, 
åttonde e ller femte s torleken samt i 
silver av åttonde storleken och iir 
försedd med kungl. krona. Den vi
sar på åtsidan Konungens bildjämte 
omskriften CARL XVI GUSTAF 
SVERIGES KONUNG samt förses 
på frå nsidan med den belönades 
namn och förlän ingsåret. Medaljen i 
guld av tolfte s torleken bäres om 
halsen i kedja av guld (i särskilt fall 
med briljanterad medaljkrona) eller 
i Serafimerordens band. Medaljen i 
guld av å ttonde storleken bäres på 
väns tra sidan av bröstet i högblått 
band (i särskilt fall i Serafimeror
dens band) eller om halsen i högblått 
band. Medaljen i guld av femte s tor
leken och i silver av åttonde storle
ken bäres på vänstra sidan av brös
tet i högblått band.· · 

Endast någon enstaka gång har 
tidigare andra storlekar än den 18:e 
utdelats att bäras i kedja; ej heller 
har 8:e storleken buri ts i band om 
halsen. Det är alltså två nyheter som 
avviker från svensk medaljtradi
tion. Serafimerbandets användning. 
förr en mycket stor sällsynthet, har 
också blivit "institutionaliserad" . 
Tilläggas bör. att när ovan talas om 
guld. avses vanligen förgyllt s il ver. 
Endast i undantagsfall ges numera 
konungens medalj i guld, 12:e stor
leken med kedja dock alltid. Hovtjä
nare med 25 års tjänst har också er
hållit medaljen i guld. inte förgylld. 
Reglerna är dock f n under revide
ring. 

Låt oss så äntligen komma till den 
medalj som föranlett detta långa 
svar. Dess utseende framgår av fig 
2, bilden dock efter Myntverkets le
veransexemplar till Kungl Myntka
binettet, slaget 1976 och väl monte
rat med bäranordning. men utan sitt 

Fig 2. Konungens meda(j i specialutj{irande i anledninK m• USA :s 200-årsjubileum 
1776-1976 och utdelad till amerikanska medbargare. 8:e storleken i sih·er. Le,·eran
sexemplar till Kung Myntkabinel/et uum dn lzii~hlti band som hör till 1•id utdelning. 
Foto Mats Pettersson. ATA. 

mörkblå band. Den föreslogs i kor
respondens mella n Utrikesdeparte
mentet och Riksmarskalksämbetet 
1975 inför kungens besök i USA på
följande år i samband med Förenta 
staternas 200-årsjubileum. Man 
drog en parallell med den belönings
medalj av engångskaraktär som 
Gustav V instiftade och utdelade vid 
D elaware-jubileet 1938. Åtskilliga 
försl ag till den nya medaljens utse
ende försvaras på Stockholms slott 
hos riksmarskalksämbetet, bl a 
teckningar av U!o Holmgren. insän
da från Myntverket. till en särskild 
frånsida, samt förslag till en medalj 
med s k spänne (placerat på bandet 
och med särskild inskrift) från dåva
rande statsheraldikern C G U Schef
fer. Till s ist stannade man inför att 
förse medaljens frånsida med den 
enkla inskriften 1776-1976. vilket 
bilden visar. Härigenom kom den 
att betraJ...rtas som en "underavdel
ning" till Konungens medalj och nå
gon särskild instiftelse ägde inte 
rum. I hovprotokollen uppträder 
den under namnet H. M. Konung
ens medalj i specialutförande i an
ledning av USA:s 200-årsjubileum. 

Enligt fakturan från Myntverket i 
Eskilstuna präglades 1976 ej mindre 
än 550 exemplar i s ilver, försedda 
med nämnda frånsidesinskrift samt 
kunglig krona och ögla. Bandet till
fogades sedan av Hov- och ordens
juveleraren Carlman. Stockholm. 
Samtliga medaljer är av 8:e storle
ken. dvs 33 mm. Denna gamla skala 

härstammar från 1700-tale t: dess 
upphovsman var C R Berch. 

Lis tor över förtjänta personer 
med svensk anknytning sändes in 
från vår ambassad i Washington . ge
neralkonsulaten i San Francisco, 
Chicago osv samt överliimnades av 
Utrikesdepartementet till Riksmar
skalksämbetet: sedan föredrog H 
Exc riksmarskalken dem för kon
ungen vid flera tillfällen. Utdelning
ar har nämligen skett några gånger 
efter det kungliga besöket i USA , 
senast i s lutet av 1979 enligt de 
handlingar jag sett hos riksmar
skalksämbetet. Man kan bland dem 
som fått medaljen notera president 
Gerald Ford, USA:s tidigare ambas
sadör i Stockholm m fl. 

En total redovisning av till USA 
sända medaljer gjordes i s lutet av 
1976 och den lyder: 

195 gyllene för herre 195 
75 gyllene för dam 75 

223 s ilver för herre 223 
48 s ilver för dam 48 

54 1 

Förmodligen har de å terstående nio 
översänts senare. Anledningen till 
att damer och herrar redovisas sepa
rat är bandet~ olika utseende: damer 
bär medaljen i rosett. Observeras 
bör, att man använder uttrycket 
"gyllene". inte "guld''. vi lket 
onekligen är korrektare, eftersom 
det är fråga om förgyllt silver. 

LLt 
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Om du vill göra en fråga om ett mynt 
eller något annat föremål i din egen 
eller någon annans samling eller du 
vi ll diskutera någon uppgift i den 
numismatiska litteraturen. så skriv 
till MYNTKONTAKTS FRÅGE
SPALT. 

Skicka gärna med ett tydligt fo to 
av föremålet. Avritningar. blyert
skalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågor rörande 
samlarvärdet på dina föremål. Frå
gor om värdet besvm'as inte. 

Skriv helst på maskin och bara på 
en sida av papperet. Underteckna 
med namn och adress: anonyma 
brev publiceras inte. 

Suomalaiset lukijamme 
voivat. jos ni in haluavat. 
kirjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Me käänniimme 
mic:lellämme kysymykset 
suomesta ruotsiksi. 

* 

UTMÄRKELSE 
Numismatiska Föreningen i Finland 
har utsett fil. dr Torgny Lindgren. 
Uppsala. till korresponderande le
damot. MYNTKONTAKT gratule
rar sin förutvarande redaktör ti ll 
denna välförtjänta hedersbevisning. 
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Johamw.1· Hildisch: Die Mi.inzen der pommerschcn Hcrzögc von 15?9 bi_s 
zum Erlöschen des Grcifengcschlcchtcs. (Vcröffcntlichungcn dc; Histon
sehen Kommission fi.ir Pommern: Reihc 4. Qucllcn zur pommcrschen Ge
schichte. band 9.) Böhlau Verlag (Wien) . Köln 1980. ISBN 3-4 12-04679-5. 
234 s, J karta och l stamtavla. rikt iii. 

För den som läst recensentens uppsats om Gustav Il Adolfs likfärdsmynt 
från Wolgnst (M YNTKONTAKT 1981. nr 1-2) torde det ha fnu_ngått. a~t 
man visste ganska litet om myntpriiglingen i Pommern under dc s1sta hcrt_l
garna före den svenska tiden. dvs senare delen av 1500-talet och fram till 
1637. Det har inte funnit s något verk att citera , om man bortser från vissa. i 
och för sig stora auktionskataloger (friimst S;unm~u~g Bratring_ l91 2. J:'d. 
H ess Nachfolger. Frankfurt am Main). Johannes Hlld1sch har nu1 ov~nclle
rade verk fyllt denna kiinnbara lucka: verket k~m Kungl_ Mrntkab~n~ttet 
tillhanda vid årsskiftet och har därför inte kunnatmarbeta 1 mm studieover 
minnesmynten från Wolgast. 

Författaren. som ii r en kvalificerad amatör- hans intresse kommer "au s 
einer Liebhaberei"- betonar i inledningen. att han någonstans m~ste siitta 
en gräns för att få slutföra sitt arbete. och att han därför f:\11 avsti\ från 
djupare vetenskapliga forskningar. Det torde därför ännu återstå en del att 
göra. framför all t vad beträlTar arkivforskningar. som "'fallet Wol~ast ·: 
utvisat. J alla händelser har vi nu fått ett utmiirkt katalogarbete att ettera 1 
framtiden. 

Den pommerska dynastin hade f n n början slavisk härs~amni~~ m~n var 
redan under högmedeltiden helt förtyskad: enda~t namnskicket rojenbland 
ursprunget. Tidvis splittrat i nera smiirre hertigdömen - t y pis~t för den 
tyska feodaliseringen- samlades till sist hela området. b1\de Hmtcr- och 
Vorpnmmcrn . under Bogislaus X I V. d~ grenen Pommc~n-Wolgas t 16:5 
med Philipp Julius utdog. Den förstnämnde var o~ k så ba~nlos .. Ha~ blev _fnm 
1630. mycket mot sin vilja . Gustav Il Adolfs allierade 1 treltloån~a kngct. 
Sjuklig och slagrörd utövade han under in a sista år knappa~! r~genngsmak
ten; det var svenskarna som bestämde. Han avled 1637. Enligt ovcrenskom
melser från 1500-talet skulle egent ligen hertigdömet ha tillfallit Branden
burg. men dc fakt iska maktförhållandena blev avgörande. Vorpommcrn och 
en del av Hinterpommern med Stettin tillerktindcs Sverige. meda~ kurfu:~· 
ten fick nöja sig med resten. Den myntning som bedrevs efter Bogtslausdod 
hör hemma i de svenska besittningsmyntens historia. 

Hildischs arbete innehåller först en historisk översikt samt sätter in dc 
pommerska mynten i sitt rikstyska sammanhang: han redogör oc_ks~ för det 
komplicerade pommer ka vapnet. Därefter följer myntb~ knvmngarna 
med insprängda historiska kommentarer: Pommern-Stetlln. Pommcr~
Wolgast. biskopsdömet Cammin. amten Barth och Neuen kamp. amtet Ru-

Reichstaler slagen 1629 for Bogislaus XIV a1· Pommem. K11111[l Myntkubi11ellt!l. 
Stockholm. Foto: J. Tamsalu. 



genwalde samt det återförenade Pommerns sista självständiga myntning 
(1625-37). Avslutningsvis har också vissa begravningsmynt från 1654 tagits 
med. Bogislaus stod obegravd ovan jord i 17 år: det fattades medel att ge 
honom en ståndsmässig sista färd. Till sist bekostades denna :w hans 
arvtagare, drottningen av Sverige och kurfursten av Brandenburg. De 
många prakt- och kastmynr i guld och silver som enligt pommersk sed nu 
slogs har genom sin anknytning till Sverige också beskrivits av B E Hilde
brand (Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar .... del l. 
Stockholm 1874, under drottning Kristina), vilket icke nämnes av författa
ren . En ytterligare medlem av det gamla furstehuset. hertiginnan Hedwig 
från Braunschweig-Wolfenbi.ittel och sedan 1622 änka efter hertig Ulrich. en 
yngre son till Bogislaus XHI och med residens i Carnmin. hade avlidit 1650 
och begrovs på hösten 1654 i Rugcnwalde. där också den nordiske unions
kungen Erik av Pommern vilar. Med hennes minnesmynt- reichstaler och 
1/2 reichsort- avslutas beskrivningen. 

Preben Kylling: NUMLS marisk 
LEKSIKON. Kylling & Sons Publi
kations Ltd. Sankt Knuds Vej 10, 
3000 Helsing~r. Gentofte 1981. l 09 
sider, omslagsillustration. d.kr 
88,00. Intet ISBN-nummer. 

Så kom det gennem et par måneder 
frygtede ''va:rk'' - og resultatet 
overstiger endda forhåndsanelser
ne. Frima:rkehandler Preben Kyl
ling pra:senterer her en tryksag. som 
forbedrer de rekorder Robert 
Friedberg's ··Go/d Coins of the 
World" (se Ernst Nathorst-Böös' 
anmeldelse i NNUM 1959 pp 84-85) 
og Burton Hobson·s "Caralogue of 
Scandinal'ian Coins·· (se Peter 
Flensborgs anmeldelse i NNUM 
1970 pp 225- 227) satte i hhv 1958 og 
1970. 

Det er en a:rlig sag ikke at eje 
kundskaber om et emne: men h vor
for forfatteren. besiddende na:vnte 
egenskab, har f pit sig kaldet t il affat
telse af en mpntbog- endog et leksi· 
kon (for h vilket kra:ves års erfaring
er og dybtgående studier tillige med 
et sik k ert overblik over den samlede 
numismatik)- forstår undertegned c 
la:scr ikke. 

En omhyggelig gennemgang af 
"arbejdet'' samt fors~ g på korrige
ring af fejlene i dette er hals l~s ger· 
ning - i så fald var det påkra:vet at 
udarbejde et nyt leksikon fra grund
en. 

Teksten er pra:get af stave(tryk
?)fejl, dårligt og uklart sprog. me
nings~delreggcnde glosevalg. mis· 
forståelser m m ligesom P Kylling 
ikke forstår at skelnc meJlem fakta 
og formodoinger men bringer gene
raliseringer i uhyggelig grad. Som et 
lcksikon, der skal lede brugeren på 
ret vej i dennes s~gen efter viden. er 
"afhandlingen" totalt ubrugelig; 

L L t 

der findes INGEN henvisninger til 
litteratur der kan uddybc de aldeles 
n~dt~rftige ··artiklcr". 
Herva~rende skribem opgav en 

total gennemla:sning og skal ncden· 
for blot njiljes med angivelse af en· 
kelte strjilbema:rkninger fra tilfa:ldi· 
ge sider til belysning af "arbejdets" 
standard. 

Forkortelseslisten side (4) anfjilrer 
at MB=mpntbogstav- det ville ha
ve vreret bedre, om forfatteren hav
de anvendt det korrekte numisma
tiske ord mpntma:rke. Samme liste 
angiver DkM =Den kgl M~nt - på 
side 26 betyder stikordet D. k. M. 
imidlertid Den kongelige M!ilnt- og 
Medaillesamling. AL TONA oply
ses som dansk mpntsted oprettet 
1771. men hvornär det nedlagdes 
kan Kulling ikke fona:lle. Vr~vlc t 
anf~res ALUM INIUM som en for
kortelse for Al. AIN P oversa:ttes 
som sammenslutning af numisma
ter. Auktionskataloger, får vi at vi
de. udgives af de tleste monthandle
re. M!ilntma:rker skulle angive m~n
ternes "st~bc/pra:gested ... Artiklcn 
BECKER oplyser hans leveår til 
1771-1830. mens nrestf~lgende arti
kel BECKER-FORFALSK
NINGERNE skriver 1772-1830. 
BYGNINGSOFFER er navnet på 
de m~nter. der findes i bygninger. 
når disse nedrives. DANALAGEN 
er den reldst kendte danske ms;nt 
pra:get i England ca 870. DAN
MARKS KONGE 985-1014 skulle 
hedde Harald. ligesom kongerncs 
valgsprog ikke engang kan gengives 
korrekt. Seddclva:scn: Fra omkring 
1690 begyndte der at udkomme sed
ler. Guldmjilntfoden blev indf!ilrt i 
1873 ogenheden blev sat til l kro· 
nc= l pre. DANSK NUMISMA
TISK FORENING grundlagt 1885 
kaldes den a:ldste i Skandinavicn. til 

trods for at side 70 anf!ilrer Svenska 
Numismatiska Föreningen som stif
tet i 1873. På samme side 70 er det 
ikke helt klart at ga::ttc Dansk Nu
mismatisk U nio n betyder Dansk 
M~ntsamler Union stiftet 1971. 
ELIGIUS (ca 588-660)... var 
oprindelig fransk m!ilnthandler. 
ERIK EMUN E( 11 34-1137): Herfra 
kendes kun enkcltc m~nttyper. da 
man pga dc urolige forhold nedgra
vede vterdiernc, herunder også 
mjilnter. FALSKM0NTNERI har 
va:rct kcndt siden middelalderen. 
NORDISK NUMISMATISK 
UN IONS MEDLEMSBLAD. Bia· 
det kan ikke k!ilbes, men beses på de 
tleste biblioteker. NUMISMATI
KER er betegneisen for en m~nt
samler. 

Som afrundning hedder det i den 
udsendte reklamcbrochure: "NU
MIS ma risk LEKSI KON. der er det 
f!ilrste af sin art- og så er det dansk" 
- mon det kan nytte at gjilre den 
"velbevandrcde numismatiker' ' 
Preben Kylling opma:rksom på talri
ge fortrin lige tyske leksika. endsige 
J~rgen Steen Jenscn's danske "Nu
mismatisk opslagsbog ·· udsendt for 
blot 7 år siden? 

"NUMIS matisk LEKSIKON" 
anbefales på ingen måde; tvrertom 
frarådes enhver benyttclse af tryk
ket. Desva:rre må visse biblioteker 
og offentlige institutioner of re mid
ler t il anskaffeisen grundet disses re
elle !ilnske om indsamling af al litte
ratur indenfor emnet. At så megen 
spalteplads spiides på en underl~dig 
tryksag begrundes med det håb. at 
den bebudede fortsa:ttelse .. Nu
mismatisk Fremmedordbog" må 
opgivcs inden udgivelscn. 

Muligen stoppes udgivelscrne på 
anden vis - gennem rettens ve j! 
M!ilntafbildninger på omslagsillu
strationen er tyvstjålct fra bl a Fro
vin Sieg's m!ilntkataloger uden kil
deangivelse endsige tilladelse. En 
overvejende del af de udenlandske 
stikord er afskrevet fra et tysk nu
mismatisk lexikon ud kommet for et 
par år siden. Talrige af dc danske 
artikler er plagierct og forvansket 
fra museumsinspekt~r J~rgen Steen 
Jensen 's ''Numismatisk opslags
bog"- selvfjillgelig uden kildeangi
velse. Symptomatisk er det. at 
"NUMIS marisk LEKSIKON" ej 
heller inkluderer en liste over den 
benyttede litteratur- denne ville jo 
også have lcttet afsl0ringen af af
skriftcrnc. 

Frimodigt anf0rer Preben Kylling 
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ff/1lgende på indersiden af titelbla
det: "All rights reserved. No part of 
this publication may be reproclu
ced... in any form or by any 

means ... without the prior permis
sion of Kylling & Son Ltd .. ! 

Morten Eske Mortensen 

Det skabende menneske. Kulturhistoriske skitser tileuner P V Glob. 

Bind 1-2. Nationalmuseet. Kf/1benhavn 1981. ISBN 87-480-0330-t. 263+279 
s. rikt iii. Inbundna i två klotband. Pris ca 200 dkr. 

Den danske riksantikvarien P V Glob avgick denna vinter vid 70 års ålder 
från sin befattning som chef för Nationalmuseet; på annan plats i MYNT
KONT AKT har den medalj presenterats. som s logs för att hedra honom. 
Samtidigt utgavs den festskrift i två band. vars titel återgivits ovan. Den 
inleds med ett förord av dronning Margrethe och följs av en mycket lång 
tabula wawlatoria. Ej mindre än 31 uppsatser i de mest skiftande ämnen
Nationalmuseet har många avdelningar och Glob har haft ett stort verksam
hetsfält - belyser talrika ämnen inom arkeologi och kulturhistoria, från 
stenålder i Danmark till hur invånarna på Bellona (Solomon Islands) upplev
de en cyklon för två år sedan. 

Den kgl. M9int- og Meclaillesamling utgör en av avdelningarna vid Natio
nalmuseet och två av uppsatserna är numismatiska: de skall därför omtalas i 
korthet. Anne Kromww och Otto M~rkholm har skrivit om "Et samfund i 
kris e": de behandlar en period av det oroliga och inflationshäljade senro
merska kejsardömets historia under 200-talet. niirrnare bestämt kejsarna 
Valerianus och Gallienus (253-260 resp 260-268), far och son; de var samre
genter och hade under hela perioden att kämpa mot medtävlare om makten. 
därtill mot perserkonungen: här ledde Valerianus' fälttåg till en katas trof 
och kejsaren dog efter ett par år i fångenskap, lämnande åt sonen att ensam 
försvara makten. Perioden är dunkel och om vi inte hade mynten. skulle vi 
mest få lita till sena och tendentiösa skildringar. påpekar föri'attarna. Det är 
efter Gallienus· sista år som e11 av motkejsarna i Gallien heter Tetricus (ett 
fynd av en sällsynt aureus i Ost~rgötland behandlas på annat håll i detta 
nummer, se s 85). Sedan flera år hade provinsen -liksom ii ven Spanien och 
Britannien - behärskats av motkejsare, bland dem främst Postumus. för 
vars soldater Gall ienus· unge son och medregent stupat (259). Kejsaren 
själv mördades av några av sin ofliccrare år 268. hans motståndare Postu
mus kort därefter. Författarna ger Gallienus ett ganska positivt slutomdöme 
- en aktiv och hårt arbetande man. vars ansträngningar trots allt inte var 
förgäves; stora delar av riket hölls samman och efterträdarna kunde bygga 
vidare på hans reformer. 

J(Jrgen Steen Jensen behandlar i den andra uppsatsen med numismatiskt 
innehåll "Tsarens persiske guld". som skildrar hur M~Sntsamlingen förvär
vade ett antal persiska guld- och silvermynt. bland de förra några stora 
' 'skuemj6nter", den tyngsta rektangulär och till en vikt av 400,9 g (ca 50 
tomaner). l samband härmed utnyttjar han några hittills okända akter i 
danska arkiv. Mynten hade ursprungligen utgjort en del av ett skadestånd 
från shahen tilltsar Nikolaus l ( 1828). Det danska sändebudet i S:t Peters
burg hade i brev föreslagit , att M(lintsamlingen skulle söka förvärva några av 
dessa persiska mynt, men härtill fanns.nog inga medel. Kort därefter över
lämnade Danmark ett antal böcker till Abo akademi, som nyligen härjats av 
brand. Som gengåva från tsaren till den danske kungen sändes nu ej mindre 
än tre set av de persiska mynten och i januari 1831lät Frederik VI överlämna 
dem till Ms;sntkabinettets chef. Bara guldet vägde omkring tre kilogram! Det 
blev frestande att komplettera samlingarna och förbättra lokalerna med 
hjälp av så mycket ädelmetall och ett par år senare fick man tillstånd att 
smälta ner två av dessa myntset vid Den kgl M(lint. l allt inbringade detta 
nära 2 100 rigsbanksdaler. Författaren lämnar till sist några uppgifter om på 
andra håll ännu existerande exemplar av dessa numera mycket sällsynta 
praktmynt. 

LLt 
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PERSONALlA 
l november 1980 omkom vid en tril
tikolycka i Turkiet den framstående 
numismatikern Hans Sylvius von 
Aulock . Han har gjort sig känd över 
hela världen för sitt samlande och 
utforskande av myntväsendet i 
Mindre Asien under antiken. Hans 
samlingar har publicerats i inte 
mindre än 18 häften inom ramen för 
den internationella serien "Sylloge 
Nummorum Graecorum ... Ca 3 000 
nummer av hans samlingar har för
värvats av British Museum. 

Ytterligare en framstående for
skare inom den antika numismati
ken har nyligen avlidit - Andreas 
Alföld i - nyss fyllda 85 år. Han har 
t o m publicerat sig i en svensk bok, 
nämligen Kungl Humanistiska Ve
tenskapssamfundets i Lund årsbe
rättelse 1952-1955 under rubriken 
"Studien Liber Caesars Monar
chie". 

Den kiinde linske numismatikern 
Patrick Bruun har tilldelats Royal 
Numismatic Society's medalj för si
na framstående bidrag till romersk 
numismatik, särskilt om kejsar 
Konstalllins myntning. 

N UF 

Adressändring! 
Använd postens adressänd
ringsblankett, som du sänder 
till: 
MYNTKONTAKT 
Prenumerationsavdelningen 
Essingestråket 27 
112 66 Stockholm 

LINNAEUS 
IN l'vfEDALART 

Vacker skrift om medaljer 
rörande Linne. Erhålles mot 

insättande av 20:- på 
Kungl. Myntkabinettets 

Vänners postgiro 
35 48 60-9 



Samlarmynt1981 
Myntverket har nu böJjat förpacka 1981 års sam1armynt. Mynten är ut valda reguljära 
mynt som förpackats vid myntverket dels i en mjukplast fö rpackn ing, dels i en elegant 
kassett i hårdplast med blått inlägg och guldtryck. Kassetten är specialtillverkad för 
verkets räkning och är förseglad vid myntverket med sigill försett med verkets 
emblem. 

Presentförpackning 

Priser 
Mjukplastförpackning 
Kassett (presentförpackning) 

20:-/st 
27:- /sl 

Vid leverans inom Sverige tillkommer följande expeditionsavgifter. 

Mjukplastförpackning 
1-10 st 10:-

Presentförpackning 
1-4 st J 0:-

11-20 st 15:- 5-8 st 15:-
etc. etc 

Leverans sker mot postförskott i den takt verkets kapacite t medger. 
Ovanstående priser gäller t o m 1981-ll-31. 

Beställning kan göras till: 
MYNTVERKET, Box 401, 631 06 EskiJstuna, tel 016/12 03 00 



Aill(TION lO 
EN Rll{TIG SAMLARAUI{TION 

UR INNEH ÅLLET 

• Vackra Vasamynt 
• Vacker 6 mark 1609 
• Erfurt 10 dukater 1632 RRRR 
• Riga Taler 1646 R 
• Dukat 1718 R 

• Dukat 1736 RRRR 
• Reseriksdaler 1731 R 

ORDNAR 

Samt som vanligt guld , silver och kopparmynt, 

medaljer och sedlar från hela världen. 

LOTS (partier) från Sverige och utlandet. Värde
ringspriser från några hundralappar till tiotusen 
kronor. 

AUKTIONSKATALOGEN erhålles mot insät
tande av 25:- på vårt postgirokonto 

SVEA 
MYNT & FRIMÄRI<SHANDEL AB 

Stureplan 4. Box 5358, S-102 46 Sweden 

1•1=til~r••••~·~~~~mmi!Jh'd~;l 
Telefon 08·144640 

Bank: Svenska Handelsbanken 
Bankgiro 189-3759. Postgiro 85 96 65-2 


