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Erik Lindberg del II 
(Numismatiska Meddelanden 32:2) 

Andra delen av fil. dr Ulla Ehrensvärds monografi över medaljgravören Erik Lindberg 
1873-1966 är nu klar. Boken upptar i kronologisk följd hela Erik Lindbergs oeuvre, 475 egna 
arbeten. Beskrivningarna ger utförliga uppgifter om bl.a. beställare, tillverkare och upplagor 
m. m. Boken, som är inbunden, innehåller 436 sidor text, 140 planscher samt inskrifts- och sakre
gister. 

Den beställes lättast genom inbetalning av 250:- till SNFs postgirokonto 15 00 07-3; boken 
kommer sedan per post. Beställning kan även göras till SNFs kansli Östermalmsg. 81, 114 50 
Stockholm, te!. 08/667 55 98 tis-fre 10-13; i sistnämnda fall tillkommer postförskottsavgift 
och porto. 

Del I av detta arbete (NM 32: l, 1974) kan erhållas genom inbetalning till SNFs postgirokonto 
av 125:- för inbundet eller 100:- för häftat exemplar+ porto 20:-. 

Ny årsmötesmedalj 
Svenska Numismatiska Förening
ens styrelse har beslutat att låta 
prägla en årsmötesmedalj över ma
jorskan Rosa Norström 1860-
1944. Hon var dotter till kanslirå
det och numismatikern Wilhelm 
Theodor Strokirk ( 1823-1895), en 
av SNFs stiftare. Hon kallades till 
korresponderande ledamot i SNF 
1911. Rosa Norström anställdes vid 
Vitterhetsakademien 1899 och 
kom an tjänstgöra vid Kungl Mynt
kabinettet fram till sin pensionering 
1929. Hennes arbetsuppgifter be
stod bl a i att uppordna och beskri
va inkomna skattfynd, förvärv m m. 
Yissa perioder tjänstgjorde hon 
som föreståndare för KMK och sva
rade för nästan all numismatisk 
sakkunskap. Under sin tid vid 
KMK hann hon också slutföra riks
antikvarien Hans Hildebrands Be
skrivning över sedelsamlingen i 
Riksbankens myntkabinett, Stock
holm 1915. Vidare slutförde hon ef
ter kammarherre Carl Anton Oss
bahrs död dennes imponerande ar-
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bete Mynt och medaljer slagna för 
främmande makter i anledning af 
krig mot Sverige, Uppsala 1927. 
Rosa Norström skrev själv några 
numismatiska uppsatser, bland vil
ka kan nämnas: Myntfynd från 
Bösarps kyrkogård, Skytts härad, 
Skåne. Fornvännen 1906, s 191-
195. Romerska myntfyndfrån Sig
des i Burs s n på Gotland. Fornvän
nen 1907, s 202-203. Två intres
santa kopparmynt. NM XX 1913, s 
96. 

Ur nekrologen över Rosa Nor
ström, tecknad av Bengt Thorde
man i NNUM 1944 s 132-133, kan 
jag inte underlåta att citera dennes 
slutord: 

"Yi, som hade förmånen att sam
arbeta med henne, minns henne 
som en genomkultiverad, klok och 
fin gammal dam, för vilken man 
måste känna djup vördnad och 
varm tillgivenhee' 

Det är med glädje vi inom Sven
ska Numismatiska Föreningen ge
nom att slå en årsmötesmedalj på 
detta sätt kan hedra minnet av ännu 
en framstående numismatiker. 

Arsmötesmedaljen över majorskan 
Rosa Norström finns att köpa på 
SNFs årsmöte i Kalmar 14-15 maj 
men kan också beställas från kans
liet t o m oktober 1988. Medaljens 
porträtt är modellerat av skulptö
ren Ernst Nordin och som frånsida 
användes som tidigare den av Erik 
Lindberg graverade (se Smärre 
skrifter nr 5). Prägling sker vid 
Myntverket i Eskilstuna. Medaljen 
kostar 2.600 kr i 18 karat guld (20 
g)och 130krisilver(999/ 1000, 15 
g). Som tidigare mäter den 31 mm. 
C W Burmesters medaljfond har 
bekostat konstnärsarvodet och 
präglingsverktygen. 

UN 

Rosa Norström av Ernst Nordin. Foto 
Gunnel Jansson, Raä. 
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Bror Emil Hildebrand och C. J. Thomsen. 

November l Pollettafto n 
29 Program meddelas senare 

December 12 Den sedvanliga julfesten 
Datum för höstauktionen meddelas senare. 

Arsmötesprogram 14-15 maj 
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11 4 50 Stockholm. 
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tel 08-667 55 98. 

Besökstid 10.30-12.30. 
Semesterstängt: 
midsommar-J sept samt jul- och 
nyårshelgerna. 

Mera nytt 
se sid. 114, 134, 141- 142. 
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Angående gyllen 1528 och Gustav Vasas 
kröningsmynt m m 
Av Yngve A/mer och Ingemar Carlsson 
På Ahlströms auktion nr 35 såldes 
den 9 maj 1987 ett exemplar av den 
s k gyllen 1528, som anses vara 
präglad till Gustav Vasas kröning. 
Priset var kronor 380 000 vid 
klubbslaget. Detta var det enda 
kända exemplaret i privat ägo, och 
det såldes av Gunnar Ekströms stif
telse för numismatisk forskning. 

I katalogen hänvisas till Elias 
Brenner, som ansåg att gyllen hade 
präglats av Stockbolms stad för 
nämnda tillfälle, samt till Tegels 
krönika, vari meddelas, att mynt 
delades ut vid kröningen (se avsnit
tet Skriftliga källor.) 

Exemplaret har ursprungligen 
tillhört Kun81iga Myntkabinettet i 
Stockholm. Aga re har därefter varit 
de kända samlama Snoilsky (från 
1891 ), L E Bruun i Köpenhamn 
(frän 190 3) och den tyske samlaren 
Vogel (frän 1914 ). Gunnar Ek
ström köpte 1926 den senares sven
ska samling och gav 6 700 Mark för 
detta exemplar. 

Nu finns det flera intressanta frå
gor rörande detta objekt, och den 
information som lämnades i sam
band med försäljningen, är enligt 
vår åsikt ofullständig. Därför har vi 
här samlat uppgifter ur olika källor 
och med ledning av dem formulerat 
några av dessa frågor. 

Beskrivning av kända exemplar 
I Skandinavisk Numismatik nr 2, 
1976, har Bengt Henuningsson 
lämnat en utförlig redogörelse över 
de 9 kända exemplaren. Vi citerar 
följande ur hans artikel. Uppgifter
na om stämpelställningarna grun
dar sig på en undersökning av Yng
ve A.lmer. 

Två olika frånsidor finns: nr l 
med en ruta framför omskriftens 
NOVA (Ap p. 4 7 4) och nr 2 med en 
punkt på sammaställe(App. 476). 

l) Avslag i guld. 25,92 g. Frånsi
da l. Likvända sidor. Kungl. Mynt
kabinettet i Stockholm. Hern
IDingsson meddelar, att guldexem
plaret för första gången nämns i en 
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Fig. l. Gyllen 1528. Exemplar nr 2. Agare Kungl. Myntkabinettet, Stocklrolm 
(KMK). Foto: ATA. 

förteckning över den kungliga 
myntsamlingen, upprättad 1685. 
Däremot finns det ej medtaget i ett 
par tidigare förteckningar över 
samlingen från c:a 1619- 26 och 
1630. 

Övriga exemplar är präglade av 
silver. 

2) Hel gyllen. 25,99 g. Fränsida 
l. Likvända sidor. Kungl. Myntka
binettet i Stockholm. Detta exem
plar har tillhört en samling, som på
börjades under 1700-talet. Bland 
ägarna märks medlemmar av släk
terna de Geer och von Platen. 

3) Hel gyllen, 25,90 g. Frånsida 
2. Oregelbunden stämpelställning 
( c:a 135•). Det ovan omtalade ex
emplaret, tidigare i Ekströms sam
ling. Sålt 1987. 

4) Hel gyllen. 25,34 g. Frånsida 
2. Likvända sidor. Uppsala Univer
sitets Myntkabinett. Exemplaret 
har under 1700-talet inköpts för 
denna samling av Carl Ehrenpreus. 

5) Halv gyllen. 12,99 g. Frånsida 
2. Oregelbunden stämpelställning 
( c:a 345"). Kungl. Myntkabinettet i 
Stockholm. Förste kände ägare var 
hovintendenten Per Magnus, bo
satt i Berlin. Exemplaret köptes 
1869 av Snoilsky, som 1891 gjorde 
en bytesaffär med Kungl. Myntka
binettet och i stället fick exemplar 3 
ovan. 

6) Halv gyllen. 12,85 g. Frånsida 

2. Anteilska samlingarna i Helsing
fors. Den första kända uppgiften 
om detta exemplar är att det köptes 
1874 av grosshandlare J Arfwedson 
på auktion i Wien efter samlaren 
Gottbard Minus. Näste ägare blev 
den kände numismatikern A W 
Stiernstedt, vars svenska samling 
köptes av den finske läkaren H F 
Antell. 

7) Halv gyllen. 12,56 g. Frånsida 
2. Tidigare Ekströms exemplar. 
Sålt 26/4 1975 på Ahlströms auk
tion nr 8. Pris 125 000 kronor. Det
ta exemplar har tillhört samlaren 
Oldenburg, som köpte det 1895 i 
Tyskland. Enligt obestyrkta upp
gifter skulle det ba tillhört Elias 
Brenners samling, som i början av 
1700-ta.let såldes till Ryssland. Där
efter har det tillhört samlarna L E 
Bruun, Köpenhamn, I Berghman, 
Stockholm, VirgH Brand i Chicago 
och slutligen G Ekström. 

8-9) Hel och halv gyllen, som 
finns i Eremitaget, Leningrad. 
Viktuppgifter saknas. 

Skriftligt källmaterial 
I kulturhistoriskt lexikon för nor
disk medeltid finns en artikel av N L 
Rasmusson med inledningen 
"Kastpenning, mynt, medaljer etc 
utkastade till folket vid solenna till
fällen". Vi citerar vidare: 

" Det enda dokumenterade till-



fälle under nord. medeltid då bru
ket tillämpades var vid Gustav Va
sas kröning i Upps., då enl. Tegels 
skildring en härold efter kröningen i 
domlc:an under processionen till 
ärkebiskopsgården utkastade 
"ibland Almogen (guld) Daler och 
Penningar". Det vid sidan av regul
järt mynt (vid denna tid präglades 
ören, örtugar och fyrkar) utkastade 
dalermyntet kan identifieras med 
det stormynt av silver, nu kallat gyl
len (även halva existerar), med år
talet 1528 i prägeln, som väger 26 
g?' .... "Det utkastade guldet kan 
säkert identifieras med existerande 
avslag av stampen till detta stor
mynt?' 

Om historieskrivaren Erik Jö
ransson Tegel ( 1563-1636) med
delar det biografiska verket "Sven
ska män och kvinnor", att han var 
son till Erik XfV:s avrättade rådgi
vare Jöran Persson och att han togs 
om hand av hertig Karl (Karl IX), 
som bekostade hans studier. Han 
fick sedan höga ämbeten inom Karl 
IX:s förvaltning. Vid kungens död 
berövades han sina ~änster och en 
del av sin förmögenhet genom 
Karls motståndare inom de adliga 
kretsar, som fick inflytande, när den 
unge Gustav Il Adolf efterträdde 
sin far 1611. Tegel lyckades dock 
vinna Gustav Adolfs gunst och kom 
med tiden åter i statens ~änst. 

Tegels krönika om Gustav Vasa 
författades omkring år 1600 på ini
tiativ av hertig Karl, som ansåg sin 
fader orätt behandlad i dansk histo
rieskrivning. Avsikten var även att 
visa, hur Karl i sin politik var en ef
terföljare till fadern . Krönikan 
trycktes först år 1622. Vi citerar vi
dare ur den ovannämnda biografin: 
"Sitt största värde har T:s arbete 
därigenom, att i detsamma - både i 
referat och i avskrift - bevarats en 
myckenhet urkundsmaterial, som 
T. hade tillgång tiU i det kungliga 
kansliet men som nu gått förlorat?' 

Tegels verksamhet som historie
skrivare har behandlats av S Ljung. 
Källmaterialet till krönikan om 
Gustav Vasa har varit dels flera tidi
gare skrivna sådana, dels urkunds
material i det kungliga kansliet. Av 
detta material har Tegel gjort sitt 
urval och därvid hållit sig till de käl-

l or, som han har ansett mest tillför
Litliga. "Vid källklassi.ficeringen bar 
emellertid Tegel stannat . . . Över 
huvud taget är det något ganska ty
piskt för den äldre historieforsk
ningen, att den väl kan fatta, att en 
källa är sämre än en annan, men ej, 
att den i och för sig är mindervärdig 
. . ?'(Ljung, sid 155) Alltså bör upp
gifterna i ett historiskt arbete från 
denna tid underkastas en kritisk 
prövning. 

Tegels korta uppgift om utkast
andet av guld och daler till folket är 
orimlig med hänsyn till dåtidens 
penningvärde.1 Om större mynt bar 
förekommit vid detta tillfälle, dela
des de säkerligen ut i ett mindre an
tal till betydelsefulla personer. Vad 
som möjligen kan ha kastats ut, är 
de mindre mynten med vase och år
talet 1528. (Se avsnittet Omskrif
ter.) 

Uppgiften om guld och daler 
stämmer emellertid utmärkt väl 
med existensen av de ovannämnda 
objekten med årtalet 1528. 

På grund av frånsidans omskrift 
ansåg Elias Brenner dessutom, att 
gyllen 1528 hade präglats av Stock
holms stad för att högtidlighålla 
Gustavs kröning. Något samtida 
skriftligt material, som bestyrker 
detta, finns ej. 

Tegellämnar alltså en besynner
ligt formulerad uppgift om något 
som hände 35 år innan han föddes. 
Han åberopar ej -att döma av cita
tet ovan - något ursprung för sin 
skildring. Givetvis kan Tegel ha 
återgivit en tradition, som han se
dan har förskönat. Ett sådant anta
gande ger dock ingen grund för att 
läsa hans text alltför bokstavligt. 

För att en uppgift av detta slag 
skall accepteras, måste man åtmin-

stone fordra ett par olika källor, 
som är helt oberoende av varandra. 

Fråga: 
Vilka andra uppgifter finns om för
hållandena vid Gustav Vasas krö
ning? Finns det något material, som 
är samtida eller ligger närmare i ti
den, och nämns däri utkastande el
ler utdelning av mynt ?2 

Myntbilder 
Åtsidans myntbild visar kungen 
med skägg, bårande krona, svärd 
och riksäpple samt klädd i rustning 
och lång mantel. Mellan hans fötter 
finns en sköld med vasa-vapnet. 
Kungabild med motsvarande ut
styrsel finns på den s k sture-mar
ken 1512. Liknande bild finns även 
på de ettören, som präglades i 
Arboga och Västerås 1522 samt i 
Stockholm från 1523. Både mark 
och ören har omskriften 
SANCIVS ERICVS REX, och 
bilden föreställer alltså i dessa fall 
Erik den helige, även på ören präg
lade efter 1528. 

På mynt och medaljer förekom
mer stundom något, som kalls av
skärning: en vågrät linje, som av
gränsar ett segment nertill på det 
runda fältet, och där kan ett årtal el
ler en inskrift förekomma. Denna 
linje kan ibland vara konturen av ett 
stycke mark, ett fundament e. d. 

En speciell avskärning förekom
mer i det fall, då en stående figur är 
placerad på en rät Linje, som ej ri/1-
ltör något föremål i bilden. Den är 
då enbart ett underlag för figuren 
att stå på. Om inte figuren placera
des så, att fötterna berörde cirkeln 
kring bilden, skulle vederbörande 
synas sväva i luften, om ej denna 
linje fanns. Avskärning av den se-

Fig. 2. E u öre 1528. At- och frånsida från två olika exemplar. Den asymmetriska 
kronan i frånsidans sköld erinrar om motsvaronde på gyllen 1528. Foto: N Lager· 
gren, ATA, 1963. 
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Fig. 3. l daler 1534. App. 478 (typ 57). Foto: ATA. 

nare typen förekommer på 1600-
talsmedaljcrl samt på flera av Karl 
XII:s mynttecken. 

Avskärningslinje under stående 
figur förekommer däremot ej på 
sture-marken l512; på GustavVa
sas ettören J, daler 1534 med ståen
de kungabild , eller på salvatorsda
lernas frånsidor (dalern 1559 visar 
Frälsaren stående på ett stycke 
mark) ;$ ej heller på övriga mynt 
från Erik XIV till Kristina med stå
ende bilder på åtsidor eller frånsi
dor. 

Däremot finns en sådan linje på 
gyllen 1528. Strängt taget är av
skärningslinjcn här onödig, då 
kungens fötter i det närmaste berör 
myntbildens kant. 

Fråga: 
Hur tidigt uppträder denna typ av 
avskärningslinje, som ej tillhör nå
got föremål i bilden w an endast är 
underlagför en stående figur? Finns 
det några exempel från 1520-talet 
på europeiska mynt och medaljer? 

Frånsidans myntbild visar en 
krönt, fyrdelad sköld med stora 
riksvapnet samt hjärtsköld med va
sa-vapnet. Sköldens och vapnets 
form liknar samma på 1534 års da
ler, medan hjänskölden påminner 
om sköldar på markmynten från 
1530-talcts slut. Skölden ligger på 
ett kors, vars ändar är vidgalie och 
rakt avskurna liksom på sture-mar
ken och dc flesta ett örena. En del av 
1534 års daler har också kors under 
skölden men med liljeformade än
dar. 

Dc små öppna kronorna i riks
vapnet har spetsar, som upptill är 
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breda och rundade. Mittspetsen 
hänger samman med sidaspetsen 
på högra sidan men inte med spet
sen på vänstra sidan. Krontypen 
finns på en del ettören,6 där den i re
gel är sammanhängande på båda si
dorna, men på vissa exemplar finns 
svagt utpräglade kronor med 
nämnda fel. Man har i dessa fall an
vänt en defekt puns. På gyllen är 
kronorna, trots det nämnda felet, 
välutpräglade och mycket tydliga. 

Två olika frånsidor förekommer 
som ovan är nämnt: nr l med ruta 
framför NOVA och nr 2 med punkt 
på samma ställe. Placeringen av N i 
NOVA och S i STOKO i förhållan
dc till korsets ändar visar, att man 
har använt två olika myntstarnpar.7 

T G Appelgren anser, att gyllen 
1528 är utförd i en gravörstil , som 
han betecknar med nr 5.g Den kän
netecknas av "alltigenom latinska 
bokstäver i omskrifterna" och är 
"konstnärlig". Till samma stil räk
nar han flera fyrkar, präglade i 
Stockholm och Västerås, men ej 
några cttörcn. Alla dc senare har ju 
bokstäver av uncial-typ i omskrif
terna. Myntbilderna på fyrkarna 
(enbart kronor, vasar, bokstäver) 
kan ej jämföras med personbilden 
på gyllen. Om man fullföljer Ap
pelgrens sätt att resonera, blir resul
tatet att gyllen i fråga om stilen sak
nar motsvarighet bland Gustav Va
sas mynt.9 Den kännetecknas ju 
också av blandade stildrag från fle
ra olika typer. 

Vidare måste påpekas, att gyllen 
1528 är väl och vackert utförd, både 
när det gäller teckning och grave
ring. Dess upphovsman ägde både 
yrkeskunskaper och konstnärlig 

Fig. 4. 1600-tals-meda/j med avskär
ningslinjesom underlagförknäböjande 
figur. Frånsidan av Karlsfeens medalj 
ö~r Karl Xl:s kröning (Stenström nr 
18). Foto: ATA. 

begåvning. Trots detta verkar dock 
den från ettörena uppförstorade 
kungabilden något opersonlig, i 
synnerhet vid jämförelse med bil
derna på 1534 års daler. Visserligen 
är de senare mycket sämre teckna
de, men man får intrycket, att en 
verklig person avbildas på dem, 
medan kungen på gyllen är enbart 
en symbolisk gestalt. 

l Numismatiska Meddelanden 
XXHT har Appelgren på ett överty
gande sätt visat genom både text 
och bilder, att sturemarken 1512 
har stildrag, som är gemensamma 
med samtida mynt från Bremen, 
Hamburg, Lubeck och Holstein. 

Fråga: 
Finns andra europeiska stormynt 
f rån 1520-talet, som liknar gyllen 
1528 beträffande mymbilder? 
Finns bland dessa några, som ifråga 
om gravörstil kan jämföras med 
denna? 

Omskrifternas text 
är på åtsidan GOSTAVS D G 
SVECORVM REX (Gustav med 
Guds nåde svenskarnas konung) 
och på frånsidan MONET NOVA 
STOKOL 1528 (nytt mynt från 
Stockholm 1528). 

Texten är utförd med antik-va
stil, som finns på någm reguljära 
mynt från 1528 och som blir den 
vanliga från och med dalermynt
ningen 1534. Gustavs tidigaste 
mynt har den medeltida uncial-sti
len, som förekommer ii n da fram till 
den första myntningsperiodens slut 
1534. 



Nationsbeteckningen SVE-
CORVM (helt utskriven och med 
enkelt Y) förekommer bland regul
jära mynt endast på 16-örena 1543 
och 1556-60. Deras åtsidor har 
långa inskrifter inom fyrkantig ram. 
Den normala nationsbeteckningen 
på Gustavs mynt är ordet SWECIE 
i många varierande former (även 
SWEC, SWE, SV, S). Formen SVE 
GOT WAN REX förekommer 
bland svartsjö-dalerna Här kunde 
SVE tänkas som ett förkortat SVE
CORVM, om inte också formen 
SWECI GOT WAN REX fanns 
(1542). Mynten där Gustav kallas 
riksföreståndare (gubernator) har 
speciella, troligen tyskpåverkade 
nationsbeteckningar ( Swedenri 
etc.). 

stavningsvarianten STOKOL 
(utan H) finns endast på denna gyl
len. När andra stavelsen i namnet 
Stockholm är medtagen i omskrif
terna, är bokstaven H annars alltid 
utsatt. Exempel: App. 369 STOK, 
App. 394 STOKH, App. 219 STO
CHOL, App. 235 STOKHOL, 
Ap p. 4 78 - daler 15 34 - STOCK
HOLM. 

På ~n del mindr~ mynt fön:kurn
mer Gustavs familjevapen, vasen, 
och om kröningsmynt i små valörer 
finns, bör det vara bland dem. 

Örtugarna utan år med vase 
( App. 229-34) har omskriften 
GOSTA (GVSTA) DE(I) G(R) 
REX SWE och MONETA 
STO(C)K HOLM. Fyrkarna med 
vase ( App. 363-377) har GOSTA 
ERIS REX SWEC(IE) eller GOS
TA(VS) R(EX) SWE(CI), även 
REX S. På deras frånsidor finns 
MONE(T) STOKHOLM etc. 

De båda typerna med okänd va
lör, App. 472- 73, som förmoda~ 
vara halvören, har vase samt om
skriften GOSTA ERISEN REX 

Fig. 5. 112-öre (?) 1528 med W. App. 
473 (typ 55). ATSIDA: Vasesköld med 
spetsig överkant. Omskrift: GOSTA 
ERTSEN REX SWEC 
FRANSIDA: Trekron orssköld med 
spetsig överkilnt. 
Omskrift: MONET STOKHOLM 
1528 w 
Vikt 1,54 g. KMK. Foto: Bengt A Lund
berg, Raä. 

S(WEC) och MO(NET) STOK
HOLM W 1528 (eller 1528 W). 

På fyrken App. 367 (med vase) 
samt på de förmodade halvörena 
App. 472- 73 finns bokstaven W, 
som gissningsvis skulle kunna tol
kas som någon fonn av det tyska or
det werfen (kasta) eller någon sam
mansättning med detta. 1 så fall kan 
dessa typer vara präglade till krö
ningen.10 

örtugarna App. 276-78 och 
326-27 bar på frånsidan texten 
MONETSTOK HOLM 28 W samt 
sköld med tre kronor. Den förras 
åtsida daterar Appelgren till 1532, 
och den senare är sammanpräglad 
med en frånsida med årtal J 532.11 

Appelgren talar på sid. 78 om en 
typ nr 34 av Stockholmsörtugar 
med vasesköld på åtsidan och tre
kronorssköld på frånsidan: "Örtu
gar av denna typ hava sannolikt år 
1528 bljvit präglade, men då intet 
exemplar nu är känt, att vara i be
håll, kan det tänkas, att hela bestån
det har från mynthuset genast inle
vererats till någon kassa, där det bli
vit liggande och varifrån det seder
mera oskingrat utgått till nedsmält
ning:,.2 

Fig. 6. Fyrk 1528 med W. App. 367 (typ 46). 
ATSIDA : Vasesköld med spetsig överkan r. Omskrift: GOSTA ERIS REX SWE
CIE 
FRANSIDA: Krona. Omskrift: MONET STOKHOLM 1528 W. Foro: ATA. 

•

l 

~ 

Fig. 7. Frånsida av örtug med ånalet 
1528 och W. App. 326 (hybrid 6). Tre
kronorssköld med spetsig överkam. 
Omskrift: MONET STOK hOLM 28 
w 
Sammanpräglad med en frånsida med 
ånalet 1532. Vikt 1,64 g. KMK. Foto: 
Bengt A Lundberg, Raä. 

Denna nu okända typ kunde 
möjligen också ha varit ett krö
ningsmynt, präglat i liten upplaga. 

I 1528 års oroskrifter betecknas 
Gustav visserligen som REX (ko
nung), men för övrigt finns ingen
ting, som syftar på själva krönings
ceremonien, utom möjligen den 
nämnda bokstaven W. 

Fyrkarna med krönt G torde 
gissningsvis kunna hänföras till ti
den efter kröningen. 

Utseende i övrigt 
Alla Gustav Vasas mynt (även 
dalermynten) har oregelbunden 
stämpelställning, liksom fallet är 
med övriga svenska rundmynt från 
1500-talet. De är ju tillverkade ge
nom bammarprägling, varvid över
stampen var lös och kunde intaga 
godtyckliga lägen. Regelbunden 
stämpelställning blir vanlig först 
under andra hälften av 1600-talet, 
då myntpressar böljade användas 
(först till de större mynten). 

Vi har haft tillfälle an kontrollera 
stämpelställningen på 5 exemplar 
av gyllen (se ovan). Av dessa har 3 
exemplar likvända sidor. 

På de större mynten från Gustav 
Vasas tid finns mycket ofta svagt ut
präglade partier, som framträder 
även på väl bevarade exemplar. Or
saken torde vara, att den silverplåt, 
varav myntämnena skulle stansas, 
hamrades ut till erforderlig ~ock
lek, varvid plåten kunde bli för tunn 
på en del fläckar. (Ettörena har 
mycket ofta stora partier med svag 
prägel, troligen därför att mynt
plattarna ej har varit tillräckligt 
tjocka.) 

Vid Hemmingssons ovannämn
da artikel finns bilder på 7 exemplar 
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av gyiJen, varav framgår, att alla är 
ovanligt jämnt utpräglade. Svaga 
partier av mindre omfattning syns 
endast på exemplar nr 2 ( oroskrif
tema) samt på nr 5 och 7 (vid kung
ens vänstra fot). 

I jämförelse med Gustav Vasas 
reguljära mynt - liksom övriga 
1500-talsmynt - har gyllen 1528 
en högre relief i de graverade mynt-

. bilderna (observera de skarpa kon
turerna på fotografierna). 

Gyllen 1528 skiljer sig även från 
de nämnda mynten genom en an
märkningsvårt slät struktur i mynt
sidomas botten. Strukturen är be
roende av tillverkningsmetoden för 
myntplattarna men främst av präg
lingsverktygens material och utför
ande. I detta fall har man alltså an
vänt tillverkningsmetoder, som i 
1500-talets Sverige ej tillämpades 
vid präglingen av de reguljära myn
ten. 

Guldexemplaret har en slät rand 
med rak genomskärning (ej avrun
dad). Båda sidornas kanter väller 
över något mot randen, varför den
na troligen ej har blivit avslipad. De 
reguljära 1500-talsmyntens rand 
brukar vara ojämn, vilket torde be
ro dels på utstansningen av mynt
plattarna, dels på att man ännu ej 
hade någon stödanordning för ran
den, varför myntmetaiJen kunde 
flyta ut vid präglingen. Först under 
1600-talets senare hälft infördes 
den s k präglingen "i ring" .'3 

Liksom när det gäller teckning 
och gravering måste slutligen påpe
kas, att även präglingen är utförd på 
ett sätt, som vittnar om goda yrkes
kunskaper. 

Fråga: 
Hos vilka övriga europeiska mynt 
från 1520-ta/et finns ett utförande, 
liknande det ovan beskrivna? 

Exemplarens vikter 
Under slutet av 1400-talet började 
man prägla stora silvennynt, som i 
värde skulle motsvara de guldmynt, 
som från 1200-talet hade börjat 
präglas i södra och senare även i 
mellersta Europa. Guldmynten be
nämnes i vårt land gyllen, motsva
rande silvermynt silvergyllen, sena
re även daler (på tyska taler efter 
myntorten Joachlmsthal). Medel-
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vikten av några sådana stora silver
mynt från tiden 1505-1526 är 
28,96 g.14 

I Danmark lät Kristian II prägla 
silvergyllen 1516-23 ( Galster nr 
38). Vikten var c: a 28 g. Fredrik I:s 
silvergyllen från H usum ( Galster nr 
114) väger 28,90 g. 

Den svenska gyllen med årtalet 
1528 har en vikt av 25,99-25,34 
för de tyngre exemplaren och 
12,99- 12,56 för de lättare.15 

Man räknade på kontinenten 
med 8 gyllen- eller talennynt på en 
kölrusk viktmark (c: a 230 g). Hans 
Hildebrand ansåg, att vi här hade 
hela och halva svenska silvergyllen 
och att Gustav hade räknat med åt
ta sådana på en svensk viktmark 
(c:a 210 g).16 

Det finns alltså en skillnad i vikt 
på c:a 3 g mellan den svenska gyllen 
och de danska samt dessas motsva
righeter från kontinenten. Sett trdll 
den dåtida allmänhetens synpunkt 
bör detta ha inneburit en betydande 
skillnad i värde. Ettörets vikt var 
från 1527 3,5 g, och ett dagsverke 
betalades med 1

/ 2 öre under Gustav 
Vasas tid. Från utgivarens synpunkt 
bör en viktskillnad av 3 g per mynt 
ha varit betydelselös vid en prägling 
av mindre omfång, även om statens 
finanser befann sig i ett ansträngt 
läge. 

Kunskaper om kontinentens 
mynt måste ha funnits hos kungen 
och hans rådgivare, vartill kom in er, 
att dåtidens myntmästare- i regel 
av tysk härkomst - bmkade flytta 
från land tillland och måste ha känt 
till dessa förhållanden väl. 

Om den lägre vikten skulle ha 
kompenserats av högre halt, vore 
detta egendomligt. Vikten kunde 
allmänheten kontrollera lättare än 
halten, och ytterligare tillsats av 
koppar vid smältningen av mynt
metallen, om nu denna hade högre 
silverhalt, bör inte ha berett någon 
svårighet.17 

Gustav Vasas kröning skulle vi
sa, att den man, som för några år se
dan grep makten i Sverige, var lika 
god som monarkerna nere på konti
nenten. Skulle han då försämra det 
goda intrycket genom utdelning av 
mindervärdigt mynt? När han 1534 
Tät prägla sina forsta egna daler, 

skulle de ha en vikt på 29,4 g enligt 
myntordningen. 

Endast en förklaring beträffande 
vikten på silvergyllen 1528 kan tän
kas, nämligen att det på kontinen
ten har funnits ett välkänt och all
mänt gångbart mynt med samma 
vikt som denna. De som tidigare 
har behandlat detta ämne, har ej 
nämnt något sådant. 

Fråga : 
Vilket europeiskt silvermynt från 
1520-talet har samma vikt som gyl
len 1528? 

Liksom när det gäller talennynt
ningen, blev de typer, som allmänt 
cirkulerade nere på kontinenten, 
förebilder för den myntning i guld, 
som skedde inom avlägsnare områ
den. De danska kungarna Hans, 
Kristian II och Fredrik I myntade 
sålunda s k nobler med vikten 
14,75 g (förebilden var det neder
ländska guldmyntet real) samt 
rhenska gyllen (vikt c: a 3,49 g) ef
ter ett guldmynt, som ursprungli
gen präglades i områdena kring flo
den Rhen.18 

Guldexemplaret av den svenska 
gyllen 1528 väger 25,92 g, alltså li
ka mycket som de tyngre silverex
emplaren. 

Man bör förutsätta, att eventuel
la avvikelser från nonneo bör vara 
små, när det gäller den dyrbaraste 
myntmetallen. 

Fråga: 
Efter vilken internationell vikt
norm är guldexemplaret präglat ?19 

Miniatyren från Dalarna 
I Skandinavisk Numismatik nr 3 
1982 finns en artikel av Kenneth 
Jonsson, vari berättas om ett litet 
objekt av koppar, som hittades av 
två pojkar på en banvall2 mil nord
väst om Ludvika. Vi citerar: 

"Det överensstämmer helt i mo
tivval och utförande med krönings
mynten 1528. storleken (28mm) 
är dock betydligt mindre och mot
svarar l öret. Det är dessutom präg
lat i koppar och vikten är 5,196 g. 
Fotografiet här återger myntet före 
konservering. Stämpelställningen 
är o· och centreringen är perfekt. 



Fig. 8. Miniatyren från Dala ma. Utförd av koppar. Storlek som Gustav Vasas euö
r~n. Samm~ my.~llbild s~m på gyllen ~528 men en viss s~illnad beträffande propor
tionerna. Jamfor denltkartade tecknmgen av vecken pa kungens mantel. Atszdan, 
som är mindre korroderad än frånsidan, har en skärpa i konwrerna, som saknar 
morsvarighet bland de nämnda euörena. Foto Bengt A Lundberg, Raä. 

Randen är helt slät. Reliefen på 
kungens bild är ovanligt hög. Dessa 
senare egenskaper passar inte rik
tigt för ett 1500-talsmynt, medan 
däremot stilen på bokstäver och 
motiv bär samtidsprägel~ 

De publicerade fotona visar ett 
tämligen korroderat objekt, men i 
synnerhet åtsidans myntbild fram
träder ganska tydligt. Likheten 
mellan miniatyr och gyllen är an
märkningsvärt stor,20 och den som 
har utfört graveringen måste ha haft 
minst lika goda kunskaper som 
mästaren till gyllen 1528. 

Frågan är nu: i vilket förhållande 
står det mindre exemplaret till de 
större? Är det utfört samtidigt eller 
senare? 

Efterbildningar av äldre och säll
synta mynt existerar i ganska 
många typer. De flesta anses här
stamma från 1600-talets senare del 
och från 1700-talet. I en del fall har 
gravören ej sett originalet utan av
bildat en illustration hos Brenner. 
Ibland har man ändrat årtal eller 
lagt till omament. Rena fantasiska
pelser förekommer också. I de se
nare fallen är det fråga om förfalsk
ningar, men det kan även tänkas, att 
samlare medvetet har köpt kopior 
för att komplettera sin samling. 
Några skriftliga uppgifter om ur
sprunget till dessa objekt är ej kän
da.21 Det har emellertid förekom
mit långt in i senare tid, att samlare 
har betraktat bättre utförda kopior 
eller fantasimynt som äkta. Objekt 
av detta slag finns i äldre samlingar 
och på museer. De olika typerna fö
rekommer endast i mindre antal 
och utbjudas sällan i handeln. Be
traktade som en del av myntsam
landets historia är sådana objekt 

från 1600- och 1700-talen intres
santa. Någon fullständig beskriv
ning över dem finns ej_22 

Kopioma har i regel utförts av 
mindre kunniga gravörer och kan 
stundom vara löjeväckande, i syn
nerhet beträffande porträtt- och fi
gurframställning. Vid jämförelse 
med det äkta exemplaret, om ett så
dant finns, ser manskillnaden ome
delbart. Innan man hade tillgång till 
fotografier, bör det sällan ha varit 
möjligt att jämföra med ett sällsynt 
och svåråtkomligt original, och det
ta bör vara en ursäkt för misstag, 
begångna av gamla tiders samlare. 
En sak bör dock framhållas: arbe
tenas kvalitet visar, att gravörer 
med goda yrkeskunskaper i regel ej 
har sysslat med verksamhet av detta 
slag. 23 

Vidare är det vanligt, att efter
bildningarna är utförda i samma 
storlek och av samma metall som 
originalet. (Försilvring och förgyll
ning kan dock förekomma.) 

Om vi jämför miniatyrexempla
ret med gyllen 1528, finner vi 

l) att storleken ej är lika; 
2) att metallen ej är av samma 

slag; 
3) att både det lilla och de stora 

exemplaren är utförda av yrkes
skicklig gravör. 

Denna miniatyr saknar alltså 
egenskaper, som är vanliga hos de 
ovan beskrivna 1600- och 1700-
talskopiorna. Om den är utförd se
nare än gyllen, är den enda förkla
ringen - enligt vår åsikt - att man 
har utfört den till försäljningsom en 
dittills okänd sällsynthet. 

Att gravera ett miniatyrexem
plar, som förminskar en större 
myntbild på ett godtagbart sätt, 

måste vara betydligt svårare än att 
göra en kopia i originalets storlek 
eller större. Av bilderna framgår, att 
de båda typerna inte bara är gravör
arbeten av hög kvalitet utan också 
att de har likheter i stilen, som tyder 
på att de har utförts av samma per
son. 

Fig. 9. Arsida av guldengroschen 1516 
frdn staden Kö/n. Nedtill i myntbilden 
finns en inskrift inom el/ vågrä/1 band, 
begränsat av två linjer upptill odr en 
nedtill. T vå av de tre figurerna (heliga 
tre konungar) står på deua band. Eu så
dant arrangemang kan vara ursprunget 
till den avskämingslinje, som var vanlig 
under 1600-ralet. Vi cackar Kemrerlz 
Jonsson för anvisning om denna mynt
typ. 

Genom det material, som är känt 
för oss när detta skrives, har vi kom
mit fram till att följande förklaring 
är den mest sannolika : 

Gravören har utfört två stampar 
för en planerad prägling i ett öres 
storlek, och med dem har prov
prägling utförts. Därefter bar man 
beslutat, att präglingen skulle ske i 
större format , varefter samme gra
vör har utfört de större stampar, 
varmed gyllen 1528 har präglats. 

Enligt Kenneth Jonssons artikel 
var miniatyren i mars 1982 inläm
nad för konservering. Så vitt vi vet 
har därefter ingenting publicerats 
om detta intressanta objekt. Vi 
emotser nu snarast en artikel med 
foton före och efter konservering
en, både i originalstorlek och för
storade, samt med uppgift om den 
bedömning, som man gör från sak
kunnigt håll.24 

När vi har fått ytterligare uppgif
ter om miniatyren, bör de antagan
den, som vi här har gjort, ånyo prö
vas. 
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Vi hoppas nu, att denna artikel 
med de framställda frågorna skall 
väcka uppmärksambet inom kret
sar med intresse för numismatik 
och 1500-talshistoria. För att alla 
som så önskar skall få möjlighet att 
medverka på ett tidigt stadium, an
håller vi om att vår artikel måtte pu
bliceras snarast möjligt, utan det 
dröjsmål, som utarbetandet av svar 
skulle förorsaka. 

Vi hoppas också, att styrelsen för 
Gunnar Ekströms Stiftelse, vars 
uppgift är att främja numismatisk 
forskning, skall medverka till att en 
objektiv ur.dersökning utföres. 

För att artikeln skall bli tillgäng
lig för så många läsare som möjligt, 
har den sänts både till Svensk Nu
mismatisk Tidskrift och till Skan
dinaviska Mynt Magasinet. 

Noter 
1. Hallenberg meddelar följande an

gående arbetslöner under Gustav 
va.~as tid: 

"Utgifne penningar till byggning 
på Sorkholms lade gård. -- Item 
Swen Bååth, Willam Timmerman 
hafwa arbetat 196 dagar, och fick 
vardera om dagen l öre---" (sid 
164. RäkenskaperförÖland 1539. ) 

"Utgifne penningar till W(år) 
N( ådige) H( erres) skepp, som 
byggdes å nyo wid Raseborgs slott 
1541. 

Item är giwet 12 Timmermän, 
som upphöggo skeppet--- hwar
dera om dagen l 1/2 öre:' (Sid. 
224.) 

Under 1530-talet var alltså dags
förtjänsten för en hantverkare l öre, 
under 1540-talet l l/2öre. Dessut
om kan visserligen ha utgått kost 
och logi, men då det gällde perso
ner, som ej var helårsanställda utan 
arbetade med speciella projekt, bör 
sådan eventuellt utgående ersätt
ning kunna likställas med trakta
mente, d. v.s. ersättning för mer
kostnad vid arbete utom hemorten. 

l NM XXII meddelas för perio
den 1527-35, att kursen på silver
myntet l daler "sjönk mycket snart 
till 3 mark". 1536- 39 varierade 
kursen mellan 3 och 3 112 mark. 
Om vi antar, att kursen 1528 var 3 
mark, så motsvarade l daler (eller 
silvergyllen) med rätt vikt och halt 3 
mark - 24 öre. En daler motsvara
de alltså hantverkarens konstanta 
lön under 24 dagar eller c:a l må
nad. 

Nu är det vanskligt att järnföra 
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vår tids löner med 1500-talets på 
grund av skillnaderna i levnadsom
ständigheter, ekonomiska förhål
landen, beskattning, arbetstidens 
längd m m. Vid fast anställning ut
gick i regel naturaförmåner (kost, 
logi m m). Man kunde dock tänka 
sig, att vår nuvarande konung under 
någon av sina s k eriksgator lät kasta 
ut bland folket ett antal mynt eller 
sedlar, vardera i värde motsvarande 
en arbetares genomsnittliga må
nadslön (efter skatt). Lika rimligt 
som detta skul.lc vara, lika rimligt 
hade det varit attkasta ut daler(gyl
len) i silver bland allmogen i Uppsa
la 1528. 

Som jämförelse kan även näm
nas, att till KarllX:s kröning 1607 
präglades 1/2 och 1/8 riksdaler i 
silver (SM 76-77) samt 16mark i 
guld (SM 15, vikt 4,9 g). 

Till kröningen av Gustav II Adolf 
1617 och Maria Eleonora 1620 
präglades i silver l, 1/2, 1/4 och 
l/8 riksdaler (SM 81-90) samt i 
guld 16 mark (SM 10-11, vikt 
4,9 g). Av den förra finns även ex
emplar med värdet 5 dukater (SM 
9, vikt 17,34 g). Vi bör här observe
ra, att i jämförelse med 1500-talets 
förra hälft var prisnivån avsevärt 
högre- och alltså penningvärdet i 
(riks )daler lägre- under början av 
1600-talct. 

Det mynt, som anses vara pr'.iglat 
som kastpenning till Erik XIV:s 
kröning 1561 (SM 65, utan årtal) 
har valören 1/2 mark. 

2. Inga uppgifter om svenska gyllen
mynt från 1520-talet finns i "Myn
ten i Gustav I:s registratur" av La
gcrqvist - Nathorst-Böös. 

3. Exempel: medaljer över G Bonde 
och OThegncr(NMXVU: 1 sid. 45 
och 73) samt Karlsteens medaljer 
över Karl Xl:s och tnrika Elcono
ras kröning (Stcnström nr 18 och 
41 ). 

4. På det unika ettöret från Västerås 
1522 (App. 25, SM 9) skymtar en 
sned ojämn linje mellan kungens 
fötter på bilden i Sveriges Mynt. 
Den syns ej på motsvarande bild hos 
Appclgren (p L U typ 11 ), och förc
faller ej att tillhöra den graverade 
mynt bilden. 

5. Ett slags avskärningslinje finns på 
den s.k. 1/ 4 gyllen 1522 (App. 5, 
SM l), men det gäller här en be
gränsningslinjc för kungabilden, 
som är en framåtvänd bröstbild. 
Gustav stöder sina händer på ett 
skrank eller en bordskant. För öv
rigt skiljer sig denna gyllen på ett 
markant sätt från alla andra objekt 
med anknytning till Gustav Vasa 

(typ av porträtt, oroskrifternas ly
delse, bokstavsformer och gravör
stil). 1/4 gyllen 1522 bör inte åbe
ropas vid diskussionen om myntbil
den på gyllen 1528 

På Fredrik l :s nobel 1532 med 
två bröstbilder i profil ( Galster nr 
45) åtskiljes bilderna och fältet med 
inskrift av en linje med liknande 
funktion som på l l 4 gyllen, alltså 
en linje som avslutar den på bilden 
medtagna delen av dc avbildade 
personerna. 

6. Se Appclgrens plansch 11-111, typ 
12 A och 14 (Västerås 1528-29, 
SM typ 11-111), samt plansch VI, 
typ29och30(Stoekholrn 1528,SM 
typ VI-VIII). 

Liknande kronor tycks enligt bil
derna finnas på den s.k. halvgyllen 
1523 (App. 162, SM 35). Detta 
skulle kunna betyda, att objektet i 
fråga är tillverkat senare än det an
givna året. Sc vidare not nr 15. 

7. l äldre tid var det ganska vanligt, att 
en myntstamp kunde spricka efter 
att endast ha använts några få gång
er. Många sällsynta varianter torde 
ha uppstått på detta sätt. Orsaken 
bör ha varit att härdningen miss
lyckades eller att järnet (stålet) i 
stampen var bristfälligt. Så sent som 
i början av 1700-talet drabbades 
gravören Hedlinger av sådana fel. 
ScBcrch,sid. 244, om 171M års riks
daler, och NNA 1956, sid. 53, om 
1721 års riksdaler. 

8. App. sid. 43-44. 
9. Appclgren anser, att Walter von 

Piettenbergs guldengroschen 1525 
(Livländska orden, Wcndcn) har 
samma stil. Ett exemplar i guld ( 10 
dukater, 35,53 g) är avbi.ldat i 
Hirsch's auktionskatalog 1966 (pi. 
XVll nr 819). Beträffande stilen 
kan myntberrens bild ej jämföras 
med samma på gyllen. 

10. Mynten med W är mycket sällsynta. 
Typerna App. 472 och 473 finns 
endast på Kungl. Myntkabinettet i 
Stockholm. I NM XVI meddelar 
Appclgren, att fyrken med W (som 
där har numret 62) endast var känd 
i ett exemplar. Aven örtugarna 
App. 276 och 326 är ovanliga. 

Il. På Appelgrens plansch XXXI med 
förfalskningar finns som nr l en ör
tug med W, lik App. 276. Förfalsk
ningen är ett bevis för att originalet 
ansågs sällsynt. 

12. Järnför även Appelgrens text på sid. 
46-47. 

13. Försök med prägling i ring har ut
förts från 1660-talet av myntgravö
rerna Breuer och Mcybusch. Sc 
Stenströmsid. 225-227. Det första 
myntet, som har randskrift och allt-



så bevisligen är präglat i ring, är en 
åttamark .1670 (SM 59 b). 

14. Enligt uppgift från Kungl. Myntka· 
binettet, Stockholm. 

15. Ett unikt objekt, slaget i Uppsala 
med myntstampar för 1523 års ett ö· 
re( App. 17), väger28,71 g. Det an· 
ses ha valören en gyllen. Omskriften 
börjar S ERJCVS REX. Stämpel
ställning 90' . 

Här bör även nämnas den s.k. 
halvgyllen 1523. Se not 6. Åtsidans 
omskrift lyder GVBERNATE 
SWEDEN R. Enligt NM XXII vä
ger objektet 12,98 g. Det har lik
vänd stämpelstälin in g. 

Appelgren skriver, att dessa båda 
kan ha samband med kungavalet 
1523, trots att de ej nämner Gustav 
som konung. l så fall skulle de ha 
delats ut före valet. Skriftligt käll
material, som stöder antagandet, 
tycks ej finnas. 

16. Hans Hildebrand: Sveriges Medel
tid sid. 874 och 884. Aven Thorde
man sid. 55. Den tyskajoachimsta
lems finvikt bestämdes 1524 till 
25,69 g enligt Rasmusson i KL! 

17. Halten hos gyllen 1528 tycks tyvärr 
ej ha blivit undersökt. 

18. Galster sid. 24. 
19. B E Hildebrand anger för guldex

emplaret vikten 7 7/16 dukater 
(sid. 9). 

20. Fran 1800-talets mitt använde man 
vid Stockholms myntverk reduce
ringsmaskin att förminska modeller 
av mynt och medaljertill rätt storlek 
för präglingsvcrktygen. Någon så
dan kan ej ha använts i detta fall. 
Jämför avståndet mellan bokstaven 
X och svärdet på båda typerna samt 
dc upptill något insvängda sidorna 
på gyllens stora sköld med motsva
rande upptill raka sidor på det lilla 
exemplaret. Någon annan sentida 
metod för automatisk bildöverför
ing kan därför ej heller ha använts. 

21. Numismatikern Evald Ziervogel 
( 1728-65) skildrar i det först ut
givna häftet av sina historiska av
handlingar en dittills okänd variant 
av sture-marken 1512 med tvåSpå 
åtsidan, som nyligen hade blivit an
skaffad för Kong!. Academiens i 
Upsala Mynt-Cabinett av riksrådet 
m m Carl Ehrenpreus, akademiens 
kansler. Tyvärr nämnes ej varifrån 
exemplaret hade kommit. Till sist 
skriver Ziervogel: 
~w är misstänksamma tid präglar 

döma mindre benäget om sådana 
gamla penningar, som nu först 
komma i dagsljuset, och det bar ock 
stundom sin goda grund. Man giör 
ibland helt nya penningar, som al
drig förr varit til, och påbördar dem 

en vi.ss ålder: man giör ock efter 
gamla penningar med åtskilliga 
konst grep, men härarbedragas alle· 
nast de oförfarnare, ty skarpsynte 
Myntkännare låta ej så lätt draga sig 
bakom ljuset. W år rara penning har 
alla de egenskaper man någonsin 
hos et oförfalskat mynt wil haf
wa .. :' 

T G Appelgren har visat, att den 
här nämnda varianten är en för
falskning (NM XXIII sid. 82). 

22. Appelgren behandlar sådana ko
pior eller förfalskningar bl. a. i Gus· 
tav Vasas mynt (sid. 149) och i NM 
XXIII (sid. 79). Vår beskrivning av 
detta ämne utgår från Appelgrcns 
utmärkta redogörelse i den senare 
artikeln. l denna nämner ban även 
efterbildningar av gyllen 1528, som 
godtagits av de kunniga samlarna 
Stiernstedt och Oldenburg. En ef· 
terbildning i guld finns i familjen 
Bondes samling på Eriksberg. 

Se även L O Lagerqvist: Svenska 
mynt under vikingatid och medeltid 
(sid. 175). 

23. Ett undantag finns dock belagt. 
Den svenske mynt- och medaljgra· 
v ören Arvid Karlsteen (död 1718) 
har, på beställning av storsamlaren 
Gustav Rålamb, gjort en kopia av 
en medalj över Kristian Il. Se NM 
XXX, sid. 188. 

l detta sammanhang kan också 
nämnas Johan Georg Breuer, en av 
Sveriges främsta mynt- och me
daljgravörer under 1600-talet. 
1649-1665 var han verksam i Av
esta, därefter vid myntverket i 
Stockholm. Han lämnade Sverige 
1669 sedan han hade förskingrat 
900 daler s:m. (NNA 1952 sid. 
110.) 

1684 avskedades han som mynt· 
mästare i Braunschweig på grund av 
otillåten myntning och felaktig re
dovisning. Bl.a. hade ban graverat 
och präglat ett mynt med årtalet 
1683 och bilden av en "japansk fur· 
ste" MANG CHA SO Fl. Det skul
le försäljas i Ryssland. (B Thorde
man i NM XXVJJl , sid. 64.) Huru
vida Breuer har utfört förfalskning· 
ar eller kopior av äldre svenska 
mynt är en fråga, som ej är utredd 
och som måhända aldrig kan besva
ras. 

24. Det vore även intressant att känna 
fyndplatsen Nyharnmars läge i för
hållande till äldre bebyggelse och 
vägar. l Grangärde socken bar fun· 
nits ett järnbruk Nyhammar, anlagt 
före 1695 (enligt 1877 års förteck
ning över jämstämpar). 

Anmärkning. När text på mynten har 
angivits, har vi ej tagit hänsyn till de va
rierande bokstavstyperna Vidare har vi 
utelämnat alla skiljet.ecken. 
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Nyupptäckt "medalj" från upploppen i 
Malmö 1799 

I Kungl Myntkabinettets samlingar 
finns ett litet primitivt präglat me
daljliknande föremål (troligen ell 
ompräglat mynt). Detta har ej tidi
gare behandlats i den numismatiska 
litteraturen. 

Jetongen, som är av koppar, är 
oval (27 X 22 mm) till formen. At
sidan visar en med bajonett försedd 
flintlåsmusköt korsande en tunts ta
ke (?)inom två ovala ringar. Kring 
kanten finns texten: MALMÖ 
SLOTT BE= VAKADES D: JO 
DEC: 1799. 

Frånsidan visar i mitten ett krin
gelformat mönster (ett monogram 
eller en åtta?). På fyra sidor om 
kringlan finns inslaget bokstäverna 
S, B, M och F. Kring kanten finns 
texten: ENIGHETEN. ATER = 
ST ÄLDE. LUNGNET. 

Varför tillverkades denna me
dalj? Händelserna kring medaljens 
tillkomst tycks vara i det närmaste 
bortglömda hos de flesta. 

Under de sista åren av 1700-talet 
rådde det hungersnöd i Skåne sam
tidigt som bönderna behöll säden i 
magasinen. Därtill hade händelser
na i Frankrike under revolutions
åren skapat en upprorsstämning i 
vissa kretsar i övriga Europa, bl a i 
Sverige. 

I Malmö hade det länge funnits 
ett uttalat missnöje vilket nådde sin 
kulmen 8 december 1799. Hant
verkare och borgare gjorde gemen
sam sak mot vad de ansåg vara 
myndighetspersoner. Våldsamhe
ter förekom på olika ställen i staden 
och stora folksamlingar drog ge
nom de trånga gatorna. Orsaken till 
denna stämning i Malmö just denna 
dag var att man ansåg bröd- och 
mat priserna vara för höga (priserna 
var delvis högt uppdrivna p g a att 
handelsmännen köpte upp allmo
gens produkter redan utanför 
stadsportarna). Man var även upp
rörd över att en lärpojke insatts i ar
rest. 

Landshövding Toll försäkrade 
att pojken skulle släppas och att den 
till staden inkommande allmogen 
skulle tvingas att torgföra sina för
råd av råg, ca 300 tunnor. Dessut-

om tillkännagavs det att garnisonen 
skulle få förstärkn ing med 53 man 
till häst av Månstorps kompani av 
Norra skånska kavalleriet jämte be
fäl. Denna åtgärd visade sig vara 
behövlig därför att missnöjet även 
jäste inom stadens egen garnison. 
Någon vecka tidigare hade nämli
gen garnisonen, p g a kronprins 
Gustavs (sedermera prinsen av Va
sa) födelse, skjutit salut. Man skulle 
avfyra inte mindre än 256 skott om 
24 serier. Genom missförstånd i or
dergivningen kom Malmö att ska
kas av de kraftiga kanonaderna från 
middagstid till långt in på kvällen. 
Det avlossades nämligen inte min
dre än 512 skott i stället för 256. De 
fåtaliga artilleristerna som servera
de kanonerna blev säkerligen psy
kiskt skadade av den långa saluten. 
Kommendanten greve Henning 
Adolph Gyllenborg som var ansva
rig för eldgivningen fick ur egen 
kassa betala värdet av dessa extra 
256 skott. 

Aera av handelsmännen blev 
under kvällen anfallna av upprori
ska borgare. Garnisonen kom i rö
relse men utan verkan. Kl22.00 tå
gade det första korpralskapet av 
Månstorps kompani in i staden. Det 
var tungt kavalleri med fu ll pack
ning. soldaterna slog läger på $tor
torget där senare under nattens 
lopp hela kompaniet samlades. 

Under tiden hade societeterna 
varit uppkallade på rådhuset. Med 
anledning av middagens våld hade 
de förklarat sig villiga att hjälpa sol
daterna att slå ned våldsmakarna. 
På detta sätt fick Malmöhus fäst
ning till besättning en i hast med 
självvald beväpning försedd kår, 
bestående av ungkarlar bland han
dels- och tjänstemannaklassen. Det 
valdes även en tillfällig kommen
dant på fästningen, amiralitetslöjt
nanten Polheimer, anställd som 
mekaniker vid hamnbyggnaden 
(han ansågs vara Malmö stads stör
ste och starkaste karl). Denna bor
garekår övertog vakthållningen 
nattetid och fick sin högvakt i råd
huset. De upproriska, som särskilt 
hade utmärkt sig, sattes i häkte. 



Primitivt tillverkadjetongfrån oroligheterna i Malmö 1799. Foto: Bengt A Lundberg, Raä. 

Lugnet återställdes och rannsak
ning företogs med de brottsliga av 
vilka fyra dömdes till döden men 
benådades senare. Dc dömda upp
rorsmakarna fick straffarbete i 
Karlskrona där de fick arbeta i en 
smedja. Flera fick det lindrigare 
straffet att slita spö eller ris. 

Det hela gav dock ett positivt re
sultat i det att fasta torgdagar inrät
tades en gång i veckan. 

Händelsernas förlopp som är 
bakgrunden till medaljens fram
ställning år helt klara. Däremot vet 
vi inget om den som tillverkat den 
eller om fl er exemplar finns. Någon 
har trots allt gjort sig besväret att 
tillverka stampar. Det är möjligt att 
medlemmarna i den i all hast upp
rättade borgarkåren ansåg att insat
sen var värd en medalj. 

lan Wiselm 
Källor: 

Ahnfclt, Arvid, Ur svenska hof
vets och aristokratiens lif, vol. III, 
Stockholm 1881, sid 150-151. 

Halling, Carl Christian, Minnen, 
Lund 1877- 80. 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

Bödelns lön 
Under andra hälften av 1400-talet 
och under 1500- talets början hade 
bödeln en lön på ca 17-20 mark 
per år och 5 mark i klädpengar 
(dessa pengar utgick dock inte varje 
år utan behovsprövades). Kläd
pengarna skulle betala ~änstedräk
ten- vi vet att bödeln i t ex Arboga 
var klädd i röda kläder. Som regel 
hade bödeln fri bostad som då sam
tidigt fungerade som häkte. 

Extra ersättning i reda pengar 
kunde utgå vid krävande förrätt
ningar liksom vissa bidrag kunde 
lämnas för inköp av mat och ved. Öl 
och kirsedrank (körsbärsvin) in
gick som naturaförmån i lönen. 

Det var vanligt förekommande 
att bödeln fick både skopenningar, 
offerpenningar (dvs pengar som 
lämnats som offer vid mässa) samt 
särskilda "nackpenningar". Detta 
gällde i första hand vid avrättningar 
av statsfångar och främlingar i sta
den, varvid som regel en halv mark 
utbetalades för varje avrättmng. 
Vid dessa förrättningar utgick alltid 
öl och bröd som extra ersättning. 
Samma rätt till särskild ersättning 
för omhändertagande av främling
ar tillkom även stadstjänama. Om 
det fanns målsägare från annan ort 
fick dessa erlägga avrättningsavgif
ten tiJl bödeln, då borgama endast 
betalade för avrättningar av sådana 
som bodde i den egna staden. 

En säker inkomst som alltid till
föll bödeln och hans drängar var de 
s k "hemlighuspenningama" som 
utbetalades av borgama enskilt och 

utgjorde ersättning för att bödeln 
tömde deras " hemlighus". Detta 
var nämligen en syssla som ingen 
annan av stadens innevånare kunde 
förmås att utföra. 

Bödeln eller- som han ofta kal
lades - mästermannen var anstälJd 
och avlönad av borgmästare och 
råd. För att täcka bödelns lön upp
togs en särskild skatt, de s k "bö
delspenningarna". En gång om året 
indrevs lönen till bödeln av två av 
stadens betrodda män. De indrivna 
skattemedlen brukade dock aldrig 
räcka till, utan borgmästaren och 
hans råd fick ofta lägga till av andra 
tillgängliga medel. 

En för bödeln viktig förmån var 
att han (liksom stadstjänarna) var 
befriad från skan till staden. 

Sammantaget var nog bödelns 
lön fullt tillräcklig även om det är 
tveksamt om denna ekonomiska 
trygghet övervägde nackdelarna. 

lan Wisehn 
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Annorlunda 
medaljutställning 
Karlskrona 
Civilingenjör Sven Erik Lindberg, 
son till medaljgravören Erik Lind
berg ( 1873- 1966 ), ordnade i slu
tet av 1987 en utställning av en del 
av sin förnämliga medaljsamling i 
centrallasarettets matsal i Karlskro
na. l montern hade Sven Erik Lind
berg lagt ner ett imponerandearbe
te för att göra utställningen så gi
vande som möjligt, med stativ som 
åskådarna själva kunde rotera för 
att kunna studera medaljernas båda 
sidor. Där fanns även en kort över
sikt över de olika stegen vid me
daljtillverkning. Han skrev själv i 
introduktionen som var framlagd 
vid montern: 

Centrallasarettets konstklubb har bett 
mig a tt visa några av medaljerna i min 
samling. Tyvärr är detta inte så lätt att 
göra p g a medaljens karaktär av att ha 
två sidor, vilka båda är intressanta. De 
kunna givetvis studeras om dc finns i 
dubbla exemplar, men så är ej fallet. Ej 
heller är det tänkbart a tt studera medal
jemu en i taget genom a tt h6llu dem i 
handen. 

Jag har valt att i en monter placera 
medaljerna vertikalt på från utsidan 
vridbara stati v. Man kan då lätt studera 
både åt- och frånsidorna och dessutom 
ställa in dem i rätt bclysningsvinkcl. 

Min samling innehåller givetvis hu
vudsakligast exemplar från min far 
E riks och min farfar Adolfs produktio
ner, men även fr.in några andra 
konstnärer:.. Både Adolf och Erik stu
derade under senare delen av 1800·ta
let medaljkonsten i Paris och har därvid 
påverkats av den s k franska stilen. De 
kom även i kontakt med det då nya sät
te t att upplägga motiven i stor skala, vil
ka sedan i reduktionsmaskiner kopiera
des ner till medaljens storlek. 

Jag hoppas a tt klubben genom sitt 
initia tiv väckt intresse för medaljkon
stens särart. 

Sven Lindberg 
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Genom att medaljerna var placerade i vridbara stativ gavs åskådarna möjlighet att swdera både dt- och frånsidorna. Foto: 
Sten-Erik Lindström efter Sven E Lindbergs teckning. 
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En del av de olika stegen från skiss till 
färdig medalj. Foto Sten·Erik Lind· 
ström. 

Norge 
Den Kongelige Mynt i Kongsberg 
har meddelat att man av präglings
tekniska skäl vidtagit mindre änd
ringar på 1988 års norska mynt 
järnfört med 1987. Det är motiven 
som minskats på 5 kronor, 50 öre 
och 10 öre mynten med respektive 
2,7%, 5% och 4%. 

Liksom 1987 har myntgravören 
Öivind Hansen gjort arbetet. 

BEGÄR FÖRTECKNING 
ÖVER LITTERATUR TILL 
SALU HOS SNF! SKRIV 
ELLER RING 08/67 55 98 

Adressändring 

A nvänd postens atlress
ändringsb/ankeu, som du 
sänder till: 

Svenska 
Numismatiska 
Föreningen 
Östermalmsgatan 81 
114 50 STOCKHOLM 

Bele 

Foto Ole Jonny Leander, Kongsberg, 
Norge. 

NUMISMATISK 
LITTERATUR 

klubbas vid auktionen den 1 
oktober i Helsingfors. Beställ 

gratis lista från Finlands 
Numismatikerförbund, Box 
895, SF-00101 Helsingfors. 

Tidiga svenska aktiebrev i Statens Sjöhistoriska Museum 
Som ett tillägg till artikeln l nnelza
vet av tidiga svenska aktiebrev i off
entliga samlingar (SNT 1987: 
9/10, sid 318-319) förtecknas här 
de som finns i Statens Sjöhistoriska 
Museum i Stockholm. I detta mu
seum har framförallt aktiebrevens 
vignetter en speciell funktion i sam
band med dokumentationsarbetet 
med samlingarna. I många fall sa.k
nas det nämligen bilder på mindre 
handelsfartyg, ångbåtar för kust
trafik m m. l museets samling ingår 

aktiebrev från aktiebolag med an
knytning till rederier, varv, hamnar, 
kanaler och vissa handelsbolag. 

Arboga Ångfartygs- och Rederi-Bolag, 
l aktie å 500 Riksdaler Banco-sedlar, 
nr 43. Utgiven i Arboga 26 augusti 
1837. 

Bolaget för Ångbåtsfarten emellan 
Stockholm och Westerås, nu egande 
Ångfartygen Gustaf Wasa, Westman· 
land och Yngwe Freij, nr466. Utgiven 3 
maj 1847. 

Götha Can al, l aktie å 100 Riksdaler 

Bänco, nr 5013. Utgiven i Stockholm 
28 maj 1810. 

Linköpings Ångfartygs-Bolag, l ak
tie å 200 Riksdaler Banco, utan num· 
mer. Utgiven i Linköping l december 
1845. 

Svenska Ost-Indiska Compagniet, l 
aktie å 100 Riksdaler Specie, nr 2600. 
Utgiven i Göteborg 1782. 

Angbogser Bolaget, l aktie å 100 
Riksdaler Banco, utan nummer. Utgi· 
ven i Stockholm 1832. 

lan Wisehn 

127 



Stort guldfynd i Egypten Deposition av svenska 
I december förra året påträffades i privatbankssedlar 
ett koptiskt kloster i Dairai-Abiad 
under golvet i en munkcell två ler- AB Tumba Bruk överlämnade 
krukor med 820 bysantinska guld- 1986 en stor och förnämlig deposi-
mynt från Justinianus J, Phocas och 
Heraclius, dvs åren 527-641. De 
kom fram under utgrävningar -
klostret håller på att restaureras -
vilket torde vara förklaringen till att 
fyndet inte omedelbart försvann till 
den internationella marknaden, 
som det annars brukar gå i medel
havsområdet. 

Mynthandel som 
upphört 

LLr 

Anders Norens mynthandel i Öst
hammar har upphört. 

Litt. A 

~KAN WESTEHUJNIJ l --.- ~lyntharult:l 
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Betalar hm .för sedlar 

fiire J C):J() 

V;J:,af.Wim\ ·12 
I II :10 STOCh: llOI.~ l 

T d OH/Il 08 07 

tion till Kungl Myntkabinettet. 
Sammanlagt 1 515 sedelblanketter, 
färgprover, provtryck och skisser 
ingick. Huvudsakligen rör det sig 
om material från Jacob Bagges se
deltryckeri - sedlar från landets 
privatbanker. Av särskilt stort in
tresse är de skisser som konstnären 
Julius Kronberg ( 1850-1921) ut
fört. Kungl Myntkabinettet kan en
dast tacksamt konstatera att AB 
Tumba Bruk gjort en kulturinsats 
genom att i s n an hundra år pietets
fullt bevara denna samling. Detta 
nytillskott läggs nu tillsammans 
med Sveriges Riksbanks sedelsam
ling som sedan länge finns på Kungl 
Myntkabinettet. 

lan Wisehn 

Se även omslaget f 
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sedelblankett från Mälare-Provinsernas Enskilda Bank, JOO kr, 1875. Foto: Gunnel Jansson 1987. Skala J: J. 
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sedelförslag utfört av Julius Kronberg och Ag i Lindegren 1892: Norrbollens Enskilda Bank, 50 kr 1893. Foto: Gunnel Jansson 
1987. Skaln l: l. 

Karl XII, Swedenborg och decimalsystemet 
Av Erik Gamby 

I en intressant artikel om Jacob 
Faggots decimalsystem i SNT nr 6 
1987 berättar Martin Ekman att re
dan 1719 en skrift tryckts "med ar
gument för decimalindelningar av 
både mått och mynt". Ekman för
modar att författaren var dåvaran
de inspektorn för mått och vikt Erik 
Rising. Så är emellertid inte fallet. 
Författaren var Emanuel Sweden
borg, och skriften har titeln "För
slag till wårt mynts och måtts indel
ning, så att rekniogen kan l ettas och 
alt bråk afskaffas" . Den trycktes i 
Kongl. boktryckeriet, utan angi
vande av författarnamn. Men att 

den skrivits av Swedenborg har se
dan länge varit känt. ' 

Swedenborg var likväl inte den 
förste som umgicks med tanken att 
tillämpa decimalsystemet på 
svenskt mått och vikt. Redan 
Stiernhielm var på 1660-talet inne 
på liknande tankar. Det var dock 
inte Stiernhielm som inspirerade 
Swedenborg till hans skrift utan 
Karl XII. Därom berättar Sweden
borg i sin 1722 i Hamburg utgivna 
latinska skrift "Miscellaniae obser
vationes" samt på svenska i ett brev 
till historieskrivaren Jöran Nord
berg, vilken 1740 trjckte det i sin 

bekanta "Konung Carl XII: tes his
toria" (sid. 599-602). Ur denna 
senare skrift hämtar jag följande av
snitt, här återgivet med modernise
rad ortografi. 
~Enär commcrcic-rådet herr Cristo
pher Polhem i slutet av år 1716 uppå 
ko ngt. befallning begav sig ned till Lund 
och jag av herr commercie-rådet var an
modad att göra följe, tilldrog sig vid vår 
ankomst esomoftast att uti Konungens 
närvaro föra discourser, som i synner
het angingo mekaniken, och den delen 
som vidrörer regloma och förmågan 
med dess uträkning, som ock angående 
geometrin och arinnetiken, med åtskil
ligt annat uti matematiken. Den store 
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Herren viste sig hava ett särdeles nöje 
och behag all däruti fråga oss över ett 
och annat, likasom han så oförmärkt 
ville inhämta någon kunskap. Men lik
väl då och då lät förmärka an han intet 
var så okunnig däruti som han förebar, 
vilket gjorde oss något uppmärksam
mare att vara på vår akt, att icke an
bringa något allmänt och av mindre vär
de, ej heller att anföra något uti oviss
het, varuti han kunde visa annat. 

Då ibland annat uti matematiken förc
föll en diskussion angående vår aritme
tik och räkningssätt och berättades an 
det vanliga och nu överallt vedenagna 
har sin egentliga period vid van IO:dc 
tal, så att man med enkelt tal alltid fan
farer till 10, sedan betjänar sig av tven
ne, till dess 10omgångar bliva, då tren
ne tal komma att brukas. Orsaken där
till sade vi vara den, att i begynnelsen, 
då ännu inga skrcvna tal voro gängse, 
den gemena och simpla hopen förrätta
dc all räkning på sina finger, som lärcr 
ofelbart varit den första räkningsmeto
den och lika med den ännu hos de ge
mena och olärda i bruk. Men sedan 
världen mer och mer av sina erfarenhe
ter inhämtat kunskap och begynt an 
därav fom1cra vetenskaper har samma 
allmänna räkningssätt blivit fön uti 
pennan och på papperet och siffror bli
vit inventerade, som skulle betyda l, 2, 
3, 4, 5 etc. och så vidare men behållit 
den gamla vanan och lämpat räkningen 
efter den på fingren först anställda, och 
således med enkla tal först gått till 10 
och därefter med tvenne siffror till JOO, 
varandes all omväxling behållen till vid 
van multiplicerat 10-tal." 

Under den följande diskussio
nen hävdade Karl XII att detta sätt 
att räkna vore opraktiskt, därför att 
man vid halvering av de högre talen 
måste tillgripa bråktal, vilket för
svårarsammanräkningen. Om man 
i stället använde sig av 8 eller 16 
som utgångspunkt skulle detta un
derlätta räkningen, eftersom 8 är 
kuben av 2 och 16 k-vadraten av 4, 
så att man genom halveringar kun
de få nominalerna 16, 8, 4, 2 och l 
och bråktal sålunde kunde undvi
kas. Kungen begärde därefter att 
Swedenborg skulle utarbeta ett för
slag till nytt räknesystem med ut
gångspunkten från talet 64, som är 
kvadraten av 8 och kuben av 4. 

Dagen därpå sände Karl XII en 
egenhändig plan till det nya räkne
systemet med nya tal och nya namn, 
vari han indelade talet 64 i åtta klas
ser. Med utgångspunkt från kung-
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ens förslag utarbetade Swedenborg 
det nya systemet, vari tiotalssyste
met utbytts mot ett 8-talssystem 
med nya namn på siffrorna 1-8 så
lunda: 
l ersätts med l [uttalas: "cll"] 
2 ersättes med s r uttalas: "ess"] 
3 ersättes med n [uttalas: "con"] 
4 ersättes med m [uttalas: "emm"] 
5 ersättes med t [uttalas: "ett"] 
6 ersättes med f r uttala~: ''eff'] 
7 ersättes med u [u Halas: "u•· J 
8 ersättes med lo ]uttalas: "lo"] 

För de högre 8-talen konstruera
des följande benämningar: so )16[, 
no (24], mo [32], to (40), fo [48] , 
vo [56), loo [64). 

l utförliga tabeller visar Sweden
borg därefter hur 8-talssystemet 
kan tillämpas på de dåvarande 
mynt-, mål- och viktsystemen. 
"Härav skall visas huru räkningen i 
allt är kortare och lettare, allenast 
man först kommer i vanan där
med", anmärker Swedenborg tros
visst. 

Om systemets förträfflighet var 
meningarna likväl delade. När 
Swedenborg 1718 sände manu
skriptet till systemet till sin svåger 
Erik Benzelius, som var universi
tetsbibliotekarie i Uppsala, för att 
denne skulle låta trycka förslaget, 
skickade denne manuskriptet till
baka med den kritiska anmärkning
en att förslaget var alltför revolutio
närt och att systemet vore oprak
tiskt. Dessutom fruktade Benzelius 
att förslaget skulle väcka farhågor 
hos folket att man förberedde 
ogynnsamma förändringar i mynt
systemet. 

Swedenborg sände i oktober 
1718 det handskrivna förslaget till 
Karl XII, som då vistades i Ström
stad under förberedelserna till det 
norska fälttåget. Den olycksaliga 
kulan vid Fredrikshald satte den 30 
november stopp för kungens planer 
på ett nytt räknesystem. Sweden
borgs förslag har emellertid beva
rats och finns nu till besklidande i 
Kungliga Bibliotekets handskrifts
samling i Stockholm. J 

Sannolikt har Swedenborg själv 
insett systemets avigsidor. l varje 
fall utarbetade han redan 1719 ett 
nytt system, baserat på decimalsys
temet. Han har där löst problemet 
med de svenska myntens anpass-

Emanuel Swedenborg. Medalj slagen av 
Kungl Vetenskapsakademien 1852 och 
graverad av P. Lundgren. Kungl Mynt
kabinettet. Foto ATA. 

ning efter räknesystemet genom 
den geniala iden att ändra myntsys
temet så att det passar decimalsys
temet. 

I detta nya förslag beskriver Swe
denborg myntets indelning på föl
jande sätt : 

"Om en mark lödigt silver för
myntas till 10 riksdaler (varande då 
riksdalern av mindre halt än en utri
kes), en riksdaler till lO fem stycken, 
ett femstycke till 10 wittnar, en wit
ten till 10 penningar. .. så skulle av 
bemelte indelning följa, att rek
niogen otroligt skulle !ettas och 
brutne tal alldeles avskaffas". 

Men inte heller detta förslag 
vann myndigheternas godkännan
de, och det skulle dröja till 1855 in
nan decimalsystemet i dess helhet 
infördes i Sverige. 

l. Jfr Nordisk familjcbok , 2:dra uppl. , 
bd 27 ( 1918), sp. 910 (Art. Sweden
borg). 

2. KB, Handskriftsavdelningen, sign. 
X. 722: En ny rekenkonst som om
wexlas vid 8, h varigenom all ting an
gående mynt, wicht , mål och mått 
monga resor bettre än efter wahnlig
heten uträknas, af Em. Swcdberg. -
En översättning till engelska med ut
förlig kommentar utgavs av Alfred 
Acton genom Swedenborg Scientific 
Association, Philadelphia, Pa./ 
USA, 1941 (Exemplar i KB). 
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UR SIYRELSFNS ÅRS
BERÄTIELSE FÖR ÅR 1987. 

Styrelsen har under 1987 haft 
följande sammansättning: 

Ordf G Bergenstråhle, v ordf, sekr 
T Sundquist, kassaförv U Nordlind. 
Övriga: A Frösell, M Greijer, R 
Sjöberg, U Ström, suppleanter: K 
Jonsson, B Hoven, B Rådström. 
Styrelsen har under året hållit 5 
protokollförda sammanträden. 
Utöver i styrelsen har arbete pågått 
i olika kommitteer. 
Beträffande verksamheten under 
året hänvisas till vad som publice
rats i Svensk Numismatisk Tidskrift 
och i Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad. 

Sven Svenssons stiftelse för 
numismatik: 

Föreningens ordinarie represen
tanter i stiftelsen har varit G Ber· 
genstråhle, N-U Fornaoder och T 
Sundquist, suppleanter har varit K 
Jonsson, U Nordlind och F Olrog. 
Kontrollant för samlingarna har va
rit G Bergenstråhle. 

Gunnar Ekströms stiftelse för 
numismatik: 

Föreningen har representerats av 
U Nordlind (ordinarie) och B Tar
ras-Wahlberg (suppleant): 

Medlemmar 
Den 31 december 1987 uppgick 

föreningens medlemsantal till 947 
juridiska och enskilda medlemmar. 

Föreningens ekonomi framgår 
av vinst och förlusträkningen. 

Medlem som önskar en full· 
ständig årsberättelse kan vän du sig 
till kansliet. 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄLJER 

BY'fER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
T ILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområdc) 

Klostcrg 5 222 22 LUND 
046/ 14 43 69 

Balansräkning för Svenska Numismatiska Föreningen 
31.12.1986 31.12.1987 

Tillgångar 
Kontanter 
Postgiro 
Banktillgodohavanden 
Obligationer 
l nventaricr 
Föreningens medaljsamling 
Föreningens bibliotek 
Lager: samlarmynt 

samlarmedaljer 
samlarjetonger 
boklager 

656:55 2.034:85 
39.593:18 47.873:18 

368.388: 19 444.254:64 
611.011:10 597.032:10 

1:- 1:-
1:- 1:-
1:- 1:-

32.903:03 11.164:17 
7.835:- 7.637:-
1.000:- 1.000:-
1.000:- 1.000:-

Summa 1.062.390:05 1.111.998:94 

SkuJder och eget kapital 
Donationsfon du och andra fonder 
C W Burmesters medaljfond 
C W Burmesters förlagsfond 
N L Rasmussons stipendiefond 
Ständiga medlemmars fond 

För särskilda ändamål reserverade 
medel 
Bidrag till utgivning av NM 32:2 
Förlagsfond rör utgivning av skrifter 
Belöningsmedaljers fond 
Dokumentation av Sven Svenssons 
samlingar 
Numismatisk samverkan 

Ovriga skulder 
Källskatt 
Diverse skulder 
Utgiftsrester 

Balanserade medel 
Förskonsbetalda medlemsavgifter 
Prenumerationsavgifter för NNUM 
Förskottsbetalningar på samlarmynt 
Föreningens eget kapital 

Börsvärde på obligationerna 31.12.1987 

83.559:15 80.057:15 
144.230:- 135.919:-
38.369:30 39.333:30 
45.000:- -·-

12.087:- 12.087:-
91.124:75 73.851:25 

9.391:- 9.228:20 

2.946:20 5.254:50 
702:45 -·-

7.587:- 11.387:-
205:- 10.334:50 
915:22 - ·-

18.185:- 33.340:-
2.050:- 4.250:-
3.220:- -·-

602.817:98 696.957:04 
Summa 1.062.390:05 1.111.998:94 

690.200:-

Vinst· och rörlusträkning för Svenska Numismatiska Föreningen 
för räkenskapsåret 1.1. - 3 1.1 2.1987 

Inkomster 

Medlemsavgifter 
Inträdesavgifter 
Arsavgifter 

Intäkter av kapital 
Räntor å bankräkningar och 
obligationer 
Nettovinst vid inlösen av 
obligationer 
Nedskrivning av obligationers 
värde 

600:-
115.340:- 115.940:-

85.862:13 

43.114:-

·43.114:- 85.862: 13 
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Försäljningsrtsultat 
Medaljer 
Auktioner 
Litteratur 
Medlemsnålar 

Diverse inkomster 
Diverse inkomster 

Kostollder 
Personalkosmader 
Löner 
Sociala avgifter 

Ovriga kanslikostnader 
Lokalkostnadcr: 
Hyra 
Försäkringar 
El 

K ontorsomkostnader 
Telefon 
Kontorsmateriel 
Porton 
Tryck, foto 
Allmänna omkostnader 

Inventarier 

Föreningsvtrksamlret 
Avgift till Nordisk Numismatisk 
Union 

14.364:-
838:-

380:80 

1.688:20 
3.21 1:10 

10.514:19 
1.187:10 

_438:30 

350:-
31.134:39 
5.802:41 

-380:- 37.666:80 

450:
Swnma inkomster 239:9i8:9"3 

49.263:. 
1.672:- 50.935:-

15.582:80 

17.038:89 

1.387:- 34.008:69 

886:35 
Avgifter till internationella Numis
matiska kommissionen m.fl. föreningar 
Årsmöte, klubbaftnar, representation, 

906:80 

gåvor, mässor: 
Arsmöte 
Representation, gåvor 
Föreningsmöten 
Bibliotek (inbindningar, inköp) 
Kompletteringsköp till föreningens 
egen medaljsamling 

Tidskrifter 
SNT 
Bidrag från S. Svenssons 
stiftelse f numismatik 
Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 

Försäljningsrtsultat 
Jetonger 
Samlarmynt 

Overskott att tillföras kapitalet 

132 

4.432:90 
3.602:90 

56:50 9.885:45 
1.438:25 

1.550:35 12.874:05 

136.684:60 

50.000:- 86.684:60 

1.240:50 87.925: lO 

930:20 
4.106:83 

Summa utgifter 

Summa 

5.037:03 
190.779:87 
49.139:06 

239.9 18:93 

17:e kongressen för 
genealogi och heraldik 
Lissabon den 7-14 
september 1986. 
Portugals huvudstad är en ur många 
synpunkter lämplig samlingsplats för 
genealoger och heraldiker. Genealo
gerna har här flera utblickar, heraldi
kerna har gamla rötter, kongressloka
lerna i Fundacao Calouste GuJbenkian 
är förnämliga och staden med sina om
givningar har ett behagligt klimat. 

Som organisatör stod Instituto Por
tugues dc Heraldica. Fyra temata hade 
satts upp för föredragen: 
l. Heraldiken och genealogien sedda 

utifrån sina europeiska och kulturella 
sammanhang 

2. Förhållandet heraldik - genealogi 
mellan Europa och andra delar av 
världen, påverkan och sammanhang 

3. De väpnade styrkornas heraldik 
4. Fritt tema 

Aven om dessa svepande rubriker kun
de rymma vad som helst kunde man 
förutse att kongressen skulle få en he
raldisk slagsida, vilket också blev fallet. 
Av inalles 65 föredrag voro 18 genealo
giska även om det fanns genealogiska 
inslag bland dc övriga 47 heraldiska. 
Man talade på engelska, franska, tyska, 
spanska, italienska och portugisiska. 
Fyra föredrag i taget pågick samtidigt. 
Tolkning förekom ej. Därför kunde en
dast de som behärskade föredragshålla
rens språk avnjuta föredraget. 

De föredrag som jag hörde låg på hög 
nivå. Ett behandlade irländska kungars 
ättlingar i Sydamerika, ett annat grund
andet av den amerikanska staden Albu
querque från den spanska staden med 
samma namn och ett tredje - med en 
synnerligen engagerad fransktalande 
italienare - de genealogiska följderna 
av barn, födda i de ottomanska härskar
nas harem. Släktforskare i Norden syss
lar med helt andra, litet mera vardagliga 
problem och man kan därför diskutera 
den behållning man får av dylika före
drag, men för dem som sysslar med 
emigrantforskning och behöver inter
nationella kanaler är en sådan här kon
gress värdefull med sina utländska kon
takter. 

Det är emellertid beklagligt an så 
många talare skall envisas med att läsa 
upp sina föredrag innantill. Det gör ett 
monotont intryck. De talare som inte 
talar på sitt eget språk må väl vara ur
säktade, men att de som talar sitt mo
dersmål läser från papperet är ett oskick 
som inte bör tillåtas. 

Som omväxling till föredragen an-



ordnades mottagningar och besök inne i 
Lissabon och utflykter i omgivningar
na. Sålunda öppnades kongressen i Pal
acio Galveias i närvaro av en represen
tant för Ponugals president och på det 
gamla kastellet Såo Jorge tog Lissabons 
Cämara Municipal emot. Ett antal höga 
marinofficerare tog emot kongressdel
tagarna på Muscu de Marinha, där en 
marinheraldisk utställning hade anord
nats. En hel dag ägnades åt de berömda 
klostren i Batalha och Alcoba~ och en 
halv dag åt dc gamla historiska slotten 
Queluz och Sintra. 

På det eleganta hotet Ritz anordna
des en bankett med smoking. Bära n det 
av ordnar och medaljer tiU smoking 
växlar i olika länder, vilket också märk
tes på banketten. Med hänsyn häniii 
och då det här var fråga om en heraldisk 
kongress hade det varit lämpligare med 
frack, till vilken allt kan bäras. Man var 
ju i alla fall tvungen att ta med sig ett 
högtidsplagg. Sista dagen avslutades 
kongressen med en lång bussresa till det 
kungliga palatset i Vila Vi~osa nära 
spanska gränsen. 

Deltagama kom från följande 291än
der (antalet deltagare inom parentes): 

Andorra (2), Argentina (2), Belgien 
( 10), Brasilien (3), Danmark (2), Ty
ska demokratiska republiken (2), Eng
land ( 8 ), Finland ( 6 ), Frankrike ( 11 ), 
Grekland ( l), Irland (5), Italien (9), 
Kanada (2), Luxemburg (2), Malta 
(l), Mexiko ( 2), Nederländerna ( 11 ), 
Norge (6), Ponugal (38), Rumänien 
(l), Schweiz (8), Sverige ( 12), Spanien 
( 19), Sydafrika (2), Förbundsrepubli
ken Tyskland (15), Ungern (l), USA 
( 5), och Österrike (l). 

Antalet deltagare var således 189, 
vartill kom 59 "accompanyiog per
sons". För dessa hade två särskilda ut
flyktsprogram ordnats. 

Som väntat var de spanska och por
tugisiska deltagama många, vilket gav 
kongressen en övervikt för deras språk, 
vilka tyvärr också dominerade häls
nings- och svarstalen. 

Fyra svenska deltagare (Adam Hey
mowski, Per NordenvaU, Clara Neveus 
och Uno Lindgren) höll föredrag. 
Bland övriga svenskar märktes direktö
ren Henric Sollbe, med stor erfarenhet 
av tidigare kongresser, riddarbusgenea
logen Pontus Möller samt från Götc
borg skriftställaren Leif Påhlsson, som 
representerade Västra Sveriges Heral
diska Sällskap och undertecknad Mar
tin Bratt, som representerade VSGF. 

Portugiserna är ett a.rtigt och belevat 
folk. Inne i utflyktsbussarna kunde jäm
lika svenskar läsa följaode anslag: "Om 
Eders Excellens önskar röka, var då 
god använd askkopparna". 

MB 

Kommande 
kongresser ( 2) 
Jfrnr4/ 5 1987,s 164. - Datum för 
den J B: e i mernationella kongressen 
för genealogi odz heraldik i lnns
bruck är numera fastställt till den 
5-10 september 1988 med efter
kongressresa den 10-13. Deltagar
avgift AS (Schilling) 1.100.-, för 
följeperson AS 600.-, för efterkon
gressresan AS 3.350.-. Bank: Spar
kasse Innsbruck-Hall (postgiro 
Wien 4606.754 ), konto No 1500-
007 404 "Heraldik". 

- Den 22:a internationella ex
libriskongressen äger rum den 24-
28 augusti 1988 i Frederikshavn, 
Danmark. Upplysningar genom 
Svenska Exlibrisföreningen, c/o 
Stolt, Birger Jarlsgatan 113 A, 113 
56 Stockholm. 
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Motionsfloden ( 4) 
Jfr nr 4/ 5 1987.- Under år 1987 
rann motionsfloden åter i strid 
ström. För SNT:s läsare kunde föl 
jande noteras: 

1986/87:Fö304 av Marianne 
Karlsson (c): Minnesmedalj för 
deltagande i den förstärkta för
svarsberedskapen under andra 
världskriget ("att riksdagen hos re
geringen begär förslag om instiftan
de av en dylik").- Försvarsutskot
tet hemställde den 10 mars i sitt be
tänkande FöU 1986/ 87:7 med 
hänvisning till tidigare yttrande 
(FöU 1986/87:2 y, infört i KU 
1986/87: 16) om avslag, vilket 
även blev riksdagens beslut den l 
april. 

1986/87:K806 av Marianne 
Karlsson (c): Det officiella belö
ningssystemet ("att riksdagen be
gär att regeringen tillsätter en ut
redning om d:o"). 

1986/87:K816 av Birger Ha
gård (m): Ut deJandet av ordnar 
("att riksdagen hos regeringen be
gär förslag om återupptagande av 
förläning av vissa utmärkelser inom 
Kungl Maj : ts Orden även till svens
ka medborgare" - gällde främst 
Svärds- och Vasatecknen samt 
Svärds- och Vasamedaljerna, vilka 
"icke äro ordnar"). 

1986/ 87:K817 av Birger Ha
gård (m): Minnesmedalj över kolo
nin Nya Sverige i Amerika ("att ... 
vidtagande av åtgärder för instif
tande av en ny minnesmedalj över 
d:o"). -1 KU 1986/87:35 den 27 
maj hemställdes om att behandling
en av bl a dessa ärenden skulle upp
skjutas till 1987/88 års riksmöte. I 
betänkandet KU 1987/88: 10 den 
10 november avstyrktes motions
yrkandena i ordensmotionerna och 
ansågs formerna för högtidlighål
Jandet av 350-årsjubileet 1988 
lämpligen prövas av den för ända
målet bildade nationalkommitten 1

• 

Några remissyttranden infordrades 
ej. Särskilt yttrande avgavs av m-le
damöterna an g utvidgat användan
de av ordnar och medaljer. Riksda
gen följde den 2 december utan de
batt utskottets hemställan. 

Därjämte hänvisades i motion 
1986/87 :N402 av Birger Hagård, 
om inrättande av ett bergskollegi
um, till det 1756 tillkomna "Svensk 
Bergsmans hedersmärke för snille 
och flit", vilket sedan dess utdelats 
av bergskollegium (till 1857 /8 ), 
kommerskollegium, statens indu
striverk (två ex år 1976) och- se
dan 1982 - Sveriges geologiska 
undersökning (SGU).- Motionen 
avstyrktes i näringsutskottets be
tänkande NU 1986/87:32 den 12 
maj (riksdagsbeslut den 2 juni). 

Till årets ännu stridare flod med 
bl a förslag om instiftande av en 
förtjänstorden, återkomma vi så 
snart riksdagstrycket föreligger. 

L P-n 

1 Utdrag ur brev 1988-03-15 från den
nas generalsekretcrare (dok 1417W l 
gh): "Beträffande instiftaode av oy of
ficiell Nya Sverigemedalj har national
kommitten fär Nya Sverige beslutat att 
icke förorda en sådan. 

Nationalkommitten har låtit prägla 
en minnesmedalj i 200 exemplar hos 
Sporrang med samma motiv som 1938 
års minnesmedalj men med en annan 
baksida, nämligen med den officiella 
New Sweden '88 logon. Metallen är 
dessutom i brons och icke i silver som 
1938. 

Med denna medalj avser national
kommitten tacka dc som gjort insatser 
för nationalkommitten:' 

-Det bör tilläggas, att den äldre me-
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daljen, som presenterades av fll dr Ernst 
E. Areen i NNUM, okt. 1939:8, s. 
172-3 senast omoämotsmedbildiAl
got Ma~tssons jubileumsbok .Nya s~:ri
ge- drömmen om ett impenum, Gote
borg 1987, s. 136. 

Bobergska priset 
Som tidigare meddelats i SNT 
1986:8 har fru Alice Ostergren, 
USA, överlämnat ett penningbe
lopp såsom gåva till S~nd~t 
Kungl Myntkabinettets V~er, for 
att användas till att hedra mmnet av 
sin fader mynthandlaren m m Nils F 
Boberg ( 1881-1939). Samfundet 
har beslutat att instifta ett pris med 
namnet Bobergska Priset, vilket be
står av en silvermedalj (avbildad 
här) att utdelas till. pe~o?er .som 
belöning för gagnerik gammg t nu
mismatikens tjänst. 

Citat ur statuterna § 3 
Med gagnerik gärning i numis~atike~s 
tjänst avses verksamhet som b1drar ull 
spridande och fördjupande. av k':lnska
per i och förståelse för nwrusmatlk. Så
dan verksamhet kan bedrivas genom 
t ex författarskap i numismatiska äm
nen. Men även andra åtgärder som 
kommer numismatiken till godo på an
givet sätt inrymmes i definitionen. Vid 
bedömning skall i regel beaktas endast 
sådana verk som utgivits resp sådana åt
gärder som vidtagits .un~er de senaste 
två åren före beslutstillfället. 

Medaljen kommer att utdelas första 
gången vid Samfundets årsmöte 5 
maj 1988. 

Något om kastpenningar 
Det är bekant att kastpenningar ge
nom århundradena ej enbart distri
buerats genom utkastande utan 
också på andra sätt. N. L. Rasmus
son: Till kastpenningamas historia 
(Fataburen 1940). och Torgny 
Lindgren : Antecknmgar om k~st
penningar från och med drottnmg 
Kristinas kröning 1650 (NNA 
1947). . . . .. 

Men då bibitatekanen C G G J or
weil i sina familjebrev (utgav Oscar 
Levertin i Svenska memoarer och 
bref, Stockholm 1900) talar om an
skaffande! av kastpenningar i brev 
den 25 april 1800 till dottern Gus
tafva Lindahl, bosatt i Norrköping, 
kan det vara skäl att lyssna. Gustaf
va Lindahl var gift med grosshand
laren Johan Nielas Lindahl ( 1762-
1813), som samlade medaljer över 
enskilda personer (Num. Medd. 
XXXVI). Fru Lindahl har uppen
barligen (i ej publicerat brev) bett 
sin far att anskaffa ett par kastpen
ningar utgivna tiH konungens krö
ning 1800. 

Medaljen är modellerad av 
skulptören Ernst Nordin och mäter 
56 mm. Prägling sker vid Myntver
ket i Eskilstuna. Samfundet har be
slutat att försälja medaljen i brons 
till intresserade och beställning kan 
göras t o m september 1988 genom 
att inbetala 200:- till Samfundet 
Kungl Myntkabinettets Vänners 
postgirokonto nr 35 48 60 - 9. 

UN 

Nils F. Boberg av Ernst Nordin. Foto Gunnel Jansson, Raä. 
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Gjörwell skriver härom: 
"De bägge kröningspenningarna 

skulle komma med detta bref, men 
när jag kom till myntet fanns ej en 
enda mera kvar, utan skola nu sl?s 
nya; fick löfte att få ?m åtta eller.~ to 
dagar, då de visseritgen skola san-
das:• ... 

1 brev av den 6 maj tackar GJor
well för pengar han fått från L.in
dahl och säger "Nu äro alla mt~a 
små utgifter till fullo ~~~~Ida, ttll 
och med de bägge kronmgspen
ningama, som jag hoppas kunna 
skicka med nästa bref'. 

EN-B 

Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något annat föremål i 
din egen eller någon annans 
samling eller du vill diskutera 
någon uppgift i den. num.ism~
tiska litteraturen, sa sknv t11l 
SNT:s FRÅGESPALT. 

Skicka gärna med ett tydligt 
foto av föremålet. Avritningar, 
blyertskalkeringar och sådant 
duger inte. . . .. 

Men skicka inte m fragor ro
rande samlarvärdet på dina fö
remål. Frågor om värdet vill ~i 
inte besvara, där vänder man st g 
till Handelskammarens värde
ringsman på din ort. 

Skriv helst på maskin och ba
ra på en sida av papperet. Un
derteckna med namn och 
adress; anonyma brev publice
ras inte. 



Till nästa kvalitetsauktion 
sökes bättre enstaka objekt 

och hela samlingar. 

Vid större inlämningar kan 
särskilda villkor tillämpas 
efte r överenskommelse. 

Till planerad specialauktion 
pågår inlämning av: 

SVENSKA och UTLANDSKA 
SEDLAR 

HISTORISKA AKTIEBREV 

/'1 
AUKTIONJVERKET 

L__!v1YNT j 
AD STOCKHOLMS AUKTIONSVERK 

)AKOBSGATAN JO, BOX 16256, 103 25 STOCKHOI...M 
TEL 08- 14 24 40. 

ENGELBREKTSGATAN 7, 211 33 MALMÖ 
TEL. 040- 11 20 26 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Nybrogatan 36 • Box 5/32, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER . SÄLJER. VÄRDERAR 

MYNT . SEDLAR . MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

Mrdlrm av Sveriges Mynthandl.ut"s F<irming 

-r HIRSCH MYNT AB 

ANBUDSAUKTION 36 
DEN 21 MAJ 

Katalog: Prenumeration 
Postgiro: 70 26 86 - 7:50 kr/år 

Adress: Humlegårdsg. 13, Box 5358, 102 46 Sthlm 
Tel: 08-783 77 65 



Commentationes Numismaticae 1988. 
Festgabe fiir Gert und Vera Hatz zum 4. 
Januar / 988 dargebradrt. Hamburg 
1988. 360 s. ISBN 3-922451-04-7. Pris 
DM 96:-. Beställes från Ttetjen & Co., 
Spilalerstrasse 30, D-2000 Hamburg l , 
Tyska förbundsrepubliken. 

Vån CNS-proje.kt har i snart 40 år sys
selsatt europeiska forskare och resulte
rat i ett otal skrifter av deltagare och de
ras lärjungar. Med årens lopp har även 
festskrifter getts ut för att hedra pionjä
rer inom detta forskningsområde. Bak
om oss har vi festskrifter till Hävemick 
och Berghaus bland utländska forskare, 
till Rasmusson och Malmer hos oss. 

Nu har turen kommit till makarna 
Hatz. Det är en mycket givande volym 
inte mindre än 34 bidrag och den kan 
varmt rekommenderas. 

Jorgen Stun Jensen inleder med 
Hermann Danntmbtr-g und Christian 
Jurgensen Thomsen. Den store tyske 
numismatikern Dan neoberg var under 
sitt arbete med medeltida tyska brak
teater intresserad av de nordiska fyn
den. Vera Hatz har tidigare redogjort 
för Danneobergs kontakter med Sveri
ge. Vi får nu veta motsvarande om de 
danska och de var av bevarat material 
att döma mera givande. Danneoberg 
och Thomsen hade en brevväxling, som 
var förtroendefull och därför innehåller 
många uppgifter om tyska myntfynd 
och om förhållandena vid Berlin-kabi
nettet. Jensen berättar även om Dan
neobergs byten med Thomsen och dan
ska myntkabinettet. 

D M Metealfbehandlar i The curren
cy of the kingdom of East Anglia in the 
fint ha/f of the eigth century, vilken be
tydelse mängden av ströfynd haft för 
bestämningen av olika seeattas-typer 
till olika saxiska kungariken. Under de 
senaste tio åren har antalet sådana strö
fynd i East Anglia femdubblats (bl a 
med hjälp av detektorer). I artikeln ge
nomgås föreko msten inom East Anglia 
av olika typer, t ex bestyrkes genom 
fyndökningen hänvisningen av typ R 2 
till konung Aelfwald (c 773-749), den 
siste av Wuffinga-ätten i East Anglia. 

Istvan G eda i berättar i The ro/e of the 
Carpathian Bas in in the Bysantin e coi
nage of the 8th Il t h centuries om folk
vandringarnas betydelse för det unger
ska området (hunner, avarer och ma
gyarer), om påverkningar från omgi
vande stater, om olika vägar för Bysans 
handel med olika europeiska områden 
ända upp till Skandinavien, om den 
ungerska handeln och dess kvarlevor i 
form av myntfynd ända upp i Norden, 
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om myntfynden i ungersk jord från 
romartiden och framåt, m m. 

Kirsten Bendixen kompletterar med 
Nyeredanske fund af merovingiske, ka
rolingiske og reldre danske monter äl
dre, bl a Georg Galsters, redovisningar 
av sådana fynd, från 1951 och till dags 
dato. I hennes detalje.rade fyndkatalog 
presenteras intressanta fynd från Dan
kirke, Ribe, Hedeby m fl platser inom 
det gamla danska väldet. Bendixen ta
lar om "en så voldsom stigning i funde
ne, at billedet tegner sig helt anderle
des", om "epokegerende fund" och om 
"et nyttigt bidrag til forståelsen af 
mentcirkulationens udbredelse i Dan
mark". Hennes bidrag bör verkligen 
studeras av den som är intresserad av 
Nordens numismatisk-ekonomiska his
toria. 

I artikeln Der Schau;fund van Hon 
und se in e Miinzen ger Kolbjom Skaare 
oss en ny förteckning över de i det be
römda fyndet ingående mynten efter de 
rön, som forskningen kommit till under 
de senaste tjugo åren. Samtliga mynt 
finns avbildade. Skaare vidhåller sin ti
digare framförda hypotes, att Hon
skatten kan sättas i samband med vik
ingamas angrepp på klostret S Denis 
utanför Paris år 858. 

Vi har i olika s,ammanhang hört och 
läst om det tysk- romerska rikets ut
präglingar av mynt för den s k östhan
deln. Stanislaw Suchodolski ger oss en 
instruktiv inblick häri i Die erste We/le 
der westeuropäischen Miinzen in JO. J h. 
in Masowien und Mittelpolen. Hans bi
drag som samtidigt klart understryker 
dc arabiska myntens dominans i de pol
ska fynden, skildrar myntfynd även i 
andra polska områden än Masavien och 
mellersta Polen och färdvägarna för de 
tyska mynten österut genom olika slavi
ska områden. En intressant uppgift, 
som framkommer av hans fyndredogö
rclser, är mängden bitar av såväl arabi
ska som tyska mynt, t ex ett fynd från år 
1982 med 68 hela arabiska mynt och 
2.872 bitar av sådana samt 22 hela ty
ska och 201 bitar av sådana. 

Det är oss väl bekant, att mynt givit 
belägg för personer och händelser, som 
inte finns skriftligt belagda, men som på 
så sätt tillförts det historiska förloppet. 
Exempel härpå framlägger Wolfgang 
Hahn i Numismatische Zeugnisse ztu 
Grossen Rebellion 953-55, då Bayern 
och Schwaben gjorde uppror mot tyske 
kungen Otto l. Numismatiska indicie
kedjor är verkligen fängslande ! 

Brita Malmer presentemr i Zwei 
Stempelketten skandinavische/l L ong-

Cross-Naclralmumgen mynt med för
virrade inskrifter, som hon delar in i en 
nordlig och en sydlig grupp, med Sigtu
na- resp Lundamyntningen som ut
gångspunkt. Malmer har kunnat till den 
norra gruppen hänföra 21 mynt med 6 
stämplar och till den sydliga 40 mynt 
med 5 stämplar. Båda stampkedjorna 
är samtida och från 1000-talets början 
och präglade, den nordliga på fyrkanti
ga klippingar och den sydliga på runda 
plantsar. 

Det anglosaxiska inflytandet är äm
net även i Tuukka Tolvios Ange/säclrsi
scher EinfltLu auf norddeutschen Mtln 
zen des späten. JO. und frtlhen Il. 
Jahrhunderts. Talvio delar med hjälp av 
stampstudier in detta anglo- saxiska in
flytande i två grupper, en äldre och en 
yngre. Den äldre ( Liineburg och Hil
desheim) ansluter tidsmässigt till Edgar 
("Reform Small Cross~) och Edward II 
( "Normal Small Cross") och den yngre 
(Stade) till Et helred II ("Second 
Hand", "Crux" och "Last Small 
Cross" ). Talvio ifrågasätter, om inte vis
sa i nordiska fynd icke närmare bestäm
da "Long-Cross" -imitationer stam
mar från Stade. 

Kennet/t Jonsson kan i Tlte earliest 
Hungarian coinage med stöd av nya 
fynd och forskningar belägga riktighe
ten av tidigare tolkning av bl a svenska 
fynd. För Stcfun den helige har vi alltså 
nu att räkna med tre typer ( LANCEA 
REGIS, PRESLAVVA CIV och RE
G lA CIVITAS ), av vilka den andra en
dast hittats i svensk jord. An en gång be
vis på vilken hjälp våra myntskatter är 
för andra länders mynthistoria l 

Mycket finns ännu att til.lägga om 
ty~k-romerska rikets medelt idsm~n_t
ning. I denna festskrift följer här tre sto
ra undersökningar. Den första är av 
Bernd Klugeoch har titeln ~Hall J/Db g 
JJ6r. Eine Stempeluntersuchung zu 
den Otto-Adelheid-Pfennigen vom 
Kopftyp. Kluge kommer efter ingående 
stampanalyser av ett genom nya fynd 
kraftigt ökat jämförelsematerial fram 
till att av Vera Hatz' fyra grupper bör 
grupp J placeras sist efter grupp IV och 
att utpräglingen av typen med huvud 
börjat c 995 och slutat c 1020. 

För de~ andra bidraget Die Dort
munderMiinzprägungum 1014 står Pe
ter Il isch, som har granskat Danneoberg 
752, slagen för Henrik II ( 1002-1024 ), 
kejsare 1014. Han har för denna typ 
kunnat fastställa 20 ålsidesstampar och 
minst 58 frånsidesstampar. 

Dessa båda bidrag åtföljs av katalo
ger och avbildningar. 

Arkadi MolllOgin lämnar det tredje 
bidraget Die Tieler Miinzen in den est
nischen Schatzfwrden des Il. Jahrlwn 
derts av särskilt värde för den som är in-



tresserad av Östersjöbäckenets fynd
och handelshistoria. Molvögin gör jäm
förelser mellan de svenska och estniska 
fynden med Tiel-mynt och får härav ut, 
att sammansållningen av dessa fynd är 
desamma för Henrik II:s, Konrad ll:s 
och Henrik III :s tid, att de estniska fyn
den av Tiel-efterpräglingar inte kommit 
över Sverige och Gotland till Estland 
samt att till efterpräglingar måste hän
föras även vissa mynt för biskopen av 
Utrecht Adelbol d ( 1010-1027). Mol
vogin utpekar som blivande forsknings
områden Estlands ställning som transi
toland till Ryssland och frågan om ev di
rekthandel mellan Friesland och Balti
kum-Ryssland. 

Vsjevolod Mikhai/ovitch Potin ger 
oss med sitt bidrag Einige selten e Mun
:zen aus dem Fund von Vichmjaz en liten 
inblick i det största ryska fyndet av väst
europeiska mynt ( 13.398 mynt); fyn
det gjort i område söder om Ladoga. 
Alla de nu publicerade mynten har inte 
kunnat bestämmas. 

Från mitten av 1000-talet stammar 
ett antal mynt med Gottfried som 
myntherre och MERE CIVITAS som 
myntort. Christian Stoess behandlar 
dessa mynt i artikeln Mere civitas. Han 
redovisar vad som hittills sagts om dem 
och hävdar för egen del, att mynten 
präglats av hertig Gottfried den skäggi
ge av Friesland i någon ort i Frieslands 
kustlandskap. 

Med utgångspunkt från 1700-tals
litteratur rekonstruerar Peter Berghaus 
för oss Der Munzfund von Pronstorf, 
Kr. segeberg och identifierar 43 av fyn
dets 53 mynt. 

Hans-Ulrich Geigerpekar på svårig
heterna vid bestämning av sydtyska och 
schweiziska mynt från 1000- och 1100-
talen. l artikeln Ad Iirnina apostolorum 
ZUrcher Halbbrakteaten in Rom fram
håller han Rhendalens betydelse för 
pilgrimer på väg till Italien och nämner 
som en källa till vidgad kunskap mynt
fynd från vallfartsorter och Rom. Han 
hänför vissa mynt på kvadratiska plant
sar till Ziirich, ev Basel. 

I Eine Barschaft des J J. Jahrhunderts 
vom Kirchberg bei Wiebe/skirehen im 
Saarland presenteras ett gravfynd. 
Wolfgang H essunderstrykervärdet i lo
kala fynd för ett klarläggande av mynt
cirkulationen på regional nivå och pre
senterar 15 olika fynd från Rhendalen. 

Ryszard Kiersnowski behandlar en 
intressant 1100-talspersonlighet i tysk 
och polsk historia i artikeln Ober die 
Miinzen laxas von Köpenick. Efter att 
ha redovisat historikernas olika syn på 
l axas för Kiersnowski in de numismati
ska elementen i bilden och kommer 
fram till attden tyskeochden polskeJa
xas är en och samma person med besitt-

ningar i båda områdena. Genom att tol
ka den på l axas' mynt förekommande 
palmkvisten som symbol för den av bo
nom 1162 företagna pilgrimsfärden till 
Jerusalem får han även fram en tidtabell 
för myntningen före resp efter 1162. 

Raymond Weiller har upprättat en 
katalog över 60 Prägungen vom "ano
nymen" Typ auf Totller Schlag. 

Emanuela Nollejlova Prtitovd och 
Cestmir Hladik tar till granskning upp 
en i Tjeckoslovakien ivrigt diskuterad 
fråga, nämligen antalet myntverkstäder 
i det gamla böhmiska riket före år 1300. 
Med hjälp av myntfynd finner de, att 
Königgrätz inte hade någon myntverk
stad noggrant redovisat i Zur Frage der 
Situierung der böhm isch en M unzstätten 
im J3. Jahrhundert. 

Paul Am old har vid stampjämförel
ser funnit, att markgrevskapet Meissen 
och kungariket Böhmen en tid under 
1200-talet hade gemensam prägling av 
brakteater och framlägger resultatet i 
Meissnisch-böhmisclle Wechse/bezie
hungen auf monetärem Gebiet in der J 
Hä/fte des 13. Jahrhunderts. 

Wolfgang Steguweit presenterar de
lar av ett 1986 gjort myntfynd och kan 
därmed Jämna bidrag Zur Brakteaten
prägung im Saa/e-Unstrut-Gebiet im 
13. Jahrhunderrgenom att hänföra viss 
brakteatsrupp till ätten Schenken von 
Nebra. Annu ett uträtat frågetecken i 
den thiiringska brakteatfloran! 

Med Der Brakteaten/und von Stin
tenburg!Wesrmecklenburg avslöjas vad 
som hittills dolts bakom uttrycket 
"Fund aus dem westlichen Mecklen
burg" i olika numismatiska verk. Mi
chael Kunze/ publicerar vad som finns 
kvar av detta fynd, som haft sin betydel
se för skrivandet av Hotsteins myntbis
toria. 

Philip Grierson har gjort ett fynd av 
en hittills icke känd mynttyp och berät
tar härom i E in unedierter Grosspfennig 
Heinrichs Il. von Vimeburg, Erzbi
schof~ von Kö/n ( 1306-1332), aus der 
MtJnzstätte Bonn. 

Vi har bekymmer med tolkning av 
våra medeltida bokstavsbrakteater. Så
dana förekommer även på tyskt områ
de. Manfred Mehl har kunnat hänföra 
inte mindre än 22 mynttyper (nästan 
hela alfabetet!) till biskopsdömet Hil
desheim under 1300-talet i artikeln 
Buchstabenpfennige Ein Beitrag zur 
Miinzgeschichte des Bistums Hildes
heim. 

Gerald Stefke benar på spännande 
sätt upp Die Vorgesd1ichte des "Wendi
schen Munzvereins " ca J350-J370-
1379181. 

I Goldmiinzen im finnischen Mittel
alter låter Pek k a San1as oss titta in i ar
kivaliernas uppgifter om olika guld-

mynttypers användning i avräknings
hänseende, främst med kyrkan och 
slottsherrar. Han redovisar även fynd 
av guldmynt och guldmyntsvikt. 

Reiner Cunz berättar om ett 1986 
gjort fynd med ett hittills okänt gro
schen-mynt i Zur Nachahmung der ä l
testen Schil/inge von Hamburg und Lii
neburg in Hameln (um J436). 

Niklot Kliissendorf redovisar Der 
Munzschatz von A//endorf a. d. Lands
burg ( 1828 ). E in Beitrag zum spätmit
telalterlichen Groschenum/auf in Hes
sen och placerar in det i 1300- och 
1400-talens myntinfluenser från olika 
stater. 

Michael North ägnar sig åt Ober/e
gungen zum Fundruckgang des J6. 
Jahrlwnderts am Beispiel norddeut
scher Kirchenmunzfunde och kommer 
fram till den slutsatsen, att detta berod
de på övergången till större nominaler, 
som gjorde kyrkobesökarna försiktiga
re i samband med kollekter, och till den 
minskade utpräglingen av smånomina
Jer. Det ökade intresset för dessa kyrk
fynd i Tyskland är glädjande. 

J Hamburg publicerades från mitten 
av 1600-talet och framåt växelkurser 
för andra staters nominaler. Detta för
faringssätt ledde under början av Fred
rik den stores regering till misshällighe
ter, som Konrad Schneidernärmare be
skriver i Frei e Kon vertierbarkeit ode r 
Zwangskurs Auseinanderserzungen 
zwischen Hamburg und Preussen um 
die Bewertung des Friedrichs d'or. 

Ett enda medaljinslag i festskriften 
Medai//en vom Martinus Holtzhey auf 
die Schlesischen Kriege men det pre
senteras på ett elegant sätt av Gay van 
der Meer. Holtzhey var egenföretagare. 
Hans skaparkraft beskrives på följande 
sätt: "Au f den Riickseiten seincr Meda
illen wusste er im mer mit einer grossen 
Anzahl von Attributen, womit er seine 
Personifikationen versah, ein Maxi
mum von Talsachen und Gefiihlen aus
zudriicken" välexemplifierat genom il
lustrationerna. 

Sista bidraget är av Lars O Lager
qvist. Han ger oss en intressant över
blick över myntsamlandet i Sverige från 
1500-talet och framät i Das Sammein 
deutscher Miinzen und Medaillen im 
Schweden des 18. Jahrhunderts. Bei
spiel Carl GustafGrafTessin und Köni
gin Luise Ulrika. Det Tessinska och 
kungliga samlandet får välförtjänt he
dersbevisning. Artikeln avslutas därför 
också av en genomgång av de olika tit
larna i den över drottningens samling 
upprättade katalogen. 

Festskriften avslutas med bibliogra
fier för makarna Hatz. Med tanke på 
deras mångåriga verksamhet i CNS
projektet är dessa av stort värde för var 
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och en av oss i Norden, som är intresse
rad av våra myntskatters härkomst. 

NUF 

Tuukka Talvio: The coins and bankno
res of Finland. Helsinki 1987. 143 s. rikt 
ill med enbart färgbilder. Utg av Fin
lands Bank.ISBN 951-686-134-2. 180 
FMK. (Boken säljs genom Finlands 
Numismatikcrförbund, Box 895, SF-
00101 Helsingfors 10). 

Den kändeoch mångkunnige finske nu
mismatikern Tuukka Talvia har över
satt och delvis reviderat sitt 1981 utgiv
na arbete Stwmen ralu1t. Resultet har 
blivit ett utsökt praktverk som är en 
fröjd för ögat. Tack vare översättningen 
till engelska får även en större interna
tionell publik möjlighet att lära sig nå
got om Finlands mynt och sedlar. Bo
ken inleds med en kort redogörelse om 
förhistoriska myntfynd i Finland, mynt 
från den svenska perioden fram till 
1809, Abomyntningen, Abodiskonten, 
Fahnebielmare m m. 

Ett intressant kapitel behandlar ru
belperiodcn. Vid lantdagen i Borgå 
1809 behandlades frågan om Finlands 
framtida valuta - riksdaler eller rubel. 
Av naturliga skäl vann det senare alter
nativet. Talvia beskriver svårigheterna 
med de svenska sedlama som länge cir
kulerade i Finland -en fråga som lös
tes i och med 1840- års reform (som bl a 
innebar att ryska sedlar fick samma sta
tus som de finska). l följande kapitel be
handlas markperioden och sambandet 
med Krimkriget, de finska mynten 
1864-1917 och införandet av guld
myntfot (drygt tjugo år före Ryssland). 
Det finska myntverket startade sin 
verksamhet 1864 efter en studieresa fö
retagen av A F Soldan till Sverige, Dan
mark och Tyskland. Kungl Myntet i 
Stockholm ansågs vara för stort för att 
kunna tjäna som förebild för ett nyin
rättat finskt myntverk medan motsva
righeten i Hannover verkade mer lag
om. 

Dc slutgilt iga ritningarna utfördes 
dock av E B Lohrmann. 

De första mynten ( 1860-talet) till
verkades efter ritningar av den tämligen 
okände Aleksandr Fadejev, S:t Peters
burg (även svenskan Lea Ah! bom var 
inblandad i förarbetena). Samme man 
ritade 1860 års och möjligen även 1863 
års sedlar. 1863 års sedlar (med åsatt 
årtal 1862) är en märklig skapelse som 
närmast anknyter ti.ll sedlar från sydli
gare nejder. 

Ett spännande avsnitt handlar om 
tryckningen av finska sedlar i Köpen
hamn under 1870- och 1880-talen (sc
delpappret kom dock från Tumba pap
persbruk). Med Eliel Saarinens sedlar 
inleder Finland en period som ledande 
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ifråga om modem sedeldesign - denna 
tradition fortsätter med dagens sedlar. 

Bokens sista kapitel behandlar de två 
privatbankernas sedlar: Föreningsban
ken i Finland och Wasa Aktie Bank. 
Dessa sedlar utgavs mycket senare än 
motsvarigheterna i Sverige (Sverige ha
de 31 sedelutgivande banker som utgav 
sedlar med början på 1830-talet) och 
under andra omständigheter. Dessa två 
bankers sedlar är mycket attraktiva och 
lär även vara eftertraktade bland sam
lama. Sedlarna från Wasa Aktie Bank 
har ritats av den store konstnären Akse
l i Gallen-Kallela. Dessa utgavs under 
inbördeskriget. 

Den för arbetet relevanta litteraturen 
har uppställts så att läsaren klart servil
ka arbeten som använts till de olika ka
pitlen. Man ställer sig dock frågan om 
den inte kunnat vara fylligare? 

l ovanståenderedogörelse harjagen
dast gjort punktnedslag i Tuuk.ka Tal
vios nyrtiga bok. Mycket mer finns att 
inhämta! 

lan Wisehn 

A. L. T. Mc Cammon: Currenciesofrhe 
A ng/o-Norman isles. Spink & Son Ltd, 
London 1984. 365 s. ISBN 0-907605-
13-3. 

"Kanalöama" är på något sätt en histo
risk och politisk anomali. De är under
ställda den brittiska monarken, men 
tillhör inte England; i själva verket är de 
hertigdömet Normandies sista rester, 
som inte återgått till Frankrike. För en 
numismatiskt eller fLlatclistiskt intresse
rad är de ett behändigt samlarområde 
(många frimärken med myntmotiv!). 
Boken täcker allt från äldsta tider - den 
galliska - fram till dagens värld, ty av 
öarna präglar Guernsey och Jersey fort
farande egna mynt. 

Myntfynden på öarna ägnas särskild 
uppmärksamhet, i synnerhet från olika 
galliska stammar, men även myntcirku
lationen under medeltiden. Vi får även 
ett väl illustrerat avsnitt om medaljer, 
som har avseende på öarna. 

Boken avslutas med en rikt illustre
rad katalog över öarnas mynt, sedlar 
och tokens. 

NUF 

Robert P Puddester: Catalogue of Bri
tish In dia Historical M eda/s. New Delhi 
1987. Utgiven av R C Senior Ltd, Glas
tonbury, Somerset, England. 245 s. 
ISBN 0-9511308-2-X, capris 1:39. 

Det är sällan som Asien förknippas med 
medaljkonsten - men nu har det hänt. 
Robert Puddcstcr har skrivit ett earpus
arbete som upptar samtliga kända me
daljer med anknytning till Indien mel
lan 1662 och 194 7. Sammanlagt rör det 
sig om mer än 500 medaljer av alla slag. 

Drygt hälften av dessa finns avbildade 
(bildkvalit~n är tämligen god, men vissa 
bilder har monterats snett). 

Medaljerna är fönecknade efter 
präglingsåret enligt gängse brittiskt sys
tem (se t ex Laurence Brown, British 
Historical Medals l- Il). Förutom de 
vanliga medaljerna och jetongerna in
går även en avdelning med nykterhets
medaljer, medaljer från skyttesällskap, 
idrottsmcdaljer, järnvägsmärken m m. 

Ett utförligt register och fyllig littera
turförteckning bidrar till bokens an
vändbarhet. 

Författaren är en kanadensisk diplo
mat som bl a tjänstgjort i Indien och är 
själv mynt- och medaljsamlare. 

Till sin utformning liknar Puddesters 
arbete en medaljbok som utgavs för 
några år sedan: L J Carlisle, Aus1ralian 
Commemoralive Medals and Medalets 
from 1788, Sydncy 1983. Det är gläd
jande an två stora länder har tillförts 
bokhyllan med mcdaljlitteratur. 

lan Wisehn 

M. A. S. 8/ackburn (editor): Anglo
Saxon monetary history. Essays in me
mory of Michael Dolley. Leicester 1986. 
366 s. JSBN 0-7185-1239-1. 

Dollcy var den främste experten på 
anglosaxisk myntning för vårt CNS
projckt, besökte ett 20-tal gånger Sveri
ge och bearbetade material i Kungl 
Myntkabinettet. Det bör därför vara av 
visst intresse för svensk publik att erfara 
något om vad som publicerats till hans 
ära. Dc flesta bidragen är engelska och 
berör olika sidor av ekonomisk verk
samhet i England fram till 1000-talet. 
Jag vill dock särskilt nämna följande. 

C E Blunt skriver om Ang/o-SaX()n 
coins found in /ra/y. Av de sju fynden är 
ett från Forum i Rom det främsta fyndet 
över huvud taget för klarläggaodet av 
myntningen under Athelstan och Ed
round. 

Veronica Smart behandlar Scandin
avians, Celts and Germans in Anglo
Saxon England: the evidence of mone
yer.r' names. 

Peter Sawyer ger oss i Angla-Scan
dinavian trade in the Viking Age and af
ter en inblick i de skriftliga källor, som 
berättar om förbindelserna. Enligt des
sa kom egentlig handel igång till Norge 
och Danmark först efter 1066 - bon
sett från DaneJagen - och till Sverige 
inte förrän senare (den första skriftliga 
källan är från år 1231 ). Det är många, 
både intressanta och överraskande, de
taljer som Sawyer drar fram ur arkiva
lierna. Utgrävningar i olika nordiska 
städer kompletterar dock och korrige
rar skrifterna och ger t ex för Lödöses 
del handel med England redan i slutet 
av l JOO-talet. 



Sawyer avslutar med att beröra det 
stora myntflödet från England till Nor
den, redo,isar olika forskares tolkning
ar av fynden och stannar för egen del för 
en blandning av danegäld, hirdlöncr, 
handel, gåvor m m. 

Boken avslutas med en bibliografi 
som upptager inte mindre än 864 (!) 
nummer. Vilken gärning! 

NUF 

l denna tidskrift har tidigare anmälts 
vissa resultat av utgrävningar i den en
gelska staden York. Resultaten av dessa 
redovisas i serien The archaeology of 
York. Ar 1986 kom del18 ut med titeln 
Post-Roman coins from York excava
tions 197 J -81. För den som är särskilt 
intresserad av mynttillverkning bör ka
pitlet "The minting evidence" vara av 
stort värde med dess detaljerade be
skrivningar (även avbildningar) av hela 
eller delar av stampar, som grävts fram. 

NUF 

Universitet i Cambridge står för utgiv
ningen av samlingsverket Anglo-Saxcn 
England Band 16 kom ut 1987 och in
nehåller bl a Moneyers of the late Ang
lo-Saxcn coinage: the Danish dynasty 
1017-42, av Veronica Smart. Artikeln 
omfattar inte mindre än 76 sidor. Mynt
måstarnamnen fördelas på engetska, ir
ländska, skandinaviska och från fast
landet. Bör vara av intresse för varje 
samlare och utforskare av dansk- eng
elska mynt. 

Föreningen Marinmusei Vänner: Ak· 
"Tiiellt I988 Marinmuseum. Karls.krona 
1987. 72 s. ISSN 0430-8441. 

Ännu ett ambitiöst museum med vän
förening! 

Vi har tidigare här i SNT berättat om 
museets utställning "Båtar på medal(, 
till vilken vår medlem Ulf Nordlind 
lämnade fint material. Denna årsskrift 
har bland bidragen två som måste 
fängsla den numismatiskt intresserade. 

Det första bidraget, " Lugnad i stor· 
men", handlar om skrock bland sjö
män, som fått form av en medalj över 
Sankt Georg (Göran) och draken, med 
Jesus på Genesarets sjö på frånsidan. 
Ursprunget är en krigisk händelse på 
1600-talet, då en man räddades från att 
dödas av en Mansfeld-taler i fickan. 
Grevarna av MansfeJd hade helgonet 
på sina mynt och dessa blev efter hän
delsen mycket efterfrågade som talis
maner. Sedviinjan övertogs även av sjö
män; i artikeln avbildas fyra typer av 
de för sjömännen avsedda medaljerna, 
den sista från vår egen tid och hittad i en 
automat! 

Den andra anikeln, "När svenska ör
logsflottans första medalj för yrkes· 

skicklighet i gnistsignalering delades 
ut", berättar om bakgrunden till medal
jen och om dess första utdelande samt 
avbildar den. 

Den maritimt intresserade läsaren får 
ingående rapporter om hur det gick till, 
när Sverige sålde krig,sfartyg till Guate
mala och Chile, annat smått och gott att 
förtiga . 

Roligt att finna, att andras intresse· 
sfärer kan "piffas upp" genom numis
matiska utblickar! 

NUF 

Kenneth Jonsson: The new era. The re· 
formation of the late A nglo-Saxon coi
nage. Stockholm 1987. 267 s. ISBN 91 -
7192-709-3. 

Våra vikingatida myntfynd är en nästan 
outtömlig källa till ökad kunskap om 
andra länders myntväsen. De redovisas 
fonlöpande i serien Corpus nummo
mm saeculomm l X X l qui in Suecia re· 
perti sunt. De bar dessutom redan ut· 
gjort grundvalen för ett stort antal spe
ciaLstudier. De två, redan berömda 
Commentationes de nummis saeculo
mm IX XI in Suecia repertis, l och Il 
följs nu upp av en ny serie, Nova Series, 
vars första del är den doktorsavhand· 
ling, som med den ingressvis angivna ti
teln på ett övertygande sätt ventilerades 
den 16 december 1987 vid Stockholms 
universitet. 

Efter att ha redogjort för syft et med 
avhandlingen ger Jonsson oss en repeti
tion av myntningen i det anglosaxiska 
England fram till Edgars trontillträde 
957/9 en tillbakablick som riktats in på 
vissa frågor som bestämmer den följan
de inriktningen, såsom myntherrar, 
myntmästare, stampverkstäder etc. 

l kapitlet "The preJude Förspelet" 
behandlar Jonsson Edgars myntning 
före reformen. Inte mindre än 48 sidor 
ägnas åt att ge den rätta bakgrunden för 
den betydelse som reformen hade. Vi 
får ingående upplysningar om de fynd 
på de brittiska öarna, som innehållit 
Edgar-mynt, om olika Edgar-typers 
kronologi och lokala spridning, om \il
ka myntmästare på olika myntningsor
ter som präglat olika Edgar-typer, om 
myntningens storlek o s v. 

Reform-kapitlet domineras av en 
redogörelse för den myntreform som 
genomfördes i England under slutet av 
Edgars regering, ca 973. Over hela 
England infördes nu en enhetlig typ 
(benämnd Small Cross efter frånsidans 
motiv) som inledningsvis präglades på 
mer än 50 myntorter. Aterkommande 
typskiften (till en borjan med ca 6 års 
mellanrum) blir sedan grundläggande 
för myntningen till en bit in på 1100-ta
let. 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen (hörnet 
Linnegatanl 2 tr, 

Stockholm 

Tillfälliga utställningar: 
· ur dolda gömmor· 

pågår t o m 25 september 1988. 
·Antika mynt med andra ögon· visas 

över sommaren i Sparbanken, 
Borghol m. 

Ring i övrigt 
telefon 08-783 94 00 för 

programinformation. 

Museet: 
Tisdag- söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besoksrid: tisdag 13-16 

ingång Narvavägen 
Besoksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

Storgatan 41 

Postadress: Box 5405, 
114 84 Stockholm 
Tel: 08·783 94 00 

Inledningsvis redovisas bär för olika 
forskares syn på den anglosaxiska 
myntningens typkronologi och hur man 
i dag kronologiskt fördelar mynttyper
na från reformen fram till Stephen 
1135-1154. Efter en diskussion av tid
punkt för reformen och för utbyte mot 
ny typ behandlas normerna för den re
formerade myntningen. Tillverkningen 
av stampar, deras distribuering, natio
nella och lokala drag i graveringen och 
myntens vikt behandlas mycket ingåen· 
de. Denna beskrivning omfattar hela 
perioden ca 973-979, alltså Edgars Re
form Small Cross, Edvard Martyrens 
Normal Small Cross och Ethelred JJ :s 
First Small Cross. Vi får en redogörelse 
för fynd från reform-myntningen för 
såväl dc brittiska öarna som från övriga 
Nordeuropa, som får ett särskilt intresse 
för oss svenskar genom att det svenska 
fyndmaterialet jämförs med övriga 
fynd. 

Reform-kapitlet avslutas efter syn
punkter på antal stampar och mynt
ningens storlek med en mycket ingåen
de redogörelse för olika myntorters och 
deras myntmästares verksamhet från 
kung At helstan (924-939) t o m Ethel
red ll:s Benedictian Hand (ca 997), 
med uppgifter om bl a stampar och 
stampkedjor. Denna del av avhandling
en utgör för läsaren tillsammans med 
katalogen det främsta beviset på den 
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Efter lyckligt siwförd disputation hyllades Kenneth Jonsson av bl a Lars O Lager
q vist. Foto Bengt Holmen, Göteborg 

Kenneth Jonsson efter disputationen 
som fick högsta möjliga betyg: godkänt. 
Foto Madeleine Greijer, Solna. 
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yttersta noggrannhet som Jonsson äg
nat denna myntning och blir ett "måste" 
för var och en som studerar och/eller 
samlar mynt från reformen. 

l ett avslutande kapitel berör Jonsson 
reformens historiska sammanhang, be
rättar om de olika kungariken, som 
germanska stammar grundade i Eng
land, om hur dessa så småningom under 
Wessexs ledning förenades under en 
konung så att At helstan som den förste 
kunde kalla sig "rex totius Britanniae", 
om hur "ealdormen" i konungens namn 
styrde de riken som Wessex lagt under 
sig, om hur dessa "ealdormen" fick suc
cessivt ökat inflytande över den lokala 
myntningen och om hur mot slutet av 
Edgars regering en nationell politik 
blev riktmärket för Edgar. Myntrefor
men ca 973 blev ett led i denna politik. 

Ån en gång har en svensk presenterat 
ett arbete av bestående betydelse för 
det anglosaxiska myntväsendets histo
ria! 

~litt i City 
PEO Mynt 

& Frimärken 

NUF 

Med stor sortering av 
Mynt • Scdlar • Medalj er 

Frimärken • Vykort 
A ktiebrev • Tillbehör 

Drouningg. 19. Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tcl08-21 1210 

Hårdare kontroll av 
stiftelser 
Starens kontro U över Sveriges stiftelser 
måste bli hårdare. Idag finns ingen hel
täckande förteckning över samtliga 
landets stiftelser. Det gör det svårt för 
staten att kontrollera om de fullgör sina 
förpliktelser eUer ej. 

Det var stiftelseutredningen som 
började arbeta på ett lagförslag om stif
telser, som emellertid lades ned 1983. 
Dessförinnan publicerades promemo
rian "Stiftelser" (Ds Ju 1979:4 ). Sedan 
dess har arbetet bedrivits i justitiede
partementet. 1984 kom utredningen 
angående översyn av den stadiga fond
förvaltningen m m med betänkandet 
"Generell permutation av donations
bestämmelser" (SOU 1984:60). 

En promemoria har upprättats i jus
titiedepartementet ("Stiftelser", Ds Ju 
1987:14) där utredaren lägger fram 
förslag på en lag om stiftelser - idag 
finns ingen sådan. En klar brist, anser 
utredaren, eftersom stiftelserna blivit 
mycket betydelsefulla. Endast 10 000 
av de 50 000 st iftelser som finns står 
uneler offentlig tillsyn. 

Enligt lagförslaget skall i princip alla 
stiftelser bli registrerade hos länsstyrel
sen och stå under dess tiUsyn. Tillsynen 
skall ske genom stickprov. De stift elser 
som utövar näringsverksamhet, är mo
clerstiftelser eller har tillgångar på över 
3 000 000 kronor skall stå under mer 
kontinuerlig tillsyn. 

Styrclsen eller en särskild förvaltare 
skall ha ansvaret för styrelsens förvalt
ning. 

Om stiftelsens tillgångar används för 
annat ändamål skall styrelseledamöter
na i fortsättningen kunna bli skade
ståndsskyldiga, eventuellt blir de också 
tvungna att lämna sina poster. Utreda
ren vill också att styrelsen måste agera 
för en ändring av ändamålet om det inte 
kan tillgodoses under en längre tid. Idag 
ligger många stiftelser pengar oanvän
da, eftersom föreskrifterna för använd
ningen är så gammaldags utformade att 
dc inte längre kan användas. 

Utredaren behandlaräven frågan om 
vilka sammanslutningar som skall få 
kallasig stiftelser. Allmänt säger han att 
stiftelseformen inte bör komma i fråga 
för dc organ som gynnar bestämda per
soner. 

Utredaren tar även vinstandelnings
systemet och stiftelsens möjlighet att 
bedriva näringsverksamhet uneler be
handling. 

Om vissa regler inte följs, skall stiftel
sens företrädare !-;unna bli skade
ståndsskyldiga. 

TS 



Numismatiska 
Litteratursällskapet 
Numismatiska Litteratursällskapet 

(NLS) i Göteborg förekommer då 
och då i denna tidskrifts spalter i 
samband med anmälan av utgivna 

skrifter. En gång per år är också en 
folder över dessa inbladad. Det kan 

därför vara på sin plats med en pre
sentation av Sällskapet. 

NLS grundades den 2 januari 
1970 i Göteborg av Lars-Ingvar 

Jönson och - den då mycket unge 
- Bemt Saxin. Dessa båda hade ti

digare sysslat med myntsamlande i 
kombination med person-, ekono
misk- och samfärdselhistoria. Ut

skurna kartor i geografiskt-histori
ska atlasverk var bokstavligen den 
"bakgrund", som blygsamma sam

lingar av svenskt material, europe

isk medeltid och antiken s tälldes 
på. 

Båda var medlemmar i Göte

borgs Numismatiska Föreningen 
(GNF),därbra föredragalltid före

gick de månatliga myntauktioner
na. Litte ratursidan av verksambe
ten var emelle rtici ytte~t hlyg.c;am. 
Det var svårt att få förståelse för en 

utvidgning. Jönson/Saxin utgav då 
på eget förlag hösten 1969 den del 

av Hans Hildebrands Sveriges Me
deltid som omfattade mynten. Bo

ken blev med registertillägget 190 
sidor och såldes för 20 kronor. En 
antikvariatexemplar kostade cirka 
200 kronor. 

!januari 1970 startadessåNLS i 
icke konkurrerande syfte. Stadg~
na föreskrev att medlem skulle ar
beta med den bokliga sidan av nu
mismatiken, dvs den kulturella el

l~r ekonomiskt s tödja skriftutgiv
nmgen. Ingen medlemsavgift ut

togs. Därmed undveks tidsödande 
administrativa rutiner. Någon 
medlemstills trö mning påräknades 
inte. Möten ägde rum på Bråsths 
kondjtori vid Yiktoriagatan. 

1970 förlades, dock fortfarande 
på "eget förlag", e tt föredrag av 
Nils-Ludvig Rasmusson, betitlat 
sturetidens svenska myntförhål

l~dcn (s~ Myn.tkontakt, 2, 1985). 
Blidmatenale t hll denna skrift foto
graferades ur Hildebrand, förstora

des och retuscherades. Genom 

Rasmussons intresse för iden med 

skriftutgivnjng utsändes häftet till 

medlemmarna i Svenska Numis
matiska Föreningen (SNF), där 
Rasmusson var ordförande. Även 
Skåncs Numismatiska Förening i 

Malmö och GNF sände ut till samt
liga medlemmar. Priset på häfte t, 

om 27 sidor, var 1.50 och upplagan 
totalt 2.400 exemplar. 

Jönson/ Saxin hade inom GNF 
fortsall att plädera för skriftutgiv

ning. Ordföranden Olof Berg och 
sekreteraren Bo Nordell blev entu

siastiska. Jönson inträdde i styrel
sen som redaktö r. Arbetet kom 
snabbt igång och skriftserien be
nämndes, i samråd med Harald Wi

deen, GNF:s Småskrifter. Kostna
derna kunde hållas nere huvudsak

ligen genom art Saxin satte texten 

och Jönson fotograferade. Arbetet 
inom NLS hade nu skjutits åt sidan 
till förmån för en helhjärtad sats

ning på småskriftserien (NLS' pro
tokoll Il dec 1970). 

Efte r tre års småskriftutgivning, 
sammanlagt sex nummer, kärvade 
de t till sig. Meningsskiljaktigheter 

uppkom i samband med en ny led
ning vilke t föranledde Jönson, och 
senare Saxin, att fem månader före 

GNF:s 30-årsjubileum, i november 
1973, dm sig tillbaka. Dock full

följde dc båda, i samarbete med 
Gunnar 1-Iolst, e tt åtagande att för 

GNF:s räkning, under hösten 
1973, skriva numismatiska artiklar 
i G öteborgs-Posten (G-P). Sam

manlagt 15 artiklar, försedda med 
eget bildmateria l. De publicerades 
under signaturen JHS. Honoraren 
gick till GNF:s jubileumsförbere
delser. 

Skrift utgivning i egen regi och på 
NLS' förlag igångsattes nu. Den 
första monografin var klar hösten 

1973. Finansiering skedde delvis 
genom art iklar i G-P samt i tidskrif
tema Skandinavisk Numismatik 
och Myntkontakt, nu under s igna
turen NLS. ( ld(!clla föreningars ar
tikclhonorar beskattas inte.) Gun
nar Holst och redaJ...'törcma Axel 
Miltandcr och Sven Ljunglöf gav e t t 
gott stöd. 

Sommaren 1977 förberedde 

Saxin s tudier i utlandet och blev se
dan borta i å tskilliga år. Jönsondrev 

ensam NLS vidare. Personer intres
serade av föreningsverksamhet, 

och specieUt då art stödja ett säll
skap av denna karaktär, ställde upp 

på olika poster. Under hand tillkorn 
ett antal personer intresserade av 
den tekniska bakgrund. som kän
netecknar NLS' verksamhet. E n 

krets, i antal pendlande mellan 12 

och 25, har under det senaste de
cenniet stått bakom NLS. Några få 
har skjutit till penningmedel, andra 

penningbesparande tjänster av vitt 
skilda slag. 

Ett fi nt stöd från och e tt gott 
samarbete med ett flertal museer, 
institutioner, föreningaroch privat

personer har verksamt bidragit till 
Numismatiska Litteratursällska

pets fortlevnad och möjlighet till 
skrift utgivning. 

Lars-Ing var l önson 

nu r dolda gömmor" 
På Kungl Myntkabinettet visas utställ
ningen ~ur dolda gömmor" fr o m den 
8 apri l t o m den 25 september 1988. En 
mängd föremål hartagits fram, som ald
rig annars visas, vilka presenteras på eu 
nytt och omväxlande sätt. 

Kungl Myntkabinettet äger mer än 
~n 1/2 miljon föremål- mynt, medal
Jer~ ~llcuer, sedlar, aktier, sparbössor, 
praghngsmaskiner, hela bankinred-

Från invigningen av "Ur dolda göm
m or· på Kungl Myntkabinellet. Form
givaren, Anna-Lena Carne, samtalar 
med Ernst Natlrorst-Böös, från vars 
bankmuseum,Jörvärvat 1974 av staten, 
ett ston antal av föremålen härrör. Foto 
Gunnel Jtznsson, Raä. 
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ningar (staten köpte 1974 Bankmuseet, 
som tillfördes Kungl Myntkabinettet). 
Bara en dryg procent av dessa föremal 
är utställda. 

Kungl. Myntkabinettet har samling
ar som kan belysa nästa n alla länders 
ekonomiska historia - här har vi valt ut 
Ryssland som ett exempel. Utställniog
en har fått en arkitektonisk utformning, 
som vill erinra om den italienska renäs
sansens bankvärld och penningmark· 
nad - därför arkaderna och brunnen i 
mitten. Flera montrar drar fram maten· 
al kring bankernas och sparaodets his· 
toria - en påminnelse om vårt inledda 
samarbete med sparbankerna. 

Medaljkonstens historia är visscrli· 
gen belyst i den fasta utställningen, men 
här har vi velat närmare skildra en av 
medaljkonstens stora, schweizaren Jo· 
hann Carl Hedlingcr, anställd 
1718- 1745 vid Kong! Myntet i Stock· 
holm. Den monter som rör Jonas och 
Jacob Bagges trycke.ri ger en anknyt
ning till Riksbankens sedelhistoria, 
eftersom bägge verkade i dess tjänst. 
Vår nyss ogiltiga sedelserie Moder 
Svea/ Gustav Vasa skapades hos Jacob 
Bagge. 

Sedan 1983 har vi saknat en utställ· 
Ding över antikens mynt. Vi tar därför 
tillfället i akt att visa mynt från Perga· 
mon i Mindre Asien och romerska 
myntorter. 

Dc betalningsmedel som användes 
före mynten - ännu i våra dagar i vissa 
världsdelar- är inte heller bortglömda. 
Den storaYap-stenen (ca 1,5 m i dia· 
meter), som står vid ingången, är den 
största i Europa. 

Utställningens form- och idegivare 
är Anna-Lena Carne. 

"Antika mynt med andra ögon" 
visas under sommaren i Borgholm på 
därvarande sparbank. 

Islamska mynt i Sverige 
belyses i en vandringsutställning som 
Bengt E Hoven vid Kungl Myntkabi· 
ncttct idegivit åt Utrikesdepartementet 
och Svenska institutet. Den vandrar nu 
i Främre Orienten och har visats i 
Egypten och Synen. Den skildras när· 
mare av sin upphovsman i kommande 
nummer av SNT. 

Disputation 
Fil kand Lennart Lind, Stockholm, 
disputerar vid Stockholms Univcr· 
sitet, Institutionen för antikens kul
tur ocb samhällsliv, torsd 2 juni kl. 
lO på en avhandling om Roman de· 
narii found in Sweden, del l (text 
och analys). 
(Avhandlingens första del ( mynt· 
katalogen) kom ut 1981.) 
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FORENING har möten på Nya Gästis 
kl. 19.00 sista tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen 
i varje månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby, Skogsvägen 5, F a· 
gersta. lid: kl 19.00. Under verksam~etsåret anordnar myntklubben 4 st anbuds· 
auktioner med senaste anbudsdag den 7 l 10 och 2/ J 2. Upplysningar: t el 0223/ 
116 71. 
FALU-BORLANGE MYNTKLUBB: har möte kl. 19.00 på Kristinegården, Fa· 
lun: Datum ej meddelat. 

MYNTKLUBBEN GOTEN, Visby har möte kl19.00 på Solhem. Upplysningar 
0498/157 24. Datum ej meddelat. 
GOTEBORGS NUMISMATISKA FORENING håller möte andra måndagen i 
månaden kl. 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gång. 
Svensksektionen håller möten sista tisdagen i månaden kl. 18.30 på Engelbrcktsga· 
tan 71, Gbg. Antik· och medeltidssektionen håller möten torsdagar kl. 18.30 i 
Schackspelets Hus, Haga Kyrkagata 3, Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne-Eriksson 
031/5214 29 och Bo Nordeli 031 l 17 79 70 (endast kontorstid). 
HALMSTADS .MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den 
första måndagen i varje månad utom juli-aug. Upplysningar: 035/ 12 96 76. 
H00RS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra 
torsdagen i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/ 221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad 
(utom juni, juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. Upplys· 
ningar: tel 0480/ 159 29, 0480/ 115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje 
månad på restaurang Storstugan, Stortorget l , Katrineholm. Upplysningar: tcl 
0150/ 210 45 el 151 00. 

KLARALVDALENs MYNTSAMLARE. Upplysningar: 0563/ 603 47. 
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med 
auktion på Hemgården, Nomullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30 den 20/ 5 och 17 l 
6. Listor och upplysningar genom Ingvar Nilsson 044/713 28. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möten kl19.15 den första onsd. i 
månaden. Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur, Åkergränd l. Upplysningar: 
tel 046/12 25 93. · 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pen
sionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping, kl 19. Upplysningar: te! 0155/ 
134 29, 671 54, 128 41. 

NORR.K0P1NGS MYNTKLUBB har möte med auktion kll9.00 tredje tisdagen 
varje månad utom i maj-augusti, i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 
18.00. Aven icke medlemmar är välkomna. Beställlista på tel 011/12 50 12. 
NASSJO MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Råd· 
husgatan 33, Nässjö, kl19.00dcn 31/ 5,30/ 8,27/ 9,25/ 10,29/ 11. Visning från kl. 
18.30. Upplysningar: tel 0383/ 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellcfteå har möten första torsdagen i varje må
nad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ 186 80. 
SANDYIKEN·GAVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 första onsdagen i varje 
månad (ej juli- augusti) . Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar te! 026/ 
181836. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING, har möten med auktion den 
8/ 5.Lokal Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. Upplysningartel 
0500/808 50 (Thord Lund). 
SK.ÅNES NUMISMATISKA FORENING håller möten sista torsdagen i varje 
månad utom juni-augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen Kungsgatan 
38 A, Malmö, håller öppet varje tisdag kl 19- 21 under september-maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den 
15 i varjemånad kl18.30 i Rcmbostugan, ca 5 km norrom Avesta utmed riksvägen. 
Upplysningar: tcl 0226/562 78 eller 0225/ 131 52. 
TRELLEBORGS MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i måna· 
den kl18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På 
programmet står auktioner, föredrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 0410/345 44. 



TÅLJE MYNTKLUBB, Södertälje, har möte i We n dela~ rum, biblioteket Luna kl 
19.00 andra tisdagen i vaJje månad. Upplysningar: tel 0755/ 619 38 eller 313 14. 

NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA, har möte på Uppsala Universitets 
myntkabinett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018/ 14 97 Il. Datum ej meddelat. 

VETLANDA NUMJSMATISKA FORENING har möte med auktion på Kultur
huset, Storgatan 20, Vetlanda kl. 19.15 den 26/ 8, 30/ 9, 28/ 10, 25/11. Visning från 
kl. 18.15. Upplysningar: tel 0383/158 35 kl 07.00- 09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måna
den i vruje månad utomjuni ,juli och augusti. Föredrag o dyl följs av auktion. Serve
ring. Upplysningar: tel 0345/112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar 
(källarlokalen). 
VARENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö, har möte med auktion kl. 
18.30 i Röda Korsets lokal, Kungsg. 18, Växjö den 1/5. Myntmässa anordnas på 
Smålands museum 25/ 9. Upplysningar 04701731 14. 

V ASTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen vruje må
nad januari-maj kl. 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika. 

VASTERAS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 
19.00 första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: t el 
021/13 94 94 (efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsga
tan 3. Upplysningar: tel 019/13 52 13. Datum ej meddelat. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

r~' 1 1 ~~ i ( • J ~ 13 ~l 
Maj November 
3-6 Miinchen, Hirsch Nachf. l Zii.rich. Schw. Bank-
26-28 Ziirich, Bank Leu AG verein 
30- 31 Mannheim, KPM 2-4 Frankfurt, Peus Nachf. 

9-11 Köln, Miinz Zcntrum 
Juni 19 Helsingfors, Holmasto 
l Mannheim, KPM 28-29 Miincheo, Lanz 
9-11 Diisseldorf, H. Winter 
12 Wii rzburg December 

8- 9 Diisseldorf, Ringberg 
Juli 10 Nu m berg, 
28-29 Hamburg, Emporium Grad! & Hinterland 

14- 16 Mannheim, KPM 
September 19-20 Hamburg, Emporium 
21 -23 Miinchen, Hirsch Nachf. 
23-24 Solingen, MiiUer 
26-27 Lugano, Bank Leu AG 

und Spink & Son 
28-30 Osnabriick, Kiinker 

•• Oktober l ' f!J;}i• J ~J 5 London, Spink & Son 
8 Helsingfors, Holmasto l j 
13-14 Miinchen, Partio Bank 
17-19 Hamburg, Emporium 

SVENSKA 19-21 Köln, Schultcn & Co 
24 Ziirich, Spink & Son Sept 
25-27 Ziirich, Bank Leu AG 25 Myntmässa i Smålands 
28 Luzern, Hess AG museum anordnad av 
31 Ziirich, Sehw. Bank- Värends Numismatiska 

verein förening. 

Delaware-medalj från 
Omaha 
T he Swedish Cultural Committee i 
Omaha, Nebraska, har givit ut en 
medalj med anledning av Delawa
re-jubileet Medaljens diameter är 
34 mm. Den är av brons och gör ett 
ganska blygsamt intryck, är osigne
rad och utförd i traditionell stil. Me
daljen levereras i en plastficka vari 
medföljer en liten tryckt beskriv
ning. 

Åtsidan visar "Calmare Nyckel" 
med texten KALMAR NYCKEL 
under. Omskriften i övrigt lyder: 
NEW SWEDEN COLONY IN 
AMERICA 1638-1988. 

Frånsidan upptar en bröstbild 
med texten JOHN HANSON un
der. Omskriften i övrigt lyder: 
PRESIDENT CONTINENTAL 
CONGRESS 1781-1782. 

John Hanson (1721-1783) var 
en framstående svenskättling som 
gjorde stora insatser i samband 
med amerikanska frihetskriget. 
Hans politiska bana kröntes med 
att han utnämndes till Kongressens 
president. 

FO 
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AUKTION 38 
November 1988 

OPERAKÄLLAREN SfOCKHOLM 

Till och med den 2 september tar vi emot bättre 

MYNT 
SEDLAR 
ORDNAR 

Tag gärna kontakt med oss för närmare information om försäljningsvillkor. 

• 

B. AiruTRÖM /ii5f\ 
MYNTHANDEL AB '-~~ 

Kungsgatan 28-30 T~ 
Box 7662, 103 94 SfOCKHOLM 

De nuvarand& medlemmarna l r: 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Kungsga tan 28. Box 7662 
103 94 Sthlm 7. te l 08·14 02 20 

Amneklevs Mynth andel 
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping 
tel 011-10 29 50 

Antiköre n 
stureplatsen t. 411 39 Göteborg 
tel 031 ·18 39 60 

Hirsch Mynt AB 
Humlogårdsgatlln 13, 3 tr . . Box 5358 
102 46 Stockholm. te l 08· 783 77 65 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkargalan 1t 
371 35 Karlskrona. tel 0455·8t3 73 

Run e Larsson Mynthandel 
Osterlånggal8n 16, 502 32 Borh 
tal 033· 11 03 15 

lunds Mynth andel 
Klostergatan 5 
222 22 lund. tel 046·14 43 69 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9, 211 35 Malm<\ 
tal 040· 11 65 44 

Monetertum Kurt Halls tra m 
Box 21047, 200 21 Molm6 
tel 04().93 19 53 

Tel: 08-140220 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 26 företag i 11 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar 
i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntför
falskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthand
lare förbättra och utöka sina tjänster. 

Mynt 8o Medaljer HB 
Sveavägen 96. Box 19507 
104 32 Stockholm, tel 08·34 34 23 

Mynt 8o Metallbörsen l Sthlm AB 
Norrmalmstorg 1, 4 tr., 11146 Slackholm 
tel 08·20 55 01 

Myntet i Malmö 
S tora Nygatan 17. 211 37 Malmö 
tel 040-12 99 30 

Mynthuset 
Biblioteksgatan 5. Box 7049 
103 86 Stockholm 
tel 08-20 51 81. 20 60 52 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36. Box 5132 
102 43 Sthlm, tel 08-662 62 61 

Norrtl ljo Mynthandel AB 
Tullportsgatan 13. Box 4 
76t 00 Norrtälje. tel 0176-168 26 

Numis Mynt 8o Friml rkshandol AB 
Kaserntorget 6. Box 2332 
403 15 Göteborg. tel 031-13 33 45 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24. 502 31 Borås 
tel 033-11 24 96 

Peo Mynt & Frimirkon AB 
Drottninggatan 19, Box 16245 
103 25 Sthlm, tel 08·21 12 10 

Salins Mynthandel AB 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm. tol 08·11 50 81 

Specie Mynthandel HB 
Storgatan 19. 574 00 Vetlanda. te l 0383·153 01 

Strandbergs Mynt & Ftlm6rk.shandel AB 
Arsenalgatan 8. Box 7377 
103 91 Sthlm. tel 08·20 81 20 

Tamco Nu m lamatics 
Box 6235. 102 35 Stockholm, tel 08-33 77 75 

Th6rns t r6ms Mynt & Sadlar AB 
Drottninggatan 48 
582 27llnk0ping. tel 013-13 54 65 

Ticalan Mynthandel 
Stureplatson 3, 411 39 GOteborg 
tel 031·20 8111 

Ingemar Wallin Mynthandel AB 
Kungsgatan 4 b 2'/, tr. Box 7317 
103 90 Sthlm. tel 08-10 00 57. 1000 58 

HAkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagaton 41. 111 42 Stockholm 
tel 08·11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, te l 08-34 34 23 


