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Karl IX:s och Gustav II Adolfs praktmynt i guld 
Av Bengt Hemmingsson och Hans Meii':Jnsky 

Olika typer av medaljer med 
den regerande monarkens 
portriiii har länge brukats i 

vårt land s~som belöningar för ut
förda tjUnster. eller för au sprida 
glans över kungamakten . Ibland har 
dessa representationsföremål också 
tagit formen av mynt eller myntlik
nande pr'.iglingar. Vi skall här be
handla eu ant:ll guldmynt präglade 
för Karl IX och Gustav Il Adolf. vil
ka i och för sig varit kända Hingc. 
En förnyad genomgång av det be\·a
rade arkivmaterialet har dock kastat 
nyu ljus över såväl deras användning 
som till vilka nominaler de priiglats. 
Källoma ger liven en viss indikation 
om anta le! priiglade mynt. 

År 1604 liit Karl IX välja sig till 
kung och tre år senare kröntes han i 
UpP:~ala domkyrka. Karl hade redan 
under sin hertigtid delat ut medaljer 
au bäras i kedja runt halsen. såsom 
nade,·edcrmälen till förtjänta pcr.;o
ner.Jl Emellertid utgjorde även m} n
ten \iktiga ymboler för hertigen~ 
makt och sjlilvständighet. Såsom ex
empel på deua kan nämnas 1586/87 
års Nyköpingsmynt samt dalennyn
ten 1593-98 med hertigens kraftfulla 
porträll. 

Året innan kröningen. 1606. inled
des på kungens befallning en mynt
ning av högre nominaler än de som 
dittills präglats. Förutom en praktfull 
20-mark i silver tillkommer nu caro
linen åsom myntenhet. Enligt mynt
ordningen av den 22/ 3 1604 skulle 
"ett slags mynt som kallas Caroli
ner .. präglas. motsvarande 16 mark 
svenska. De skulle tillverkas av ned
smlilla ungerska gyllen "utan någon 
tillsäuning". dvs utan legering. På 
en mark verk skulle 42 '/: caroliner 
skrudas, vilket motsvarar en brutto
vikt per mynt av 4,96 g och en fin 
vikt av 4.85 g.2l 

Det dröjde dock till årsskiftet 
1605/06 innan caroliner eller 16-
marker i guld började präglas. Den 
I II 1606 levererades nämligen 30 
stycken "enkilde caroliner" till kun
gen sjiil v av räntmästaren Peder Pe
dersson .3l D5 dc iildsta bevarade 16-
rnarkerna i guld bär "rtalet 1606. får 
man förmoda all präglingen av dessa 
påbörjats redan föreårssk iftet (/iN 2 ). 

Av räntekarnmarböckerna all dö
ma slogs emellertid även multiplar 
av carolincn. Enli ~t 1606 :irs riikcn
skaper erhöll riintekammaren sam
manlagt 30 ålladubbla och l O fyra -
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dubbla carolincr. förutom 4 750 cn
caroliner;ll Dessa högre nominaler 
torde motsvaras av bevarade guld
priiglingar av samma typ som 20-
markcn i ~ilvcr, dvs med kungen i 
helfigur p~ ~tsi<.lan samt riksskölden 
omgiven av landskapsvapen på friin
sitlan (jig 3). För niirvarantle lir tv;' 
exemplar klinda av denna typ: dc 
viiger 34.34 respektive 19,68 g. Det 
filrstniimnda av dessa exemplar pfl 
triiffades vid undersökningar under 
~ren 1982- S4 av vraket efter regal
skeppet Kronan. som förliste utanför 
Öland ~r 1676.5J Det andra. Hillare 

exemplaret. synes ha införlivats med 
KMK:s samlingar efter 1804. 

Omräknat efter 1604 ars mynt
ordning !>kulle en ålladubbel carolin 
viiga 39.65 g och en fyrdubbel 19.82 
g. Exemplaret f r:'in regalskeppet K ro
na n. vilket vi far förmoda är en nua
duhbd carolin , viiger dock drygt fem 
gram mindre än vad son1 fiireskrevs. 
l lilleralllren har myntet hiHiils kal
lats mr en tiodukat. dta dess vikt ju 
ganska exakt motsvarar en sådan ( l 
dukat enligt 1649 års myntordning = 
3.44 g)6l. Det visrtr sig dock att vi 
har all ta hlinsyn till yuerligarc en 
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omständighet i samband med till
verkningen av dessa mynt. Vissa av 
exemplaren har nämligen upptill 
varit försedda med en ögla av !!Uld 
redan vid leveransen frå'O mynt~•er
ket. Detta framgår klan av utgiftsve
rifikationerna till räntekammarböc
kerna frlln 1607 och framåt. där ut
trycket ""åttadubbel / fyradubbel earo
lin med öskin (ögla)'· ofta förekom
mer vid notiser om leveranser till den 
kungliga kassan. Exemplaret från re
galskeppet Kronan bär också myc
ket riktigt spår av au ha haft en ögla 
upptill. Förn10dligen har differensen 
mellan den nuvamnde vikten. 3434 
g. och den föreskrivna. 39.65 g. mot
svarats av öglans vikt. 

Förekomsten av öglor på dessa 
mynt redan vid tillverkningen visar 
au kuneens avsikt var att utdela vis
sa exemplar mer såsom ""belönings
medaljer"". avsedda an biiras i ked
ja runt halsen. än såsom regelrät
ta mynt. Myntkaraktären gjorde det 
dock Hittare för mottat!ama att vid 
trängande behov omsäna gilvoma: de 
torde fOr övrigt ha vägts under alla 
omständi!!hete-r när och om de an
vändes sÖm betalningsmedel. Ande
len mynt med öglor Ökade år från år 
from 1607. Nämnda år var 269!: av 
de utdelade fyracarolinema försedda 
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med ö e la: 1608 s l <;r och 1609 inte 
mindre än 83<K (se roneckningen 
nedan). 

Av vissa notiser i utgiftsverifika
tionerna framgår an även guldkedjor 
skänktes tillsammans med mynten: 
så t.ex. den 2117 1609. då det till 
kungen själv levererades en guld
kedja med en vikt av ··xo cronor" ( l 
krona= 3.29 gram). l räken. kapema 
noteras :ut ··ocruthi ~~mes len l Fyra
dubbel Carolin mäd Oskin".7J 

Viss:t högreståndsponr..in från ti
den har bevarats. där personerna ifrå
ga bär guldkedjor med vidhilngande 
porträttmcdaljer. dock inga mynt.M> 
Här intill avbildas ett dylikt porträtt 
:tv Jakob dc laGardie (1583-1652. 
jig 1). vilket förvar.t.~ på Skoklostcr. 
Han bii r en tydligt målad. ov:tl mc
dalj med Karl IX:s krönta viin~tcr
profil och ånalet 1607.91 Någon å
dan medalj ii r ej känd. även om vi vet 
att det under just det året utdelades 
sex stycken ··controphei m:id thct 
gambia Symbolo .. och 13 stycken 
"Controphci mäd thct nyic Symbo
lo .. _lOJ Ponriittct får här tjiina såsom 
illustration till hur både medaljer och 
praktmynt bars av sina mottagare. 

Kröningsåret 1607 ändrades myn
tens utförande såtillvida att kungen 
nu bar krona istället för lagerkrans 

på huvudet (ji~: -1 ). Ett lager av 1606 
års prakt m) nt i guld torde dock ha 
funnits kvar i riintekammarcn vid 
årsskiftet 1606/07: endast 17 åtta
dubbla carolincr av dc trettio levcre
r.tdc finns niimligen noterade såsom 
utbetalda under 1606. 

1607 års praktmynt i guld prligla
des återigen i enlighet med carolincr
ordningcn. Till kröningen pmgladc. 
speciell:! kastmynt i såväl guld som 
silver: des. a skall dock ej bli förc
mål för behandling i dctt:t s:tmman
hang.IIJ Av övriga prakunynt i guld 
iir endast en unik fyradubbel carolin 
bevarad till v~ra dagar. Hela 58 dy
lika finns dock bokförda såsom ut
betalda under 1607. Möjligen har 
dock dc tio exemplaren som levere
rades till riintckammarcn under 1606 
im~ått bland dessa. Under 1607 ut
delades vidare tio stycken åttadubbla 
earoliner: dettroliga Hr dock an dessa 
tH!tiordcs av 1606 års leveranser.lll 
~Ar 1608 ändrades praktmyntens 

utförande p;\ så sii tt. att den fyra
dubbla carolincn kom att utseende
mässigt motsvara samma års åtta
mark i silver. med undantag för va
lörbeteckningcn {}i,f! 5). Dessa guld
mynt h:tr bevarats i fyra exemplar 
t i Il våm dagar. medan det kan kon--
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stateras. att inte mindre lin 94 Mycken 
utdelats under året. med eller utan 
öglor.l-'1 

1609 års fyradubbla carolin mot
svarade i sin tur samma års sexmark 
i sil ve r. återigen med 1111d:llllag för 
valörsiffran (fig 6). Den li r klint! i fem 
exemplar. Antalet utdelade exemplar 
(med och utan öglor) för året ökade 
något. till 101 mynt. En enda åtta
dubbel carolin tlldclade!. undo.:r året: 
den attes för öHigt i en guldkedja 
och skänktes till ett ryskt slinde
bud.W Något mynt till do.:nna vikt 
fin ns dock ej bevarat med årtalet 
1609. Ftiljande år. 1610. utdelades 
tolv fyradubbla caroliner.ISJ Det tro
liea lir dock. all dessa tillhörde 1609 års leveranser. 

Kvittensregistrettill 1611 :'r!. riin
tekamrnarbok saknas. varför vi inte 
kan rölja utbetalningarna i detalj stl
som under föregående ;u·. l ett inven
tarium upprli ttat den 15/ 11 l 6 Il av 
rUntmästaren Peder Pcdersson finns 
dock endast två fyradubbla c:m~!ine r 
"mlid öskiner" förtecknadcY•l Aven 
andra praktmynt i guld har dock ut
delats under året. Med stamparna till 
20-markcn i silver slogs niimligcn 
guldcxemplar. vilka har bevarats till 
efterviiriden i vikter som ungellirli 
gen motsvarar dels 8 caroliner. dels 
inte mindre lin 16 caroliner. (fi~ 7) t71 

Rlintckammarbiickerna för l 612-
13 är tyvärr ej bevarade: dc ftiljandc 
årens böcker ger dock inte heller 
någon uppgift om praktmynt som 
utdelats. 161-1 års defekta riikcnskap 
innehåller visserligen en uppgift om 
att riintckammarcn skall ha haft fyra 
KariiX:s medaljer och tre "portugal
öser" i sin besinning. dock utan att 
de sistnlimndas nationalitet anges. 

De äldsta bevarade praktmynten 
från Gu~ta\' Il Adolfs regering ii r 
mycket riktigt präglade mrl>t !.enare. 
nämligen 1617. Från detta lir finns 
dels 16-marksmynt som ing~r i kast
penningsscrien, dels större guldmynt 
som priiglats innan kröningen den 
12/ 10. Uig 8) Av dc bevarade exem
plarens vikt att döma s~ har man fort
sall au prligla dessa efter samma lit
myntningsgrunder som under K;trl 
IX :s tid. Av senare riintckanunar
böcker - 1621 och 1622 års - fram
går dock att beteckningen "carolin" 
ersattes av valörer i daler. sil au dc 
tidigare åttadubbla carolinerna ( 12X 
mark) nu kallas 32-dalrar. medan de 
fyradubbla (64 mark) motsvaras av 
16-dalrar. Denna mynttyp finns Uven 
pr'Jglad i silver till varierande vikt.lllt 
l euld finns en unik 32-dalcr samt 
tv3 16-dalrar bevarade. 

Efter kröningen den 12/10 1617 
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har man övergått till att prligla en 
mynttyp utan 1\rtal , men med kungen 
i krönt helfigur på åtsidan. (jig 9) 
Typen finns liven präglad i silver till 
olika vikt.IYI l guld är den känd i två 
exemplar. bada till en vikt motsva
rande 32 daler. 

En annan mynttyp av mindre dia
rm:ter. med kungens midjebild sedd 
från höger sida på åtsidan och riks
vapnet med sköldhållare på från 
sidan. biir årtalet 1620. (jig 10) Ty
pen är känd i tre exemplar och den 
har troligen priiglats för att delas ut 
såsom glivor i samband med för
mälningen med Maria Eleonora av 
Brandenburg den 2511 1 samma k 
Till detta evenemang präglades liven 
en serie kastmynt i guld och silver; 
guldmynten motsvarade dock i detta 
fall endnst 16 mark.20J 

Notiser om utdelade praktmynt i 
guld iir betydligt sparsammare från 
Gustav Il Adolfs tid än från Knrl 
l X :s sis w regeringsår. Det bevarade 
riikenskapsmaterialet har vissa luck
or och rnyutriikenskaper saknas helt. 
162 1-22 ~rs riintekammarböeker in
neh~ller dock uågra intressanta upp
gifter. Under rubriken "Skänckning
ar" i Peder Pcdcrssons räkenskap för 
1621 finns angivet att inte mindre än 
21 ~cxtondalers guldmynt (''16 dal. 
gull") utdelats vid bröllopet: en mu
sik~mt fick e tt exemplar. mednn en 

predikant och en "medicus" fick var
dera tio stycken.l'' Bröllopet ifråga 
bör rimligtvis ha vari t det som iit;
de rum mellan Gustav Il Adolf och 
Maria Eleonora i slutet av fiircg~
endc år. Utgiften har sedan bokförts 
under 1621 . amingen på grund av 
e11 periodiseriugsfcl. e ller eftersom 
summan utbetalats i efterhand. l rii 
kenskapens "inventarium tilllll622". 
dvs ut!!llcndc balansen. finns noterat 
a11 det i riintckammarens kassa fanns 
fem portugaUi~cr med marginalan
teckningen "dcribland 2 und. K~! 
stempel" . Vidare fanns tv5 16-dalers 
guldmynt. 

l 1622 års riikcnskap återkommer 
dessa mynt. Nu noteras dock att riint
miistaren utgivittv/l stycken "32 dal. 
gull under HKM stiimpel slagit'', I>Ch 
likalede~ två "16 dalers gull under 
KM stlimpell slagit". Av dessa mynt 
erhöll en Knut Jöransson ett 32-da
lers guldmynt i faddcrgllva under 
februari. 

Om vi jiimför notiserna i 1621 och 
1622 års riintckammarböcker ser vi 
dock att man uppenbarligen varit 
ganska v;,rdslös med beteckningen 
"portugalös". En dylik motsvarade 
ju tio dukater (finvikt =ca 335 g). 
medan en åttadubbel carolin/32 da
lers guldmynt ju hade en finvikt av 
38.82 g enligt 160-1 års rnyntordning. 
Det troliga iir. att beteckningen "por-
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tugalös" anviints s"som samlings
namn för guldmynt av ungcfiir den
na storlek. Antagandet bckriiftas av 
Cll brev. skrivet av KarliX i februari 
1608 och stiillt till r1intmiistaren Pe
der Pedersson samt myntskrivaren 
Karl Kristoffersson. vari kungen vill 
låta slå l O eller 12 "halvportuga
löser" och m dem sända från Stock
holm till Örebro.2Jl N"gra dylika 
finns ju inte lcvcrcrmle under 1\rct. 
men vii i tio stycken fyradubbla ~:a 
rolincr. vi lka utbeta lad~:s den 28/2 
av !.äntmästaren till kungcn.l-l t 

Aven om räkenskap~mat~:rialc t 
från Gu tav Il Adolfs tid uppvisar 
vissa luckor. så är det uppcnban. alt 
antalet prriglade prakt m) n t i guld 
\'ari t mindre än under Karl IX:!> re
gering. En bidragande orsak til l det
ta har givetvis vari t den hilnla fred~:n 
i Kniired 1613. vilken innebar all 
Älvsborg m!lste lösas fr5n dan~karna 
för en miljon riksdaler i klingande 
mynt. Under senare delen av 1620-
talet har viii behovet av svenskpriig
lade praktmynt också minskat. efter
som kungen i allt större utstriickning 
vistades utomlands på fiiltt fig . l takt 
med alt Gustav Il Adolfs maktposi
tion på kontinenten viixtc. uppstod 
givetvis elt behov av representations
mynt. Della tillgodosågs dock av dc 
lokala myntverken. vi lket ju fram
går av den rika nomn av bevarade 
svenska besillningsrnynt. 

Noter 
Ii Rasmu~sun 1950 s 241T. 
11 Sticm~tt!dt 1875 s 2; Wnllroth 191 S 

s60f. 
31 Utgifts,crifikationer 1606 

(Rkb 66a:2. KA) 

-IJ Peder Pederssons r.ikcm.kap 1606 
(Rkb 66a: l. KAl 

SNT.l · W! 

7. 

51 Guldskallen frlln regalskeppet Kro
nrtrl,KMK 1 986.~ 13f. 

61 Wallrmh 19 18 s 80f. 

71 Utgiftsverifikationer 1609 
(R kb 69:2. KA) 

81 Rasmusson 1933 s 134f. och 141 . 
Rasmussons föneckoing kan kom
plcucras med eu ?Ortriill av 'ils Tu
rcsson Bidkc, utfön av J.H. Elbfas. i 
privat ägo (avbildat i bl.a. "Den sven· 
ska historien". Bonniers förlag. band 
5. s 105.) 

91 Ra~mu;o;on 1950 s 28 

tOI Utgifts,crifikationer 1607 
(Rkb 67:2. KAl. Betr medaljer med 
gamla och nya symboler. se Rasmu~
son 1950 s 26f. 

11 1 Hildebrand 1874 s 84f. 

121 Ulgiftsvcritikationer 1607 
(R kb 67:2. KA) 

D ) UtgiftS\'crifikationer 1608 
(Rkb 68:2. KA) 

t-1) Utgiftsverifikationer 1609 
{Rkb 69:2. KA) 

tS ) Ulgiftsvcrilikationer 1610 
(R kb o9:3. KA) 

161 R kb 69. KA 

t71 Hildebrand 1874 s 90 (noten) 

tst Hildebrand 1874 s 175 nr 155 

t91 Hildebrand 1874 s 176 nr 156 

201 Hildebrand 1874 s 244f. nr J. 2 

111 Peder Pcdcrssons räkenskap 1621 
(Rkb 71. KA) 

lZI 1622 :\rs riikenskap är inkompleu: 
foll-3 ~nas nämligen (Rkb 72. K A) 

Z..ll Riksrcgi>tratu rct 21/2 1608. RA 

W Utgift;,crifikatio~er 1608 
(Rkb 68:2. KA) 

Fikteckning 
1606 (l-l ild. 15, SM l ) 

8 camlim•r = 128 murk 

J) Regalskeppet Kronan. 34J4 g. Skcp· 
pel förliste ör 1676 och myrilet p:\
lriiffadcs vid undcr~ökningar av vra
ket liren 1982-S-1. Sannolikt ingick 
rnvntct i ril...\:unirah:n Lorcntz Crcull 
( 1615 -76) privata l..a>>a. Teoreti skt 
seu kan Crcutl ha f?m myntel ;w >in 
far. Ercngi~lc l.ar~\on . vilken år 1625 
introduccr;tde\ p;i Riddarhuset under 
namn~t Em'l Crcutt.. lian var i\r 1604 
ryuarc under atlcl\fanan och år 160!! 
lÖjtnant CEigcn\tierna Il. 1916 > 61 ). 

.J cumliner = 6.J mtlfÅ 

Il K:-..1K .I9.6!!g. 

1607 (Hild. 16, S:\1 2) 

.J curoliner = 6.J ma rÅ 

l ) KMK. IIJ.S~ g. Exemplaret ingick ur· 
sprungligcn enligt 13crch ( 1773. s R l) 
i Lovisa Ulrik;t\ ;;unling. 

IIIOS (Hild. 17, SM 3) 

.J cnmlim•r = 6.J marJ. 

l) KMK. 19.83 g. Glrva från Charlolla 
von Plalcn. f<idd Dc Geer. år 1888. 
(Schningcr 1900 '53). 

2) KMK . 19.47 g. Deposition från Rik ~
bankcn (IIi Idebrand 18R9 s 11 8). 

3) Anteilska ~mnlingarna. Hels ingfors. 
19.80 g. (Ex Snoil ~ky 1873 nr490 och 
StiernMcdt ISSO nr 1008: Anlcll 1936 
nr 337). 

-l) British Mu\Cum. London. 19.68 g. 

Eli exemplar p~tr:iffadcs år 1677 i 
Västergötland: den cll.akta fyndplatsen 
är ok!ind. Det inkiiplc~ uv Magnus 
Gabriel Dc la Gardic och skiinktcs till 
Antikv ilctskollcgict. Myntel återfinns 
i en invcnlnrieföncckning upprällad 
1720 (Arne 1931 l> 88) samt i Hallen· 
bergs in,enlcring ;\r 180-l (Hallcnberg 
180-l s 32''· och 222\.). :\lyntet lir lm· 
ligen idcnti\J..t rncd något av dc O\':ln 
angi' na (Golabicwski Lannb} 1989 s 
34). ....__ 
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- Ett exemplar fanns ä\'en i Elias Brcn· 
ncrs samling(Brenncr 1691 samt 1731 
s 133f.). 

Hi09 (Hild. 18. Sl\1 -1) 

.J mmliner = 6-lnwr/.. 

l ) KMK. 19.89 g. Gåva från Charlotta 
\'On Pl:nen. född De Geer. år 1888 
(Schnittgcr 1900 s 53. 55). 

2) KMK. 1828 g. Deposition frnn Riks
banken ( Hildebrand 1889 s 120 nr l ). 

3) Uppsala Universitets mymkabinett. 
19.68 g. 

4) Bondeska samlingarna. Ericsberg. 
Vi kt ok11 ncl. 

5) Privat !igo. 19.40 g. (F.x Snoilsk y 1903 
nr -1 : Bruun 19 14 nr 687 och Brand 
1982 nr 29 1 ). Gnlabiewski Lannby 
( 1989 s 3-1) n~mncr att Hildebrand i 
s in år l !!7-1 utkomna beskrivning för· 
tecknar ett exemplar i KMK:s s:un
lingar: hon fr:tmkastardärvidlag teorin 
om att Snoilsky kan ha rorvärvat ~itt 
ex.:mplar från KMK. vi lket förefaller 
troligt. Ett exemplar såldes nämligen 
pä Stockholms llokauktionsk:unmarc 
den 313 1858 (Frölings saml ing). nr 
19 1. Det köptes av C. F. Mcinandcr. 
vars sarnling i sin tur förviirvacJcs HV 

KMK ~r 187 1. Exemplaret kan knap· 
past vara identiskt med något av dc 
ovan angivna och torde med andra ord 
ha avyur:us. alternativt bortbytts efter 
1874. 
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8. 

9. 

lti I l (l'riiJ:ladc med 20-mar ksslam· 
par; ll ild. s 90 noten; SJ\1 31 h) 

f (j mmlint't = 256 mar/.. 

l ) KMK. 81.20 g. 

8 earofina = 128 mar/.. 

l l Upp a la Universitets III) ntl.abinett. 
35.63 g. 

2) Bund~,.,:tmmlung. Wien. 3957 g. 

l li l 7 (ll ild. 155. SJ\1 2.-ll 

32 tia/t• r = 128 nwrk 

l) KMK. 34.95 g. Exemplaret ingick i 
den !tr 1804 p~triiffadc guldmynt~kat 
ten fn1n Stot1orgct i Stodholm (l'rii· 
~cll 1985 ~ SJfl). Myntet förvilrvadcs 
"'' D.G. Nescher och vandrade sedan 
via D.G. Hildchr:uu.l på Erir~bcrg. A. 
Fröting ( 1858 nr 208) och C.F. Mc i· 
tmndcr till KMK. som år 187 1 mrvlir· 
vadeden ~istniimndcs ~:unling. 

/6 daler= fi-l mark 

I l KMK. 2058 g. G:tva frnn Charlolla 
von Platcn. född Dc Geer. är 18118 
(Schniugcr 1900 s 53). 

2) KMK. utst. Deposition från Rihhan· 
kcn. Exemplare t såldes ~r lll9:l ~:i
som dubblen ur KMK :s s:uulingnr 
( Bukowskis auktion 85 nr l). dft det 
inrnpadcs nv Ri kshankcn. 

Utun å rtal (efter den 12110 1617; 
ll ilcl. ISfi. SM 1.3) 

.11 dala= /2c'l mark 

l) KMK. 34 .9-1 g. Exemplaret iir om· 
niimnt i Hallcnbcf!lS inventering 180-1 
(~ 222v.). 

2) Upp,ala Universitets myntkabinett . 

- En exemplar fanns i Elia~ llrcnncrs 
'amling (1731 ~ 163). 

- Berdl C 1773 s 109) niimncr att clt ex
emplar .. und~r samma ~tiirnpe l .. ti ll ~ex 
duk:ucr~ vik t skulle ha funnit~ i Fr. 
Gyllcnhmgs samliug. 

l li20 (Hild. 151!, SM 5) 

ffi dalt• r= 6.J mark 

l) KMK. utst. Exemplaret omnlhnn~ av 
Bcrch C 1773 ~ 109) och återfinn~ i Hal
lenbergs inventering 180-1 (\ 33r. och 
222v.). 

2) KMK. utM. Deposition från Rikshan· 
kcn. 

J) Antdlska ~amlingama. llclsingfllrs. 
16.22 g. (Ex Meinunder 1872 nr 555. 
Arfwcdsson. Oldenburg IK9l! nr 1114 
och Bnnm 19 14 nr 784: Antcll 1936 
nr 454 ). 

- Eu exemplar fanns i Elias Brenncrs 
snmling ( 1731 s 163). 
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Utdclude praktmy nt i ~:u Id 1606 · l O 
K ii/la: Utgiftsverifikationer till riimek:un
marböckcma 1606-10 ( Rkb \ 'OL 66·69. 
KA ). 

1606 

!! ca roi i ner: 17 st 

Molliiiiii re: Linner Ribbing (2 ; t i fadder· 
gåva): Nils Bielkc: " Pcrsianerne": Johan 
Skytte (f:tddcrgåva): Scvcd Ri bbing: Pc· 
ter Roguicr. 

1607 

8 caroliner: lO st 
4 caroliner: 58 st (varav 15 ~~med ögla) 

Mou axarc: Bena Didrik von M(irncr 
(faddergåva): lsbrand Skc ppshyggare: 
Seved Ribbing: Daniel Cyriacus: pfalz· 
greve Augusts hovjunkarc: Överste Don 
Rodrigo de Cordua y G nsman. samt ett 
antal amiraler, överstar. skeppskaptener 
och knekthövitsmän. Dessutom sk11nktes 
ett antal mynt till "klockringningen" i 
Uppsala i s:unband med kröningen den 
15/ 3. 

1608 

4 carolin~r: 94 st (varav 48 st med light) 

M0111111are: Jochum Bcrcnd~ och Cornc· 
lius van der \Ville: furstinnan von Meck
lenburg: Henrik Nold.e: g1i;ter fr:\n 
Mecklenburg och Bremen som bcviMatlc 
Margareta Elisabeths bröllop 9110: "n:ig
re fransoser": sammaniact 40 st utdela
des till krigsbcfålet ;on'l :t\''>1indc~ till 
Livland . 

1609 

8 carolincr: l st 
4 caroliner: 101 st (vara,· 8-1M med iigla ) 

M ouagare: Peder Hansson: "1\lon;cur 
Patris": Klas Kristcrsson: Kla~ Erik~~on: 
Otto Scheidim:: Måns Sticma och Peder 
Mickelsson: C.'lrl Olsson: Daniel licbron 
och Roben Sim: Hans Forbc> Skcpp~~ap
tcn: Hans Munch ("hui lken war kom· 
men ifr~ Ryss land") ; Joha nn Jost von 
Q uernc m och Cornclius Post Ryttmiis · 
tarc: Scba>tian Pckcl, Johan Konrad 
Linck: Mondcscr; Hans Jocns~on (kom
men fr!ln Ry~~land); Ni ls lll:ngts~on. 
Dexter. Crichton. Carr, Chamberlain. 
1-lcndrich. Krcll och Grass: Daniel l ian~· 
son ( faddergåva) : Anders Kristoffers~on 
samt kaptc nema Former. Binglc. l'innan. 
Jorck. Sabel. Mör och Dextcr: Ryltmäs-

SNT 4 · 98 

JO. 

tare Du Fr..:no. löjtnant Buntan och Lars 
Lindcltif: Peder Pcdersson Fiskal: stöm: 
delen :w dc ovan namn!!ivna tillhörde 
krigsfolket: bland moltagarna återfinns 
ock>5 ej namngivna militärer. det cngcl· 
ska siindcbudet<, tjänare samt besökande 
tautrer. Eu l')'>kl sändebud fick årets enda 
utdelade S·earolin. 

16 10 

4 carolincr: 12 st (varav 7 st med ögln) 

,'vfolla/IIIIY!: Samtl iga mynt delades ut den 
28/10 (till dc ryska sändebuden} samt den 
3 och 5111 . d~ cu antal officerare erhöll 
9 st: Rohcn l'cilcij . Heinrich Elfcnstcn. 
Roben Kinnnrdt. Ricardt Benndt. Hans 
Rcckcnbcrgcr. Jacob Frinzschent. Ed
ward Bcrnhrick . Christoff von Dam och 
Jacnh Wcllamsson. 

Kli llur (utr ycktu) 

Kammar:trkivct (KA): Räntek:unmar· 
böcker (Rkb) 1606-11. 1614-18. 1621 · 
26; ,·olymcma 66-77. 

Utgifbvcrifikationer till r.1ntcl:ammar
böckcr 1606-10 (Rkb vol. 66-69) 

Riksarkivet (RA): Riksregistmturct 1608 

Lillerat ur 

Antcll . II.F. 1936: Tudeer. L.O.II.: För
teckning öfvcr Anteilska myntsamlingens 
i Hcl~ingfo~ ~'cnska mynt. deliii ( llel
ingfor. 1936) 

Arne. T.J . 1931: Antil.:"itetskollegicts och 
Antik\ itctsnrktvet' ~amlingar (FOm\'än
ncn 193 1) 

Bcrch. C. R. 1773: Bcskrifning öfwer 
Swcnska My m och Kongl. Skåde- Pen
ningar (Sthlrn 1773) 

Br.md. V. 1982: The Brand Collection. 
pan l (Sothehy'~. Ziirich: auktion l j uli 
1982) 

B re n ner. ~- 169 1. 173 1: Thesaurus nu m· 
montm Suco·Gothicorum/Thct :ir en 
Skau af Swcnskt mynt (Sthlm 1691: 
andmuppl.l 73 1) 

Bruun. L.E. 19 14: Sammlung des ll crrn 
L. E. Hn u1n in Kopenhagcn. Schwcdischc 
Miinzen. l. Tci l (A. l-less Nachfolger. 
Frankfun am Main: auktion 18- 19 maj 
1914) 

Bukow~ki. Il. 1893: Föneckning öfvcren 
samling ur Kung l. Mymkabinellcts dup· 
lcttfiirrM ( Bukowskis auktion 85. Sthlm 
1893) 

Elgenstiema. G. 1926: Den imroduccra
dc svenska adelns änanavlor. Il (Sthlm 
1926) 

rröling. A. 1858: Föneckning öfvcr en 
sam ling ... svenska mynt och sk~dcpcn · 
ningar (Sthhns bokauktionskammare 3 
mars 1858) 

Frösell. A. 1985: Guldmyntsblten vid 
Stonorget i Stockholm (SNT 1985/ 3) 

Golabiewski Lannby. 1\1. 1989: Kring 
en nyfunnet guldm} nt i >köping (Sl r 
198912) 

Guldmymskancn fr!in regalskeppet Km· 
nan. 1986: Utstiillningskatalog . KMK 
(Red. M. Golahicwski La nnby. S thlm 
1986) 

Hallenbcrg. J. 1804: Bcränclsc om $\'en
ska Kongliga l\ l) lli·C:•binenet etc. (Sthhn 
1804} 

Hildebrand. R.E. ( Hild .) . 1874: Sverige~ 
och S\'enska konungahusets minnespen
ni ngar. praktmynt och bclönings mcda l· 
jer.l (Sthlm 1874) 

Hildebrand. H. 1889: Samlingen af sven· 
ska mynt i Ri ksba nkens myntkabinett 
(Stlllm 1889) 

Meinander. C .F. 1872: Föncckning p5 
den del af f.d. Mcinandcrska mynt-~am
lingen etc. (Stockhohns bokauktionskmn· 
mare 20. 27 mars och 3. 6 apri l 1872) 

Olde nbu rg . J.F. H. 1898: Förteckning 
öfver fram lidne konto rschefen J . E li . 
Oldenburgs svenska myntkabincll. tredje 
gruppen (Bukowsk is auktion 11 5 . 11198} 

Rasmusson. N. l.. 1933: Mynt kunskap 
och myntsamlande i Sverige före om
kring 1640 (NM XXVII. Sthlm 1933) 

Rasmusson. .L. 1950: Karl IX :~ m)nt 
och medaljer (1: Karl IX. Studier under 
redaktion :IV Boo von Malmb()rg. Sthhn 
1950) 

Schninger. B. 1900: Kong!. Myntkahinct· 
tet 1878-1899 (NM XV. Sthlm 1900) 

Snoilskv. C. 1873: En S\<:nS~1 mvntbbi · 
nen. Såml:ldt och bcskrifvet :iv C. S. 
CSthlm 1873) 

Snoilsk) . C. 1903: Föncckning öf,cr en 
rikhaltig och dyrbar samling ... s1illsynta 
s\'enska mynt och medaljer af guld och 
sih ·er hvilka tillhön fmmlidnc grcfvc C. 
Snoilsky (Bukowskis auktion 155. 190:1: 
tillägg) 

Stiemstedt. A .W. 1875: Om myntoncr. 
myntmästa re och myntordningar i det 
nu,·arande $\crigc. Il ( M Il. Sthlm 
1875) 

Stiemstedt. A . W. 1880: Bcskrifning i\f
ver friherre A. W. Sticrnstedts s venska 
myntkabinen (NM VI - VII S thlm 11!80) 

Sveriges mynt (SM). 1976: Ahlström , B: 
Almer. Y: Hcmmingsson. B: Sverige~ 
mynt 152 1-1977 (Sthlm 1976) 

Wallroth. K.A. 1918: Sveriges mynt 
1449-1917 (NM XX II : Sthlm 1918) o 
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Svenska Akademien - några årsmedaljer 
Av Lars O. Lagerqvisr 

S \'enska Akademiens årsmedal
jer Ur så viiikända att de knap
past kräver någon ingående 

presentation. Dc har präglats sedan 
akademiens grundande ( 1786). Sam
tidigt utges en minnesteckning över 
den så hedrade personligheten. Den
na serie omfattar vad som skulle.: 
kunna kallas beriiluda sreuskar: det 
är ju ett vanligt misstag bland oss att 
tro. att akademien iir inrättad för att 
bestå av skönlinerlira författare . upp
blandade med en och annan huma
nistisk forskare. men så var inte alls 
Gustav lll :s avsikt med ''dc aderton" 
och så ser inte heller medaljserien ut. 
Den omfattar alla slags berömdheter, 
liven t ex fiiltherrar. Först på senare ~ r 
har serien fått en kanske mera huma
nistisk-skön! ittcriir sammanslinning. 
även om det finns undantag - det 
framgår nedan. 

De medaljkonstnärer som arbetat 
med serien har fram ti lls för ett drygt 
femtontal år sedan hört till vad man 
kallar den realistiska skolan med 
kraftiga inslag av den s k franska 
mednljimpn:ssionismcn. i varje fall 
sedan uppdraget gick till Erik Lind
berg och dennes cftcrföljnre Leo 
Holmgren. Dc arbeten som sedan 
utfördes av Gunvor Svensson Lund
kvist är av en mycket hög klass. 

En modemare konstuppfattning 
slår plöts ligt igenom 1981 med Ulf 
Lindes minnespenning över Tor 
Hedberg (se Ulf Nordlinds notis i 
Myntkontnkt/SNT 1983. s 115. och 
jämför med bia Thom Brauner
hielms artikel i S T 1986. s 179.och 
senare). Fonnatct förblev dock det 
klassi ~ka. 45 mm. och metall t: n var 
och är silver. Upplagan har på sista 
tiden dragits ner från ca 200 ex till 
125. Enstaka exemplar i annan mc
tall (brons) har kommit ut på sam
lammrknaden. trots att sådana enligt 
kontrakt rncd konsiniirerna inte f<\r 
slås. 'u mera Iii r det inte förekomma. 

Tillverknincen skedde fram to m 
1974 \'id Myntvcrket.som emellertid 
efter flyttningen till Eskilstuna inte 
helt lyckades med det årets medalj. 
Uppdmget gick då på initiativ av den 
dåvarande konstnären under flera ftr. 
nyssnämnda Gunvor Svensson Lund
kvist, ti ll Huguenin S.A., en medalj
firma i Le Locle. Schweiz. med lång
varig erfarenhet på området. Nurnera 
slås medaljerna sedan flera ;ir av /\B 
Sporrong. 

82 

HUr be.~krivs och presenteras de 
fem senaste årens minnespen
ningar. Monica Holmgren vid 
Svenska Akademiens sekretariat 
och Stig Stefansson vid AB Spor
rang tackas för kompletterande 
uppgifter. 

1993. Kristian Clai!son. Filosofen 
Kristian Theodor Claeson ( 1827-
l !!59) v nr född i Stockholm och 
bedrev sina studier i Uppsala. där 
han blev fil. dr och docent och diir 
han avled. 

K lassiska och mode ma språk . teo
logi . politik och filosofi men även 
naturvetenskap hörde till den mång
sidige mannens intressen. Med tiden 
kom han under Christoffer Jacob 
Boströms inflytande och såg till att 
dennes statsliira m m kom ut i tryck. 
Clacson var sj iii v produktiv och efter 
hans al ltför tidiga död publicerades 
två band med hans skrifter. Han 
tycks ha varit en ovanligt sympa
tisk och iidel ung man. 

Medaljen har utformats av konsi
nliren Rune Rydelius (f. 1946). Gri ll
by. lians utgångspunkt var en sil
huett i Finlands Nationalmuseum , 
vc.: terl igen det enda porträttet av 
Clacson. Den är slagen i 92511000 
sil ver i 115 ex och mäter 45 mm. 

1IHttla: Silhucnprolil. "sida. 
Frmnida: KRISTIAN l CLAESON l * l 
IIOMINL'M COM~IUNITAS l FONS 
LINGU;E l JURISQUE l= k\länniskor.. 
gcrncn\l.ap (är) språkets och räucns 
kiill:tl. 
Rand: St;implar. 

199-1. Bernhard K<lrlgren. Den 
v1irldsberömdc sinologen och språk
forskaren K las Bemhard Johannes 
Karlgren (1889-1978) tillhörde en 
hiigt mcritcmd brödmskara - Anton 
blev professor i slaviska språk och 
var en fr:nn!.tåendc tidningsman. 
Hjalmar blev professor i civilräu och 
justitic r:id. Bernhard bedrev så tidigt 
Mlltl 1910-11 mycket gnmdliga dia
lckt~tudicr p:i den kinesiska lands
bygden och lyckades på så siitt re
konstruera det medellida kinesiska 
spritkct. Senare kom han längre iin 
s1\: stildd på rimmade ord i Sllijing 
(S~ngc.:rnas bok) från l 000-talet f Kr 
och den kinesiska skriftens foneti ska 
element kom han också fram till 

en rckonstmktion av romkinesiskan 
från ca 600 f Kr. Dessa hans textkri
tiska och filologiska undersökningar 
hör till 1900-talets stora genombrott 
inom sinologisk språkforskning och 
gjorde honom världsberömd. Han 
var också verksam inom kinesisk 
arkeolo!!i. reli!!ion. historia och kul
turhistOria. Även hans populiirvcten
skapliga arbeten vann stor spridning. 

Karlgren var professor i östasia
tiska språk vid Göteborgs högskola 
1918-36. professor!. östasiatisk arke
ologi och chef för Ostasiatiska sam
lingama i StOckholm 1939-59; ef
ter pensioneringen var han verksam 
fram till kort före sin död . Han var 
under några år preses i Kungl Vitter
hets Historie och Antikvitets Aka
demien och som ordförande i dess 
förvallningsutskott också styrelsc
ordförande för Riksantikvarielimbe
tet och Statens historiska muscum 
(vari Kungl Mymkabinettet ingick). 
som det då var organiserat. 

Författaren minns mycket viii den 
förståelse han visade oss. nlir vi köpt 
ett antal tina grekiska mynt med 
anslag från bl a Vitterhetsakademien 
och dessa visade sig vara falska -
sådant hade han varit med om ocks~ 
när det gällde kinesiskt konsthant
verk ... Innan samlingarna 0yttade 
till Skeppsholmen och blev Ostasia
tiska museet - som vi skall hoppas 
slipper flytta tiJI det notoriskt musel
fördärvande Göteborg- hade han sitt 
arbetsrum högst upp i byggnaden 
mot Storgatan 41 och n ii m K ung! 
Myntkabinenet - man gick ner en 
trappa. genom konservering teknis
ka gången och så upp t v å trappor och 
ringde på en dörr. Om man anmiilt 
sig i förväg fick man sedan konsul
tera den höglärde. som snabbt och 
flytande läste texten på de kinesiska 
eller japanska sedlar man hade med 
si!!- det gällde att skriva snabbt! -
fö'r au sedan genast återgå till sitt 
arbete. Hans tal på Vitterhetsakade
miens högtidsdag den 20 mars inne
höll alltid något lämpligt citat av 
någon kinesisk lärd. 

Medaljen är utförd av Åke Röj
gård, Höganäs (f 1932) och slagen i 
samma silverlegering. diameter och 
antal som föregående. 

Åtsida: BERNHARD KARLGIUiN ned
sänkt och motsols längs kanten. Huvuti 
en face. 
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l . Årsmedalj 1993 over filosofen 
Krisrian Ckriison ( 1827-1859). Av Rune 
Rydclius. Grill by. Liksom de jiJljmule lll' 
si11·cr oclt ril/lliirig Kungl Mynrkabincucr 

(gilm ar S1·enska Akademien). 

Frilnsida: [Tre ki nesiska skrivtecken = 
Gao Benhan. det namn Karlgren sedan 
ungdomen använde i Kina[ / PROXIMI· 
TATEM l UNGUAE l LONGINQUAE l 
MANIFESTAM l FECIT [ = lianuppen
barade det avlägsna språkets närhet]. 
Nedtill längs kanten Sporrongs stämpel, 
årsbokstav och silvermärke. 

Rami: Slät. 

Enligt vänlig uppgift av professor 
Göran Malmqvist har konsinliren 
avsiktligt visat Karlgren artikule
rande ett O, dels för att han var en 
så framstående fonetiker, dels där
för all han ville ta upp medaljens 
runda form! 

1995. Albert Engström. Den väl 
även för en yngre generation välkän
de och populäre förfauarcn, konst
nären och karikatyrtecknaren Al
bert Laurentius Johannes Engström 
( 1869-1940) var född i Lönneberga 
socken (Bäckfalls gård. Kalmar län, 
Småland). en socken som genom 
en annan författare blivit vida be
kant: fadern var stationsinspektor 
och prästson, hans mor hade åtskil
liga småländska präster i släkten -
men klirlek till denna samhällsgrupp 
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/fc} ;f.iX_ 
PROXIMfTATEM 

LINGUAE 
LONGINQUAE 
MANfFEST~ 

FECIT~o 

2. Årsmedalj /994 över si1wlogcn 
Bemluml Karlgrm ( 1889- 1978). 

Av Åke Röjgcllrl. Hjjganiis. 

kom knappast all bli något ulmli r
kande drag hos sonen. Från det att 
Albert var nio år var faderns ar
betsplats Hults stmion. Barndomens 
miljö glömde han aldrig. 

Albert tog studenten 1882 vid 
Norrköpings läroverk och innehade 
sedan elt par informatorstjänster i 
Västergötland och Småland samt 
gjorde "beväring" på Hultsfreds ex
ercisplats - allt utnyttjat i många 
av hans historier och i hans min
nen, såviil i text som i bild. Han hade 
nämligen tidigt börjat sin konstniir
liga verksamhet, inte minst karika
tyrerna. 

Några år omkring 1890 studerade 
Albert i Uppsala. Någon examen 
blev det aldrig men han fick ganska 
goda kunskaper - som han giirna 
demonstrerade - i latin och grekis
ka. Under några år i Göteborg llirde 
han s ig att leva pa sina konstnärli
ga talanger. Dessutom gick han på 
konstskolan Valand och hade Carl 
Larsson som lärare. Denne beund
rade han mycket och tog intryck av. 

Från 1894 kom Engström in i en 
speciell bransch - skämuidningar
nas. De spelade en helt annan roll på 

J. ti rsmedalj 1995 Öl'er Al ben En;:srriim 
( 1869 - 1940). . 

Av Jolm SrenbOf11, Srockholm. 

den tiden. Han medverkade några år 
i Söndags-Nisse och blev snabbt en 
"kändis" långt innan delta ullryck 
skapats. Han blev 1897 redaktör för 
Strix och sedan ansvarig utgivare för 
Söndags-Nisse-Strix ti ll 1924. Hans 
gubbar och gummor, hans Kolingen 
och Bobban, hans pr.ister. frikyrko
predikanter. militärer osv sågs och 
segrade. År 1922 blev han ledamot 
av Svenska Akademien och 1925-35 
var han t.f. professor vid Konstaka
demien. 

Engström var mycket mer lin kåsör 
och karikatyrtecknare. Den som vi ll 
se andra sidor bör studera hans skild
ring (i ord och bild) av Gotska Sand
ön eller av Island. Något av en fest
prisse var han dock länge, även om 
han stadgat sig med eu adligt liktc
skap (Sparre) så tidigt som 1894. 
Han var kiind för all vara en sen gäst 
och dröjde sig en gång kvar hos bok
förläggare Bonnier linda till morgo
nen, då han avlägsnade sig med en 
flaska dyrbar konjak under armen 
och eu svårmodigt leende på läp
parna. En gammal lärd biblioteks
man (Oscar Wieselgren) hindrade en -
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gång Albcnus från att demonstrera 
"stora kajaktjutel'' (vad nu det kan 
vara) i Stora Sällsk:lpcts inre rum i 
SlOckholm. men endast genom :m 
tilltala honom p~ latin. varvid han 
glömde allt annat för gliidjcn att 
få visa sina gedigna kunskaper. 
Hans ins:us vid förbudsomröstnin
gen glöms aldrig på grund av af
fi schen "Kriiftor kräva dessa dryt:
ker" . l många hlinsccnden var han 
en märklig blandning av konserva
tivt. antikyrkligt och asocialt. 

Medaljen ii r i det vanliga fonnalet 
och utförd av John Stenbon!. Stock
holm (född 1957). Han har byggt !>itt 
en face-huvud pli självponriiu i ka
rikatyrfonn. som Engström utförde 
nera gånger. Upplagan . legeringen 
och formatet :ir desamma som för 
den första medaljen. 

ÅHitla: Albert [!ngst rilm~ halsbild en 
face. 

Fråns ida: AI,AERT l ENGSTRÖM l 
SIMPLICITAS l CLARITAS l LAETI
TIA l = Enkelhet. klarhet. gliidjcl. 
Rand: St1implnr. 

1996. Henrik Schiick. Den store 
lärdornsgigamcn. liueratur- och kul
lUrhistorikern Johan Henrik Emil 
Schlick ( 1855- 1947) var född i 
Stockholm som son till en gross
handlare av judisk hiirstamning. vars 
far kommit till Sveri ge.: 1803 o<.:h 
grundat en textilfinna. och Laura 
Johanna Sjöberg. 

Sina högre studier bedrev han frftn 
1873 i Uppsala. diir han avlade sina 
olika examina och till sist ( 1882) dis
puterade och blev docem i litteratur
historia. Han karrilir gick sedan 
spikrakt uppåt. som man s.'igcr: 1890 
blev han profes or i estetik samt lit
teratur- och konsthistoria vid Lunds 
universitet och 1898 i samma ämnen 
i Uppsala: 1905- 18 var han Rector 
Magnificus för Uppsala Universitet. 
Efter pensioneringen nyuade han 
tillhaka till Stockholm. 

Han uppn~dde en hög ålder och 
var så gott som till s in sista dag en 
aktiv forskare och förfanare - för en 
äldre generation behöver man viii 
knappast påminna om Schlick och 
Warburgs litteraturhistoria. eller hans 
monogmfi över Shakspere (hans 
stavning) och otaliga andra arbeten 
''Engclbrckt". "Svenska folkets his
toria'' . ''Rom. en vandring genom 
sekle rna", "Svenska bilder" l - 7. 
"Gustaf III" och många monografier 
över iildre svenska förfauarc. Hans 
kritiska syn på Gustav III fördröjde 
hans inval i Svenska Akademien 
genom au den alllid omdömc.:slibc 
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.J. Jtr.\llll'tlalj 1996 iil'er Henrik Sclliick 
( Ui55 - 19-17). /iuemwr- O<'fl kulwrhisto

ril.t•r. Al' Jimlika Riicker. Stockflolm 
(j'rtlll.\idmr): åtsitlmr kopierad efter Erik 

Lindbergs original. 

C D af Wirsen övenalade Oscar Il all 
inWgga siu veto. Väl medlem deltog 
han aktivt i akademiens arbete och 
' 'ar medlem av obelstiftelsens sty
rc.:bc 1918- 43. Han var också en 
uppskallad ledamot (sedan 1893) av 
Kungl Vitterhets Historie och Antik
' ' itet!> Akademien . vars preses han 
var 1922- 37. och av Vetenskaps
:tkademien (sedan 1908). 

För oss numismatiker har Schlick 
gjort en stor insats på gamla dar 
genom sitt verk i åua band över Vit
terhetsakademiens förhistoria och 
hiswria fram till 1800-talet. l denna 
st~t l iga och omfanande historik finns 
oviirdcrl iga uppgifter om numisma
tiken!> och Kungl Myntkabinenets 
tidiga hbtoria i S"erige. 

Schilck var förvisso värd en me
dalj i Svenska Akademiens långa 
serie. Man kan do:k fråga sig. varför 
man avbrutit seriens på senare år 
m()dernarc st i linriktning genom au 
tillgripa en av Erik Lindbergs me
daljonger (se Ulla Ehrensvärd. Erik 
Lindberg. Numismatiska Meddelan
den XXX II : l 1974. s278.nr S 104, 
en medaljong från 1946 . beställd av 

Yiucrhetsakademien 1945 och byg
gande på Lindbergs tidigare ponrlitt
mcdalj från 1936. se Ehrcnsvlird. del 
2 (katalogdelen) nr 351 ) för ponriitt
sidan. kompletterad med en ny kal
ligrafisk utfom1ing på från~idan . ut
förd av Annika Rlicker. Swckholm 
(f. 1942). Man vände sig till sterbhu
sets representant (en av Erik l .ilal
bergs söner levde då. men lir seder
mera avliden) och erhöll ti llstånd. 
Klan är emellenid - det kan jag in
tyga. som kände Erik L. - att do.:n l"' 
senare år mycket konservative kon,t
nären aldrig skulle ha godkänt au 
någon annan gjon en ny fr.'ln~ida till 
eu av hans verk: det stred mot hans 
hela livet igenom förflik lade uppfatt
ning om medaljkonsten. ågot for
mellt brott mot lagen om konstniirlig 
upphovsmannariill , som numera glil 
ler i 70 år efter konstn iirens död. lir 
det alltså inte. men viiimot den goda 
smaken. 

Medaljen har s lagits i si lver i 
samma legering. upplaga och dia
mcter som de föregående. Den mr 
följa nde beskrivning: 

1\t.tida: Bröstbild. vänster ~ida. i kavaj 
och krnge: under denna p;i en in~krifts
tavla HENRIK SCHUCK och under av
sk1imingen med små. nedsiinkta versaler 
ERIK LINDBERG. 
Frlin.(ida: HISTORIA l HOM INIS ET l 
NOTIONU~·1 / U TIERIS l EXPRESSA 
1 = Miinniskans och idt'cma~ historin 
spcgl:1d i litternturen j . 
Rand: Stiimplar. 

1997. Deua års medalj har. som van
ligt i samband med utgivandet av en 
minnestccknin!!. ä!!naLS den svenske 
diplomaten. frThe.:fe Erik MaAilllS 
Stael von Holstein ( 1749- 1802). cH 
i grunden tragiskt levnad.<.ö9e. Född 
i en adlig officersfamilj i Ostc.:rgöt
land kom han efter militiinubildning 
i hovtjänst som kammarherre hos 
droHning Sofia Magdalena ( 1776). 
Från 1778 finner vi honom anstiilld 
hos den svenska legationen i Paris. 
ledd av den bildade greve Gustaf 
Philip Creutz. Härigenom lick han 
tidigt de bästa kolllakter. iiven med 
Marie Antoinette. ti ll vilket siiken 
också hans angenäma framtoning 
bidrog. 

Han uppvaktade flitigt en av dc 
rikaste arvtagerskorna i landet, Gcr
maine Neckcr, douer till den mlik ti 
gc bankiren Necker, som snart blev 
finansminister. Gustav III gynnade 
den förhoppningsfull e friaren och 
niir Creutz kalldes hem för au bli 
kanslipresident fick den unge Stael 
efterträda denne. snart med tite ln 
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ambassadör. Hans karriiir friimjaues 
ock å av att kungafamiljen glima såg 
honom på denna post och av det viin
lade giftermålet. När detta iintligen 
blev av ( 1786) och Stacl dessutom 
upphöjts till friherre var vi llkoren 
ganska stränga och maken fick inte 
alls fritt förfoga över hustruns stora 
fönnögenhet. Hon skulle snart över
glänsa denne i berömdhet. både som 
författarinna och som kanske tidens 
mest berömda blåstrumpa ("'Mada
me de Stael"). Napoleon avskydde 
hon (kiinslan var besvarod!) men 
uppskattade Bernadotte. som hon 
besökte långt senare, kort före sin 
död - denne var nu svensk kronprins 
och stockholmssocieteten slogs av 
häpnad vid mötet med denna miirk
liga dam. 

Annars delade den svenske am
bassadören sin hustrus och svlirfars 
liberala åsikter och såg positivt på 
den franska revolutionen - i varje fa ll 
ganska liinge. Det gjorde som bekant 
inte Gustav III och med tiden Hit 
han andra observatörer skriva hem
liga mpporter fdin Paris. P;' hös
ten 1791 hemkallades Stacl. Efter 
kungen död kom Gustav IV Adolfs 
förmyndarregering att åter utnyttja 
Stael, som tick sluta fördrag med 
franska republiken. l llingdcn gick 
det inte och 1799 tog han sitt avsked 
och bodde sedan i Paris, en bnuen 
man men dålig ekonomi och stiindigt 
bedragen av sin vidlyftiga hustru. 
Han var på väg till Schwei.t niir han 
avled i Poligny den 9 maj 1802. 
Hederlig. sympatisk, alltför godtro
gen. skriver Erik Lönnroth i sin min
nesteckning. 

Årsmedaljen är utförd av Per 
Berglund. Stockholm (f 1947), och 
som tidigare slagen av AB Sporron g. 
Den ena modellen (till fr~nsidan) 
har Berglund utfört i trii. den andm 
(portriittsidan) p~ vanligt siitt i gips. 
Upplaga. legering och diameter ii r 
densamma som de tidigare. 

,{r sida: Inom två yttre ringar !X:h en inre. 
upphöjd ring halsponrält i peruk och 
krage. 

Friln.fida: Inom ringar som p5 ~~~idan 
liings den inre som omskrift ERIK MAG
NUS STAtL VON HOLSTEIN. i mit 
ten DI3MOCRATIAE l PRINCIPIA l 
VINDICAVIT l= Han var en f<lrkii rn 
pc för demokrat ins principer!. Tillvcrks
ningsstiimplarna är placcrmlc nedtill 
strax ovanför omskriften. 

Rand: Slät. 

Foro: Jan El"e Olsson. KM/\. 
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5. ;l r.fmcda/j 1997 iiver Erik Magmu 
Swil/ wmllolsrein (1749-1802), .vvensk 

dipltmtlll. Pol'lriillerltar en wvlam• 
A. U. Wt•rrmlillcr som forebild (Copper. 
Sclt•••t·i~). 1h• Per Berglund. Srockltolm. 

Det iir beklagligt att stämplama p1\ 
medaljer av iidelmetall så ofta får en 
förfulande placering. när det finns 
randen att slå in dem i. Ur mera 
konstnärlig synpunkt saknar man 
frånsidessymboliken. som numera 
tycks för alltid endast utgöras av 
inskriften . Ett lustigt grepp är de 
yttre och inre ringarna. varigenom 
portriiii och inre inskrift liksom ser
veras p:i en platta. Enligt min - rör
visso subjektiva - uppfattning skulle 
ponriittet hn vunnit på an vara n~got 
större. 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

D 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 

Euro-utgåvor, polletter och medaljer. 

Prisfistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176- t68 26. Fax 0176-t68 56 

IIITERNETAORESS: 
htlp:INmw.nmh-mynt.a.se/index.htm 

Jetong för järnarbetare 

År 1868 startade Dornnarvet sin 
verksamhet som dotterbolag till Sto
ra Kopparbergs Bergslags aktiebo
lag. Det var inte bara det största järn
verket i Svcri!!e. utan också större 
än något annat triikolsjiirnverk i värl
den. 

Vid sekelskiftet bestod Domnar
vet av följande tretton huvuddelar: 
l) Kolningsavdelningen 2) Hyttav
delningen 3) lkssernerverkct 4) Mar
tinverket 5) Valsverksavdelningen 6) 
Verkstadsavdelningen 7) Manufak
tursmedjan 8) Sömfabriken 9) Spik
fabriken 10) Bultfabriken Il) Tegel
verket 12) Såg och hyvleri och 13) 
Pappersbruk. 

Till hela denna verksamhet be
hövdes många arbetare - närmare 
bestämt ca l 500 personer. Till alla 
dessa arbet:tre och derns familjer 
uppförde jiirnverket bostiider. sjuk
stuga. badhus. skolkök. ett större so
cietetshus med arnlingssalar etc. 

När så många arbetare samlas på 
en plats är det naturligt att de bil
dar någon fonn av intresseförening. 
Sådana föreningar uppkom i större 
mängd under slutet av 1800-talet. 
dvs strax innan Landsorganisationen 
(LO) organiserade arbetarna fackligt 
och politiskt. Dc tidiga arbctarföre
nin!!arna hade ofta stöd r r:\ n arbets
g i värna. Man önskade främja arbe
tarklassens biista i socialt. ekono
miskt och intellektuellt h~inseendc. 

Självklan ville man också kontrol
lera arbetarna och h~ Ila dem lugna. 

Så var det även vid Domnarvet. 
Där bildades Domnw[1·er.v jemarbl!
uuförening. Denna förening hade 
ett eget tecken eller jetOng. Det iir en 
liten ensidigjetong av mässing (27 x 
27 mm) och i form av ett kors (man
tuanskt). Överst finns en ögla och 
ring. Mitt pli korsel finns de kors
lagda dalnpilarnn och det kemiska 
tecknet för j11rn. På vänster korsann 
finns sammanflätat bokstäverna OJ. 
På den högra korsarmen finns sam
manflätat bokstäverna AF. Nederst 
finns åter igen de korslagda dal
pilarna och ett D - symbolen fiir 
Domnarvet. 

/ IV 
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Eric Palmquist och 1960-talets nya sedlar 
" Det lir min pappa som har rilat 
dc nya sedlarna!" Året var 1965 
och platsen var Palmgrenska Sam
skolans skolgård på Östermulm. 
Flickan var dotter till en konstnär. 
Först hadejag s,·årt att tro på hen· 
nes påstående, men eftersom hon 
var söt beslutade jag mig fiir att 
det måste vara sant. 

Den sedelserie som just börjat cirku
lera skulle finnas kvar i etl kvans 
sekel. Den hade ersall sedlarna av 
typen Siuande S1•ea som bUrjade 
tryckas under 1890-talct (50 och 100 
kronor): typen Gustav \q1.W med ,.;, 
meda/jon,:: ( l O kronor) som hUrjade 
tryckas 1940 och typen Gtt.vlav VI 
Adolf frr.n 1954 (5 kronor) . Konst· 
närcn bakom 1965 r.rs sedelserie itr 
Eric Oscnr Palmquist. l-lan föddes 
i Viixjö 1908. Palmquist iir friimst 
kiind för sina stämningsfulla. realis
tiska illustrationer i böcker. tidskrif
ter och tidningar. Han har hl a leek
mat för gamla Folket i Bild och 
Dagens Nyheter och illustrerat skiin
lineratur, naturskildringar och barn· 
böcker. Som sedeltecknare var emel
lenid Eric Palmquist inte nilgot nytt 
namn. Han har gjon Svca-lxmriit
tet på 10000-kronorssedcln~ baksida 
( 1958). Han hade även gjon vattcn
miirkesponrättet av Esaias Tegner på 
1962 års femma. 

Palmquist själv kallade arbetet 
med sedlarna för ett typiskt formgi 
varuppdrag. till karaktliren helt skilt 
från dc illustrations- och tecknarupp
gifter han annars sysslade mcu. Niir 
han skulle illustrera en novell i en 
tidskrift. skapa ell bokomslag eller 
teckna en hel serie bilder som till
sammans med texten skulle hålla 
ihop en bok, var arbetet mycket mc
ra hans och ensamt. Arbetet med 
st:ularna var ell teamwork . Det var 
ell så viii arbets- som tidsmässigt krli
vanue samarbete mellan dc i hela 
den invecklade sedeltekniken specia
liserade och tecknaren. All giira en 
"snygg" sedel går inte på en kaffe
rast, nej inte ens på n<igra år. Konst
närens ide måste ideligen passas 
samrnan med det tekniskt möjliga 
och det iindamålsenliga, d1ir skall 
finnas rum för många givna faktorer 
(siffror. namnteckningar etc). ~cdeln 
skall bli ell värdepapper !>Om helst 
skall vara omöjligt all förfalska. möj
ligt all trycka i miljoner och åter 
miljoner exemplar och med en fel-
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Konsmären Eric Palmquist och lums luutru Maja . .om 
.Wlfl modell flir Moder S1·ea på /)(!bidan a1• 1958 tirs /0000-/..rtmorsse<lel. 

Foto: Orjan Artufe/1 Hwue/1. 

trycksrisk som skall vara så gott som 
obefintlig. Liksom att det av konst
nären en gång formgivna hela !.iden 
måste UL'iiillaS får bearbetning. Andå 
arbetar konstniiren hela tiden efter 
en ide. innehållsmässi21 såväl som 
konstniirligt. -

Niir Eric Palmquist skissade på dc 
nya sedlarna hade han hela tiden 
klart för sig att han ville göra dem 
re pre entativa för landet. låta dem vi
sa fram något av Sverige och svenskt 
kulturliv. Så småningom korn han 
fram till att varje vali.lr skulle kunna 
berlilla om cll sekel i svensk historia 
inrangerat i en antydan om landska
pets karnktiir. Sedlarnas format gjor
des med utgångspunkt från dc blin
das önskan att få sedlar som lätt 
kunde skiljas från varandra. Form
givningen av dc nya sedlarna var ett 
rigoröst arbete som drog ut i tio år 
och d1ir varje ledamot i Riksbankens 
styrelse ~kulle ha sin synpunkt på 
varje streck. 

Tiokronorsscucln var avsedd all 
koppla.~ till vår egen tid. Den skulle 
bli 1900-talets sedel. Med Gustav VI 
Adolfs profil på framsidan . norrsken 
och snökristaller på baksidan. Och 
all det just blev norrsken och snökris
taller - ja. det berodde bland annat 
på att Eric Palmquist i detta kunde 
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få fram den grafiska och dekorativa 
stränghet som är lämplig för guil
locheförfarandc (teknik all framsliil
la geometrisk dekoration med grave
ringsmaskin) som är så väsentligt för 
sedeln som säkerhets- och värdepap
per. På samrna gång som just norr
skenet bcrällar något om vår belii
genhet på norra delen av jordklotet. 

Femtiolappen blev 1700 - talets. 
den gustavianska tidens. Gustav lll:s 
profil på fra msidan (en sammanstiill
ning av flera samtida ungdomspor
trätt- ' 'arav inget faktiskt fanns just 
i profil. som Palmquist helst ville 
ha!) . Carl von Linne på baksidan stå
ende i e11 stiliserat svenskt landskap 
med en svensk blomsteriing i fron
ten: i bakgrunden finns skogar och 
berg och fåglar i flykt. 

Kanske kan det vara litet sv;irt all 
förstå all konstniiren just tiinkt på en 
svensk sommaräng, eftersom den så 
att säga fåll ta fiirg ~e fter sedeltryckets 
principer. inte av blåklocka och klo
rofyll. Men det lir ju delta som lig
ger i sedelkompositionen. Konsinli
ren får inte förledas all tro all han 
arbetar med en tavla, utan förstå all 
det gäller ett säkerhelst ryck. 

Hundrakronorssedeln fick 1600-
talet som sill tema. Framsidan visar 
Gustav Il Adolfs profil - en bild som 
bygger på en rad kända målningar. 
byster och medaljer. Baksidan visar 
regalskeppet Vasa och träskulpturer 
som också kommer från fartyget. 
Man kan naturligtvis säga all temat 
skildrar 1600-talet. men det speglar 
också 1960-talet då ju Vasafebern 
rasade som värst. Idag skulle man 
nog knappast ha valt Vasaskeppet 
som sedelmotiv- inte heller lfltit det 
representera 1600-talet. Men säken 
fungerade de nya hundrakronorssed
larna i utlandet som god reklam för 
svensk kultur och historia. 

Den lägsta valören i Palmquists 
sedelserie är femkronorssedeln. Den 
sedeln har kopplats ihop med 1500-
talet. Framsidan visar en kraftfull 
Gustav Vasa iförd barett. Pfl baksidan 
finns en kluckande tjiider i en barr
skog. Möjligen ville konsinliren an
tyda att Sverige under 1500-talet 
fortfarande hade mycket stora och 
orörda skogar. Kanske finns det ock
så en koppling till Dackeupproret 
och andra oroliga händelser under 
århundradet. 

Ä ven konstnärens hustru Maja 
Palmquist iir inblandad i en svensk 
sedel. Det är nämligen hon som st5ll 
modell för Moder Svea på baksidan 
av 10000-kronorssedeln Mm 1958. 
Framsidans kungaponräll är utfört 
av konstnären David Tägtström. 
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5-krmror.l'.vede/n skulle spegla 1500-ra/er. 

Va.tfl.tkepper fick fungera som symbol för 1600-w/er - 100 knmor 1965. 

l'almqui.us 50-ktvJWrssede/ har 1700-wle/ sum / ('11/tl. 

87 



l 
' j 

E rit· Palmqtti.f/S lwsrnt Maja som M(}(/l'r S1•ea - 10000 kronor / 958. 

r bokbranschen är det praxis att 
illustratören får ca 25 friexemplar av 
de böcker han illustrerat. När se
deltecknaren Palrnquist föreslog att 
samma praxis skulle tillämpas också 
vid Tumba bruk togs denna skämt
samma propå på fullt allvar och det 
blevefler moget övervägande avslag. 

lan Wise/111 

Källor och litleratur 
Anonym. Nya svenska sedlar på femtio 
och tio kronor. Nordisk Humismarisk Uni
ons Medlemsblad 1965, s. 113 - 116. 

Anonym. Nya svenska hundrakronors
sedlar. NNUM 1966, s. 7- 8. 

Anonym. Nya svenska fcmkronorsscdlar. 
NNUM 1966.s.49-50. 

Broberg, R .. Han gav våra bokhjältar ett 
ansikte. Notis i Dagens Nylterer 13 april 
1997. 

Lindberg. S.G .. Eric Palmguist - en teck
nare av äventyr. Biblis. Arsbok 1//flil't' ll 
av föreliingen för bokhllllfl'erk 1966. s. 
70-93. 

Lindgren, T., Riksbankens sedelhisrnria 
1668 -1968. Stockholrn 1968. 

Sandström. S .. Svenskr Konsmärslexikon. 
Vol. IV. Malmö 1961. s. 362. 

Wallen. L .. Sveriges St'dlar. Stockholm 
1984. 

Widerberg. S .. Nya sedlar - här är konst
nären. Vi nr 18. 115 1965. s. 6-7.50-51. 

Foto: Jan Eve Olsson, KMK. 
Alla sedelfotOn är förminskade till 
75%. 

88 

so 

Filrglu!id fiirlll!it'll'C'kning iil·er 1965 är-t f emriokmnorssedel. Se omslagers fiirgbild. 
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Ny medalj från 
Svenska Numismatiska 
Föreningen 
I år är det 125 år sedan Svenska 
Numismatiska Föreningen bilda
des (1873). Med anledning av detta 
j ubileum h<lr styrelsen beslutat ge 
ut en minnesmedalj. 

Medaljen är modellerad av konsinii
ren P-G Thelander (f. 1936). Stock
holm. Han iir en av landets ledande 
grafiker och har nu. på senare k 
även imressernt sig för medaljkons
ten - deltog sålunda i Fl DEM 1996 
i Neuchatel. Hans verk Bene Fecit 
1995 (pingvin) kan beses i den mo
derna delen av den nya medaljut
ställningen på Kungl Myntkabinettet 
i Stockholm. Hans medaljarbeten har 
uppskattats av många. 

Jubileumsmedaljen visar på åtsi
dan Moder Svea i modernt ut rörande 
samt ett exempel på vårt lands äldsta 
ännu existerande myntenhet. här 
representerat av ettöret från Guswv 
V:s tid. Frånsidan har en apa i 1700-
talsstil. sinande på en gren och hål
lande ett antikt romerskt mynt. Apan 
var en ganska vanlig symbol i 1700-
taletS konst. Konsmärsarvodet ~ir be
kostat med bidra2 från C. W. Bur
mesters medaljfond. 

Medaljen kommer att gjutas hos 
La Mmuwie i Paris i brons och 80 
mm diameter. Den kan bestlillas av 
SNFs och NNUs medlemmar genom 
an insätta SEK 650 på Svenska 

umismatiska Föreningens postgi
rokonto i Stockholm 15 00 07- 3 få. 
re den 15 juni 1991!. För den som 
inte hlimtar sin medalj på kansliet 
under september månad, d:'t medaljen 
beräknas vara fårdig. tillkommer 60 
kronor för porto. 

UN JubileumsiiU'tlo/j<'ll "'' l' · (i 7111'/alld<'t: Fom Ja11 /~\'t' Ols.\o/1. 

Skotsk mullvad stöter på pengar 
En intressant myntfynd uppliicktcs år 
1898 vi<.l Penicuik, söder om Edin· 
burgh i Skottland. Det var en liten 
mullvad som genom si ll triigna grä
vande bntgte mymskallen i dagen. 
Mynten. som var 270 till antalet. var 
ordnade i rullar- detta på grund av 
all dc troligen legat i en penningpung 
som förmu ltnat. 
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Sliirsta delen av skallen bestod av 
silvermynt i valörerna l och 1/2 pen
ny. Mymcn. som var fr~n tiden 1272 
till 1307, var prHglade i London . 
Canterbury. Bri~tol. Durham och 
nllgra få i Dublin. Två av mynten lir 
prligladc under den skotske kungen 
Alexander lll :s tid. 

Uppgiften om mullvadens skall 
infördes i den brilliska tidningen 
Stmulard för all slutligen hamna i 
justitier~det J.O. Wcdbergs klipp
samling (ATA). Någon bild p/\ upp· 
hittaren linns tyviirr inte. 

liV 
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Sintprutat 
på PUB 
Annons från 1898 

P. U. 8. 

MEDDELANDE. 

IJ•stamdtl Jni"' och bort med det 
lordadliga prutSystemet a r barefter 
en affärsprincip 1 undertecknadssamt
liga affärslokaler. 

Systemet att pruta är lord:!.rlligt 
för säljaren. men linnu maa för kö
paren. l de affärer. dAr detta system 
ar r:'l.dande, mtJ.ste ett s. k . prutpns 
finnas, tillrackligt att jämka på, allt 
efter köparens större eller mindre 
<ovishet. ~·llt.ngen drager sig för a.tt 
hälla i med prutningen och fAr så
lunda be tala. för e•• a.nnan , som ned
(Jressat priset t ill det a.llra yttersta. 

Spccielll inom branschen fä rdig· 
gjorda Mansklädu har på senare Aren 
uppslätt en sA osund konkurrens, ett 
sådant underbjudande och ett sA va. n. 
vett1gt prutande, att en följd daral 
mäste bl il va att lclrtroeodet till allars
mannen och hans firma. undergralves. 

Undertecknad, som i ölver 15 Ar 
drifvit denna rorelse har i staden, 
har därför efter moget öfvervägande 
beslutit införa ett sundare system i 
denna affärsg ren och bryter nu helt 
och hållet med hitulls ga.ngse praxis, 
i det jag lr.in och med nedanskrilon 
dag i samtliga mina alfarslokaler inför 

BesUitnda prtser. 

Ingen prutning 
får lorekomma i mina all:i.rer l. o. m. 
den 1 :\pnl detta Ar. Stockbolm i 
~Iars 18<)8. 

PA UL U. BEROSTRÖM, 
Stcrlidderlafflr 6: Klldesbaadel 

14 Hötorget 14. 

Filial : 3.'! j ern torget 38, hörnet al 
Osterläoggatan. 

Herrekiperlncsafflr, 6 Hötorget 6, 
hörnet ni Ololsgatan. 
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Fenix och Hermes 
- tidiga märken med anknytning till cykelsporten 

l Sverige lir eykelsponen av yngre datum tin i Danmark och Norge. Det fanns 
visserligen ett visst intresse för cykelåkning i Stockholm åren 1869-71. men 
det skulle dröja fram till 1880-talet innan.ell varaktigt intresse vuxi t fram. De 
första c.:yklama (gjorda av fabrikör J. W. Ostberg) provades 1869 på sträckan 
Kungsholrnstull - Oroilningholm (ca 9 km) och åter. och samma år arrangera
tles Ilivlingar vid Alllambra på Djurgården. 

l en notis i SNT ( 1991:4/ 5. sid. 90) 
har den tidigaste svenska cykclhisto· 
rien beskrivits. Här nedan finns upp
gifter om y11erligare några cykelföre
ningar och deras märken. 

l. Cykelklubben Fenix. okiind hemon 
Miirke med nål av vitmetall och mlis
sing. Utfonnningen iir ell kugghjul 
(vitmetall) med initialerna C r: K 
samt en vapensköld med fågeln Fe
nix. Miirkel iir tillverkat hos M. Pet
terson. Stockholm. 

2. Husqvarna Velocipedklubb 
tvWrke med nål av vitmetall och mäs
sing. Utfom111ingen är ett kugghjul 
(vitmetall) med initialema H K V 
s::uut en vapensköld Huskvamas 
krönta vapen. Märket är tillverkat 
hos M. Pe11erson. Stockholm. 

Dl.!n första idrottssammanslutnin
gen (fönuom sky11e) i Huskvama är 
den 17 maj 1898 bildade Husql'tmw 
Velocitmlkluhb. som 16 juli 1899 
anordnad.: s in första tHvling. ell 
landsviigslopp på 50 km med sex 
startamk (segrare var R. Ruberg). 
Klubben upplöstes 1907. 

3. Svenska Hjulförbundet 
Märke med nål av silver. Utform
ningen tir ett cykelhjul med tre vin
gar (Hennes vingar) ovanför vilka 
finns det krönta stora riksvapnet. Vid 
sidoma om den nedersta vingen finns 
initialema S H. 

Svenska Hjulförbundel bildades 
1888 på initiativ av W. Hedeman n
Gade (Lunds Bicycleklubb) i Al
narp av ombud för cykelklubbar 
frc'n Göteborg och Skånestäderna, 
varjiimte Stockholms cykelklubbar 
skriftligen anslöt sig. Förbundet 
skulle tillvarata cyklisternas intres
sen hos myndigheterna och cykelfir
mor samt "förskaffa cyklistema ra
ball på hotell och gästgivaregår
dar". Hjulförbundet, som delvis Hven 
övervakade tävlingssponen, uppgick 
1900 i Svenska Turistföreningen och 
eftertriiddes som tävlingsorganisa
tion samrna år av del då bildade 
S1·enska Velocipedjörbundet. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

® 
Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
11 1 53 Slockholm 
Tel. 08·41 1 50 81 
Fax. 08-411 52 23 



4. Stockholms Bicycle Klubb 
Märke med nål av vitmetall. Utform
ningen är en cykel av typen höghju
ling (eller som engelsmännen kallar 
"penny -farthing") . Det ~törre hjulet 
iir försett med vingar. Overst finns 
initialerna S B K. 

Eft er en nedgångsperiod för cy
kelsponcn i mitten av 1870-talet tog 
intresset åter fan och 1883 bilda
des den första klubben, Stockholms 
Bicycleförening. med endast tre 
medlemmar! Den ersattes 1884 av 
Stockholms Velociped Klubb, som 
1885 fick en konkurrent i Stock
holms Bicycleklubb. 

Theodor Wi.1B111 som,.,, en et\' defiirsra nwdlen/lllctl'llil i Stockholms l'e/ociped Klubb. 
Kl11bbens miirke hade /11111 p tl r(wkxlfiJ:t'l. Folll}:mjiet i/r ji'ån biirjfln m · 1890-ta/et. 
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~b~ ., 
S. Stockholms Velociped Klubb 
Märke med fåstklamrar. vitmetall. 
Utformningen är en cykel som står 
på marken. 

Stockholms Velociped Klubb bil
dades 1884. lan Wiseltn 

400 ton slantar skrot 
Den l juli 1972 upphörde ett-, två
och de gamla femöringarna att giHia. 
Bankerna skulle emellertid viixla in 
småmynten ytterligare ett år fram
över. Men efter den 30 juni var det 
definitivt stopp. Att småslantar inte 
skall förak tas fick Myntverket klart 
för sig vid slutet av juni 1972. D~ 
hade man fått in ett-. två och de stora 
femöringarna till en summa av ca 2.5 
miljoner kronor. Vikt ca 400 ton! 
Så småningom skulle allt säljas till 
skrotvärde. Detta var resullalet av 
1972 års myntreform. 

l en intervju i Svenska Dagbladet 
(30 juni 1972) berättade byr~d irek
tören Tore Almqvist vid Myntverket 
följande: Vi !tar }all r iiibaka mycker 
mer ii n l'i r roll. Ca l 00 000 påsar 
med s lamm: Vwje påse inne/teiller 25 
kr. Vi kan ime klam nedsmiilrningen 
av dessa oerhörda miingde1: Vi siil
jer dem ri/1 mewlll·erk erc. Priser l 'i 
får följer koppamoreringen. 

Av mynten som försvann var det 
bara femöringen som "gån ihop··. 
Materialet i den var vän lite över fy
ra öre. Tillverkningen kostade under 
en öre. 

Den myntserie som drogs i n följ 
de 1873 ars myntlag. Tillverkningen 
kom igång året efter d:'\ man priigla
de sammanlagt 105 290 kronor i en-. 
två- och femöringar. På 1920-talct 
växte tillverkningen starkt. speciellt 
av femöringar. Efter en ganska jiimn 
tillverkning ökade den 1950 då man 
gjorde en halv 1niljoner kronor i 
femöringar. År 1969 var man uppe i 
över l ,3 miljoner kronor. 1970 var 
summan ännu högre men elen sjönk 
1971. Då började man dra in dc 
gamla femöringarna. Däremot till
verkades 62 miljoner mynt av den 
nya, lilla femöringen. /W 
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Italien 
Det har kommit ett nytt birnetalliskt 
mynt. som det förra av acmonital yt
terst och en gulaktig legering, bronz
ital, i mitten, men av jubileums
karaktär, dock mera "folkligt", ef
tersom det inte ges ut till högre kost
nad eller i dyra metaller. Det slogs 
1997 i Rom. Vikten är 6,8 g och dia
metern 25.8 mm . ''ltalia'' (huvud) 
på åtsidan. frånsidan hyllar "Polizia 
stradale" (trafikpolisen). 

Ett mynt i bronslegering om 200 
lire 1997 erinrar om sjöfanslagens 
l 00-ärsjubileum 1997. Bl a ett skepp 
på frånsidan. 

Litauen 
Litauen har fått ett nyn mynt i om
lopp. 50 cemas (centu) 1997 i alumi
niumbrons. 23 mm. Pli åtsidan ser 
vi statsvapnet. den litauiska ryttaren. 
Den slås i Vilnius. 
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Lettland 
Som Hisaren märkt rapporterar vi 
myntnyheter ganska oregelbundet. 
minnesmynt över mer eller mindre 
krystade hiindelser nästan aldrig. 
om inte som en varning. Senaste 
jubileumsmyntet från Lettland bör 
dock ntimnas - Rigas 800-1\rsjubi
leurn 1997, en silvermynt om l O lat u 
(995/1 000) om 31,5 g och 38.61 mm. 
Det slogs av Royal Mint , Llantrisant. 
Åtsidan visar Rigas vapen med sina 
minnen från svenskt iden. ehuru lejo
net i stadsporten blir en öppen krona. 
inte den svenska kungliga: detsam
ma giiller kronan ovanför korset och 
de korsade nycklarna. 

Ryssland 
Det har kommit nya sedlar och mynt 
i Ryssland. Den "nya" rubeln infiir
dcs l .l .1998 genom att man strök 
tre ( !) nollor. Det finns dUrför åter 
mynt i kopek-valör. Det har i f'iirviig 
priiglats upp l, 5. 10 och 50 kopek 
med årtalet 1997. Dc fOr gamla Sov
jet typiska 2. 3, 15 och 20 kopek hur 
försvunnit. Med samma ;\rtnl slås 
dc högre valörerna l . 2 och 5 r~1hc l. 
Alla rubelmynt iir av koppanw.;kcl 
om resp 205 mm, 22,5 mm och 245 
mm . l och 2 kopek (155 resp 18,5 
mm) iir av samma silverfiirgade kop
parnickeL l O och 50 kopek (resp 17 
och 195 mm) iir av en gulflirgad alu
miniumbrons. Ryssland har nu ~ter 
ner bruksmynt än Sverige! 

Ryssland iir också nitigt i att ge ut 
jubileumsmynt för samlare. ibland 
i s:ircgna nominaler, som 3 rubel 
1997. rysk ballett; som den lir av sil
ver blir priset ett annat. Den firas 
med olika motiv i ytterligare sju oli
ka mynt om lO. 25. 50 och 100 ru
bel. några av dem i guld. 

Sedlar ges ut i nominalerna 5. JO. 
50. 100 och 500 rubel. mycket lika 
typerna från 1995 (s:\ akta dig. t.u
rist !). Motiven är arkitektoniskt-lus
toriska med t ex Krasnojarsk ( 10). 
S:t Petersburg (50) och Bolsjoj tea
tcrn (100). 
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Ukraina 
Landet har äntligen fån egna. kurse
rande mynl ( 1996). Det var samtidigt 
som man gick över från den "provi
soriska" valutan karbovonjets (eller 
hur det nu skall transkriberas) till 
gril'lla. det gamla namnet på ädclrne
talh·ikten. De började dock pr'.iglas 
tidigare så an man skulle vara för
beredd. Nu finns l grivna samt 50. 
25. 10. S. 2 och l kopek och en min
nesmynt om 2 grivna 1996 i en sel. 
Minnesmyntet avbildar de andra va
lörerna och har texten (i översän
ning) "M) n1 frän Ukraina". Det finns 
jubileumsmynt j silver som vi inte 
behandla! j denna tidnin!!. Tidi!!are 
cirkulationsmynt har haft årtalen 
1992 och 1994. LLt 
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En numismatisk 
skilsmässa 
Den kände och uppskatlade me
daljkonstnären Gösta Carell ( 1888-
1962) var en man av hell tempera
ment. det kan en som känt honom 
intyga. När han kom fräsande på sin 
motorcykel. skinnklädd förstås som 
på vännen Axel Wallenbergs ponrätt. 
och stövlade in genom korridorerna 
i Statens historiska museum på väg 
upp till Kungl Myntkabinettet eller 
till s in vän riksantikvarien Bcn!!t 
Thordeman. var han ofta heligt för
bannad på någon företeelse eller 
någon person. Vilhelm Moberg var 
hans idol. 

Märkligt nog tycks denne stridens 
man ha genomgån sin skilsmässa 
1935 (han gifte snan om sig) utan 
alltför svåra slitningar. Han tOrde nog 
vara den ende konstnär. som gjutit 
ett eget konstverk över en så sorglig 
händelse. Den ovala medaljen i brons 
avbildas här. På åtsidan ser vi hans 
första hustnt i profil. höger sida.med 
omsk riften EMMY ELISA BETH 
CARELL NEE BORGSTRAND och 
nedsänkt framför hennes hals Ca
rell/ -35. Frånsidan visar en lilje
stängel. till vänster med en utslagen 
blomma. till höger med en knopp. 
Här läser vi omskriften IN MEMO
RY OF THE PAST och nedtill vid 
s tängelns fot Care/l l 1935. 

Känner läsarna ti ll något liknan-
de? ~ 

LLt 

Fmo: Nils ulgergren. AT!\. F.xemplur i Ktmgl Myntktthinc•llt'l. 

Lösning på 
Numismatiskt korsord 2 
som presenterades i förra numret 
av SNT, s. 67. .,. 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb sä(jer 
Mynt, ~edlar. medaljer, ordnar 

Gamla aktiebrev, äldre handlingar m.m. 

94 

Arsenalsgatan 8C, llox 7377 
l 03 91 Stockholm 

Tel: 08-61 J 01 10, 611 58 20 
F:tx: 08-611 32 95 

Gnadenpfennige 
Vem kan något berätta om dessa t:x
crnplar? Vem var gravören. var blev 
dc tillverkade. vem var uppdragsgi
varen och hur många ungefär Ur 
kfinda? 

• ' J. Gustav Il Adolf Gnadenpfcnnig u.å .. 
guld .· 24 x 2t mm. 5.85 g. två öglor. 
sp år av emalj p5 ä t- och frånsidan. 
At.sida: Kungens bröstbild vänd åt hö
ger. omskrift: GYSTA- VYS.ADOLP. 
Frtlmida: Ett upprest lejon (utan kro
na) st5r med högburet svärd i högra tas
sen och i viinstrJ tassen en sköld pa 
krigstrotcer. omskrift: DEVS ET YIC
TRI.ARMA. Hi id. -

2. Gustav Il Adolrunadenprennig u.ä .. 
guld .· 20 x 16,6 mm, 3.00 g. två öglor. 
spår av svart emalj (bokstaven) på från
sidan. 
,\tsida: Kungens bröstbi ld vänd 5t hö
ger. utan omskrift. 
Frtinsida: Monogram GA. därunder 
scxstrAiig stjärna.* omskrift: SIEG. 
KOMPT.VON.GOTI * Hild. 35. 

Josef Hack/, 
tWiiuclwn 
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Polletter från Norrtälje Badhus 

År 1844 byggdes vid Norrttiljeviken 
ett mindre badhus för ortens eget 
behov. sedan man i Kvisthamravi
ken funnit gyttja av utmiirkt beskaf
fenhet. Denna gyttja föranledde del
ägarna att utvidga badinr:ittningen 
1848. då ett nytt badhus uppfördes. 
inneh51lande sex badmm och sex 
toalettmm samt en större samlings
rum. År 1865 anlades ett nytt bad
hus med sin storanade Socit:tctslukal 
under kraftig medverkan av gross
handlaren Schwan i Stockh()lm. hä
radshövding Isberg. professor P. H. 
Malmsten m. n. 

Trots att den nya badinriittningcn 
kunde glädja sig åt ett ston antal bad
gäster. uppstod snart ekonomiska 
svårigheter. då anläggningskostna
dema betydligt överskridit det teck
nade aktiebeloppet på 100000 kro· 
nor. Anläggningen började snart för
fa!la och badgästemas antal började 
manska på ett oroväckande sätt. Ef
ter ett par särdeles bekymmersamma 
år beslöt stadsfullmäktiee att till in
rättningens uppehållande anslå en 
summa av 4 500 kronor. då ett nytt 
bolag. Nomälje Badhus Aktiebolag. 
bildades och blev stadfiist den 18 maj 
1871. som för 30 000 kronor inköpte 
etablissernentet. Bolaget har därefter 
fonsatt det redan fömt påbörjade ar
betet till ordnande på ett tidsenligt 
s.'itt av den här inrättade. s:.irskilt ror 
sina g) ttjebad berömda anstalten. 
För erhållande av bad i bolagets hus 
användes biljetter eller polletter av 
metall med inslagna bokstäver. Pol
letterna är ensidiga med olika ur
stansningar. 

l. Oval pollen med • G 0 T • 18 x 175 
mm. mässing. Gällde gynjebad eller 
tallbarrsbad fOr l kr. 

2. Oval polleu med G o T • 18 x 27 mm. 
föncnt jämbleck. Gällde samma bad 
till halvt pris för halvbctalandc. 
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3. Oval polklimed G E T. 18 x 27 111111. 

mässing. G1illuc extra dylikt ball ror 
1.25 kr. 

4 . Rektanguliir pollct1 med avhuggna 
hörn med D. 15 x 28.5 mm. miissing. 
Gällde du)ch för 15 öre. 

5. Fyrkantig polleu med B. 19 ' 19 mm. 
mä~ing. Gällde bas~ n g bad fOr 15 öre. 

6. Rektangel med med KW. 19.'i A 265 
mm. vitmct:tll. Gällde vannt l..ar- clkr 
vannluftsbad mr 75 öre. 

Polletterna linns i Sven Svenssons 
samling. 

Källor: 
Lcvcnin. A .. Sn•11ska Brwmur oclt Ilad. 
En ,·ii,:vi.l'fii 'C'. Stockholm 1892. 

Strokirk. w:nt.. Fonsäuning af till:ig
get till Friherre Ang. Wilh. StjemMcdt~ 
ar 1872 utgifna b<:skrifning öfvcr S\Cil
ska Polleucr. Numiwwtiska Metldl'ltm· 
den XII. Stockholm 1890. 

Hiirje R ätl.w riim 

Kungl. 
Myntkabinettet 

& 
Svenska Numisma

tiska Föreningen 

arrangerar 

MYNTETSDAG 
söndag 17 maj! 

Expertpanel 
Ta med Dina mynt, medaljer och 
polletter. En cxpenpanel finns till 
hands för att hjälpa dig med frågor. 

Specialvisningar 
Fern specialvisningar pågår under 
dagen: 

J/.()(). Grekiska och romerska mym 
Harald Nilssou 

12.00. Eu svetrsk .1amlare 
Sl'l!/1 Sl'l'IISS0/1 

Görtm \Vahlq1•ist 

J 3.00. "'Det hiir lir miua ja1·oriter .. 
Bjöm Tarras-IVah/berg 

J4.00. Jutemmiouel/a mym
eunms fliregdugare 
Lltrs O. Ll1gerqvis1 

15.00. SJX~ramlets !Ii storia 
lan \Vi,rt!lm 

Tävling 
Testa dina numismatiska kunskaper 
- knepiga frågor och finn priser. 

VARMT VÄLKOMNA! 

Alltså - söndag 17 maj 
klockan 10-16! 

Kungl. Myntkabinettet 

S \•erigcs Ekonomiska Museum 

Slottsbacken 6 
Gamla stan 
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J örgen Eklund & ~ l artin -\dahl: Vad 
bet~·der E:\llJ? Med förord av l ~1rs 
Calmfors. SNS Förlag (Bo>. 5629. 114 S6 
Stockho!.m). ISBN 91-7150-699-3. 160 
s. iii.- A\'en till salu i Kungl ~l)lllkahi
nellet (tcl 08 -7839442). Pris i K~IK:; 
butik 180 kr. 

Ämnet E~IU och dess för\'ällladc. ibland 
fruktade följdverkningar. df1ribland det 
gemensamrna betalningsmedlet 1'/1/ll, iir 
n1!got som många sven~ kar (och f ö :mdra 
e~ropeer också) har en bestiimd uppfatt
nmg eller riittarc sagt flera uppfauningar 
om och dcua utan att ha satt sig in i iim
net. Att det rör sig om Cll polititkt beslut 
har väl dc flesta förstlltt. men sedan '! 
Numismatikern iir orolig - vad )knll han 
sam h~ när dc nmionclla betalningsmedlen 
f'o!Sv~nner? Och vad lir det för kon>tiga 
praghngar med "v:11örcr" i ccu och curo 
som i åratal Ö\'Crsvlimrnat marl..natJcn? 

Sistnämnda problem hör inte till dem 
som de två ekono~1ijoumalistema Jörgen 
Eklund och Manm Ådahl fr:\n resp Da
gens. Eko oc~ Finanstidningen tar upp i 
den mfomlatl\'a bok som <Jet viiiklintia 
Studie~)rbunde~ Näringsliv och Samhiillc 
ga,· ut t februan. En s:\ aktuell fmga )Om 
EMU. där Il}~ beslut tagits a" EG:s ti
nansrmmstrar JUSl som rec >Iller 'u.l tan
~entbordet. ri<;J..er.:tr naturligt\ is att bli 
maktuella ganska snan. Men )Om S'erige 
t v \'alt att stå utanfor och dessutom- fick 
vi nyss veta - inte kommer :m sliippa.' in 
på grund av brister i l.on\'ergenskr.:t\ en. 
finns det nog mycket :m hämta i dc1111a 
studie en bm tid frJmåt. 
. Boken är upplagd som en viiglcdning 

ttll E:VIU och fårfattama har an)troingt sig 
att låta såväl anhängare som mOtM:\ndarc 
komma till tals. Detta 'äger ock~j föror
dets författare. professor Cahnfors. ~om 
ledde den statliga utredning som tick bli 
underlaget för beslutet att Svcrig~.: l v 
skulle stanna utanför. l det första kapi tlet 
tinns.också cn l\vc!'l; ikt som.ovanligt nog. 
går ullbaka ända till antiken; dc ncsla 
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BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Taby. 

08-51012818 

~'C Il\ k a cl.(lnomcr brukar an nar~ t m. att 
\'!irld,historicn bö~ar med börskmschen 
1929 och $\'erigcs med SAP:s grundande 
11!89. Ju~t hiir linn'>o:tt par småfel. men de 
>~all inte .:n!> nämnas. eftersom dc ini<: 
p:herkat den i hu\'udsak korrekta bilden 
:t\' dc. för>ök med E~IC:s f'åreg&ngare 
'om ruons. 

l lär kan al!tsa ideer och argument Mu
dem': krllngltga tem1cr förklaras: de olil..a 
"•koloma" och deras främsta förctriidarc 
apostoferas och dc politiska pankmas 
r~ppfattningar(cll~rbrist p:\ dylika) anges . 
~~ mycket Sl?r !~tt~r:lturfönec~ning och 
EMU p5 natet avslutar. Litteraturen 

iir indelad i liittillgiinglig dylik. debatt
böcker, svariiista akademiska studier 
mm. Det finns inte liingre n:\gon nr~ak 
:111 vara lat i .denn~ viktiga fråga. <.!llcr 
på:.,tå at,t .. det nllc fnms n5gm begripl igt 
sknvet 1 :unnct. e ller att :ll llinu iir "vink-
lat'' ! Köp och liis ' "' 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄLJER 

BYTER och VÄRDERAR 

U.! 

MYNT och SEDLAR 
T ILLBEHÖR och LllTERÄrUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil' samlammråde) 

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

Numismatiska uppsat
ser på löpande band! 
Det ;ir en glädje au se alla dessa uni
versitct,upps:uscr i Hmnet numisma
tik. ~om kommer Kungl Myntkabi
neuet tillhanda. Uppsmser och 
avhandlingar i numisrmuik och inom 
dess angränsande om ri den har vi seu 
Ocra av dc senaste åren. lille bara 
Numismmiska Forskningsgruppen 
vid Stockholms universitet st5r som 
handledare ulan Uven andra instilU
tioncr. lnvemcring av mynt och 
myntfynd. pn.:scnwtion av enskiltia 
skaller. mynt och medaljer. från 
vikingatid till nyare lid. utgör dc 
en~ki ltla iirnncna. 

Hiir pn.:scnteras mycket kon de 
~enaste uppsmserna SC>m kommit till 
min kiinnctlom: 

Mikael Alm: All ~lå mynt :n· kungen. 
ldrnloJ,:i och ~prök i Gustaf IU:s 
medaljhistoria . Inledande analys av le
gitimitetsproblcm:uil..en i den ab~oluta 
l..ung_:un:rktcns elfte t.inunc. A,•handlings
a' Slllll fr:nnlagt vod Jun Lindegrens 
Högre i\llmlinna <,crninarium 1998. His
tori~ka institutionen vid Uppsala uni\'er
sitct. 50 \idor+ bilagor. Mikael Alm har 
som D-uppsat<; 1996 behandlat .amma 
limne med titeln: Den absoluta kunga
maktctt~ ctnc timme. Den gusta,•ianska 
cm•iildct: polili.~k urdning och legitimi
tet. 

Susanne Carlsson: Medeltida baltiska 
mynt i S\'~ll$kll fynd. Utbredning och 
frekvens. 0 -uppsnts 1997. Handledare 
Kenneth Jon~~on. Numbruatiska Forsk
ningsgruppen. Arkeologiska institutionen 
vid Stockholm~ universitet. !l sidor+ bi
lagor. 

Villemu Linn~:a'll'll : En \'lkingulida sil 
\'l!rsl<n lt l Hiilslngland. 2-poiingsuppsats 
l 'J97. Tidiga kullu rc l'. Ilandledare Gullög 
Nordquist. 8 sidor + karta. 

l.~va-l;ott :~ Wihcrg: .. Medeltida dcpå
lynd 1 .Mcorc ud1 pt\ Qlund. B-uppsats i 
mcdcllttbarkcologi vid Lunds universitet. 
15 sidor. 

l';rul Åslund: Silverskatten i Manncgllr
den. 13-npp~:lts i arkeologi vid Stock
holms universitet/Högskolan p:\ Gotland 
l 995. ll:mdlcdare Eva Bcrg~tröm. Il 
~idor. 

r>au l Å'lund: Gotlands tid igmedeltida 
s.il\'crskuttcr. C:upp~ats i arkeologi vid 
Stockhohm UIIIVCr>llctlllögskolan på 
Gotland 1996. Handledare Eva Berg
\trihn. 36 sidor. 
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COMMENTATIONES DE 

NUMMIS SAECULORUM 

IX-XI IN SUECIA REPERTIS 

NOV,\ SERIES NR. l) 

BRITA MALMER 

The Anglo 
Scandinavian 
Coinage 
c. 995-
1020 
635 s. varav 
142 planscher 
Pris: 850:- inkl. moms. 

Exp.ovg. och porto tillkommer. 

Bestöllningor: 

NUMISMATISKA 
FORSKNINGS GRUPPEN' 

Bollhusgränd 1 B 
111 31 Slackholm 
Tet: 08-674 77 50 
Fax: 08-67d 77 53 

Kun;.!l • .\l~·•ukabiuNh•l 

Sluu ,.hm·k <'n c; 

\" i•• •·•·h•·•~•kmlt•mi•••L" 

hihliull •k.o~ 

nmui."mal i."ku bok.o~:Jmlin;! 

Torsdn;!;u· kl. l:l - u; 

o 

IIIIII ;,,, t• l; u rit• 

f ·url1111 llrrunrrur 

ff•l . 1111 - #11-'1 !1 / :Jfl 

Arets mynt 
Hänned a'' es året 1996 och den ti
teln gav ll'orld Coi11 News nvss till 
Bermudas s1iregna. trekant iga mynt 
om 60 dollars med drounin" Elisa
bet U på åtsidan . Bermud~-öarna 
och en fullriggare pa frånsidan. 

s:--rr -1 • 9& 

Nils Lagergren 
1910-1998 
Fotografen vid Riksantikvariciimbe
tct och statens hi, toriska muscum 
fram till sommaren 1975. Nib La
gcrgrcn. har avlidit. Han ansiiilides 
vid vaktmlisterict redan niir museet 
ll\g i Nationalmuseets byggnad ptl 
Biasieholmen i Stockholm och följde 
med vid flytlen 1937/38 till dc nya 
lokalerna vid Storgatan/ arvav1igen. 
Då hade han redan gåu över till ~yss
lan som fotogrnf o-: h den skulle han 
inneha. i mllnga !1r som chef för 
denna enhet. linda till s in pcn~ione
ring. Den still~anune vlinnen 1ils 
fick göra allt. Det gällde inte bara all 
fotog rafera föremål utan neks:' au 
resa runt för lim betet. R u n verket och 
Sveriges Kyrkor. ofta i srilbkap med 
Sigurd Cunnan eller vara nu sedan 
!:inge hädangangnu arkeologer. kHin
ga ptl stegar eller svajande bygg
n:ldsstiillningar för all ta just elen 
b1 lde~ av n5gon kyrkmålning högst 
uppe 1 etl hörn - eller en utgriivning 
fr.1n ett fototom. -

Nils Lagergren blev med tiden en 
mycket skicklig dokumentlirfotograf 
vad det glillde mym och medaljer. 
lian hade många små knep n1ir det 
t ex gällde att fota ~ådana pr.iglingar i 
spegelglans - om man inte ~er si!! 
för kan man n1imligen uppt1icka k;;: 
merans obcjktiv i spegelytan! Spar
·arnma måste vi vara på den tiden 
och när arbetet med vikingatids~kat
tema kom ig:\ng pa allvar pa 1950-
talct kliimdc han in så manga my 111 

som möjligt på IJ x 18-pl fl tcn och 
hade liingsta möjliga exponcrin"S· 
tid fiir den gamla bälgkameran. eSå 
gick han runt med strålkastaren i 
handen och belyste individuellt uc 
ofta buckliga mynten. Sist:\ tiden 
hade b1ilgen på kmneran spru~.:ki t så 
au den måste lindas in i en svart duk 
för att im e ta in !ju~. . . lian var 
mycket glad n1ir han änt ligen fick 

pengar till en ny föremålskamcra. Ja. 
en del llisarc har nog noterat au det 
~t:llt .. Foto Nib Lager~m:n. ATA .. un
der mån!_!a bilder lin!n i !>enare tid. 
'egati,·cn finn'> hlh ATA men lir ~lil

lan ~igneraclc. ~:i hans fotografier är 
egentligen fler iin vad som ange!>. 

Nils iil!>kade ~k1irg5rdcn l>C h fiske. 
l manga år iigdc han en ~tor motor· 
hat. !>Om ii\ en lånades ut ~om .. bok
~at ... På sin 50-!ar<.dag tog han in den 
1111 S tmmlviig~kajcn och vänner och 
kollegor med Curman i Speben vand
rade ner till en multagning i den lJ m
liga l..ajutan. Han~ minne lever har 
i han~ bilder. LLr 

Kungl. Myntkabinettet 
Den l april 1998 avgick mu\eidirek
tiir Henri!.. K lad.cnbt:.-.,; ~om chef fcir 
K ung l. Myntkabincltet. Han kommer 
alt tilltriida en annan stntlig tj1inst. 
Tillförordnad chef iir istlillct lan 
\Vi~chn. y chef för K~I K utse 
'enare unde'r aret. 

_j 
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Maj: 

6-8 Miinchcn.l-lirsch 
9 Helsingfors. l-lolmasto 

25-27 Z!lrich. Lcu Numismatik 

)lllli: 

6 Lung Beach. Ponterio 
13 Llruxcllcs. Elscn 

Juli: 

8-9 Melbourne. Noble 

September: 

19 Bmxcllcs. El~en 
23-26 Miinchcn.l lirsch 
26 Long Beach. Pomcrio 
29-30 Osnabrilck. Kiinker 

Okrober: 
1-2 Osnabrilck, Kiinker 
3 1-lclsingfors . Holmasto 

12 MUnchcn. Giessencr MUnzhandlung. 
Ancienrs 

13-14 MUnchcn. Gic~scner Miinzhandlung. 
General 

l S-16 Stullgan. Miinzcn und Medaillen 
Dcur,chl:md 

19-21 Ziirich. Leu Numismatik 
22-23 Ziirich. Slemberg 
28-3 1 Frankfun. Pcus 

Katarina den stora 
och Gustav III 
heter en utstlillning på Nationalmu
scum i Stockholm 9 oktober 1998 -
2S februari 1999. Utgångspunkten 
är relationerna mellan dessa i rysk 
respektive svensk historia så berörn
da kusiner. Samtidigt utkommer en 
bok med deras brevväxling och en 
gedigen utstiil lningskatalog. 

Peter den store 
och Karl XII 
öppnar samtidigt på Livrustkamma
ren i Stockholms slott och pågår lika 
länge. Hiir blir det också en utstlill
ningskatalog. Båda utställningarna 
innehåller numismatiskt material. De 
är resultatet av ett samarbete med 
Eremitaget i S:t Petersburg, där de 
kommer au visas 1999. 
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KO PER 
SÄLJER 

VÄRDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tva ganger per ar 

~ AHLSTRÖMS i 
tllf?,MYNTHANDEL .z 
~~<~q ~·~Mtnt~&TRAOiliO'I ~~ : ~-~ ' . " 

..: l. ~ l _:-
~""'·"""· . . -t 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l. ltr. 

Oox 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 JO 10 FAX: 08-678 77 77 

Föreningsn/edde/anden 

inför r. ex . .föredrag, 
möten och auktioner siindes till 

redaktionen senast den 
l :n i månadenföre utgivning. 

FIDEM 1998 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

2 öre brom 1949 "!'ROV" 
m fl siiijes pli nuktioll 9 m n) 1998 

Bmälll:ntnlog! f>rt'mtmeration J 25 kr jih' 
kollmutl.dt 3 lu!tnWgr~: 

Enstaka rxempbtr 50 kr. l'g J 2 J 2 · O. 

GRATIS RAOGIVNJNC! 

~ 08-678 32 17 
...... FAX 08 -678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgatan 8, 3 u-
114 34 STOCKHOLM 

Du som önskar tillkii111wge 
konunall(/e auktioner 

eller mässor 
i auktionskalendern. 

kontakta Frederic E({ve1; 
Se redaktionsmfall ! 

Som redan meddelats äger nästa FIDEM-kongress 
och internationella rnedaljutstiillning rum i Haag i 
Ncdcrliindcrna. Datum fiir kongressen iir fastställ t 
till 2 1-24 oktober. Denna gång skall utställningen 
vara retrospektiv och omfatta det (förhoppningsvis) 
blista som presterats i världen tutder dc senaste 50 
åren. Temat för kongress och föredrag iir '' lnlluen
scr". 

r ~ r t f f • ~ ' r 
~ t • f t t t r 1 ~ • , . 

r t ~ t t 1 1 ' t 
•• t 

r~r•#'~' 

Utställningen äger rum i Bcclden aan Zce (Skulp
tunnuseet). Som vanligt blir det work-shops och en 
medaljmässa där man kan köpa och siilja. Kongress
avgift : 450 DFL (reducerat: 350 DFL. inr'.iknat 
även här medalj, katalog. men utan utflykt och ban
kett). 

En broschyr (på engelska) med anmiilningsblan
kett kan erhållas från Kungl Myntkabincuct. Box 
5428. 114 84 Stockholm. tcl 08 -783 94 00 eller 
fax 08 -4 11 22 14. 
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MYNT - SEDLAR - M EDALJER - ORDNAR - AKTIEBREV 

.:J 
z 

NU ÄR DET DAGS FÖR 
lll 

lU c 
:.: i! o 
ID INLÄMNINGAR TILL V AR t a: 
::5 

NÄSTA SAMLARAUKTION. 
lll 

~ o 
c 

~ III 

A'DOFF GRUPPEN AB ® :z: 
u 

ÅRLIG AUKTIONSDAG - SÖNDAG TRETTONHELGEN 
o 

o E 
Konsulter i ekonomistyrning z 11 :DE Auktion - Söndag 1 O Jan u an 1999 III 

c 8 5 VÄLKOMMEN SOM INL.ÅMNARE! VI ERBJUDER i 
A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd 

Cl 
~ • STOR KÖPSTARK KUNDKRETS r:: z 

till företag och offentlig sektor. ~ #LÅGA PROVISIONER- 61/2 ·13% z 
lll 

z • SNABB REDOVlSNING .. 
Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projekt· IU 

RESUL TAT = BL. A HAR VI SALT 
R 

:.: lll 

form inom följande arbetsomräden: o SVERIGES DYRASTE VYKORT 20.340:- o 
m :1:1 
~ :!1 • Verksamhetsutveckling z 

ÄRUG KUNSKAP l EN SOLIO FIRMA TAR HAND > n 

• Finansiering och likviditetsstyrning ::E 
OM KUNOENS GENUINA SAMUNGAA PÅ BÅSTA SÅTT. 

lll 
..J 

c 

• Budgetering och redovisning ..J V1 HAR EGET BANKVALV! 
:1:1 

t: :z: • Ekonomisysrem IU KONTAKTA OSS IDAG OCH BOKA TIO FÖR EN INLÄMNING. o 

• Bokslut och Arsredovisning a: VI HAR FACKKUNSKAP OCH ERFARENHET" l SAMLAR· 

~ c 

• Dagligt konstlitstöd för ekonomiadmini· s BRANSCHEN SEDAN 1968 OCH KAN SAKERT HJÄLPA ER 

st ration i Agrosso, C osmos m fl system ... ATT VÄLJA BÄSTA SÄTIET ATT AVYTTRA ERT MATERIAL: 
6 a: 

• Revision via A'doff Revision l() 1. VI KÖPER DIREKT !:1 ... 
2. VI FÖRMEDLAR FÖRSÄLJNING a: o 

A'doff Gruppen AB 
>C 3. VI AUKTIONERAR o 
z 4. EUER OFTA EN KOMBINATION s Telefon: 08-32 87 03 i2 

Telefax: 08-30 8716 
z Trflffa Areh/o Tontein aret om - Sloclcholm 2 gånger por månad o 

Besöksadress: Dannemoragatan 20 ~ v..- v..- e III * TONKIN AUKTIONER AB * Postadress: Box 23077 z 
104 35 Stockholm 

u PLATENSGATAN 11.(SOX99)581 02 LINKOPING J!: 
Il:' Tln; 013 • 124170 Fax: 013 • 124 179 ~ c 
FRIMÄRKEN - BREV - VYKORT - LEKSAKER - OS - BÖCKER 
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~} Svenska Numismatiska Föreningen 
~,.,.r . 14~') 

REGISTER TILL NUMISMATISKA MEDDELANDEN 
Nu kan Du beställa registret till Numismatiska Meddelanden l till XL! 

Regisiret ii r sammanstäiii av KjellHolmberg och beslår av innehållsförteckning, 
f<irfauarrcgistcr, iimncsrcgislcr (mycket delaljeral) el c. NM 1-XL om falla r cirka HOOO sidor, 

viikel gör cu register oumbärligt. 

Priset är endast 7; kronor+ porto 

Beställ redcm idag genom till kontakta kansliet -se adress nedan ! 

S\'enska Numismatiska föreningen. Banergatan 17, 115 22 Stockholm 
Tel: 08-667 55 98. f;tx: 08-667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd. -torsd. 10.00- 13.00. 

E-post: snf@. wincasy.se - llcmsida: http://W\\W.uscrs.wineas~:sc/snf/ 
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Kungl. Myntkabinettet 
Sveriges Ekonomiska Museum 
slottsbacken 6 
Stockholm 

UTST ÄLLNINGAR 

All världe n s pe ngar 
Museets utställningar Inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l ol ika temadelar som t ex 
"Vad lir pengar?"', ''Myntets början", "l'vlakten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt! 

Rike ts flnanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank. alfärs
bankerna. börsen. lärsäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
id~er. institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien !rån 1600-talet och framåt. 

Spara l bös- och bank 
~länniskan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna ranns. År 1820 in
rättades den !örs ta sparbanken i Sverige - här linns berättelsen. 

Summa s ummarum 
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena !ör detta rum som Ur 1ignat till barn och ungdom. 
H lir lår vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en llkta sjörövarskatt lin n s också. 

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

ANNAN VERKSAMHET 

M uselbutik 

Museets öppe ttider 

Tisdag-Söndag 10-16 
Måndag Stängt 

l entr~hallen linns butik med försäljning av smycken. souvenirer. vykort och litteratur med anknyt
ning tillmuseets samlingsområden. Tel. 08-783 94 42. 

Konferen.s- och fesUokaler 
Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har l>lats !ör 70 personer. Lovisa 
Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt sammanträdesrum med plats !ör 14 - 18 personer. Två mindre 
grupprum !ör 4-8 personer lin n s också på samma plan. Entrc!hallen med dess vackra kalkstens
golv och ockragula väggar lämpar sig väl !ör cocktails. mottagningar. dans och andra festligheter. 
Tel. 08-7839125. 

Myntkrogen, museeb restaurang och cafe 
Myntkrogen drivs i restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer (iO personer och har lullstän
diga riittigheter. Under museets öppettider serveras husmanskost och 11ittare rätter. Kvällarnas 
restvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. 
Tel./fax 08- 1045 90. 


