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JSSN nr 0435-8245 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FORENINGEN 

varprogrammet 1978 
KURSEN I MYNT-, MEDALJ- OCH SEDELKUNSKAP bör
jade i januari. Under våren hålls ytterligare en föreläsning, nämli
gen 

Onsdagen den 24 maj kl. 18.30. Vår egen tids mynt: Utlandet. Från 
guldmyntfot till kreditmynt (1816-1978). 

Lokal: Statens historiska museer, Storgatan 41, Stockholm. 

Kursen fortsätter i höst, varvid den inställda föreläsningen den 19 
april kommer att hållas. 
A n mäl ditt deltagande till föreningens kansli! 

ANTIKSEKTIONEN möts den 7 juni kl. 18.30 på ö stermalms
gatan 81 för att bese en fin samling antika mynt. 

ARSMöTET hålls torsdagen den l juni och är förlagt till Upp
sala. Universitetets Myntkabinett kommer att visas av dess före
ståndare dr Bertil Wrern. Se närmare s. 146. 

BOKSLUTET för 1977, se s. 138 f. 

ARSMöTF.SJETONGEN 1978. se s. 147. 

Höstprogrammet 1978 
Allmän samlarafton kommer att äga rum den sista onsdagen i var
je månad med början i augusti. 

Föreningens mynt- och medaljauktion kommer preliminärt att hål
las i oktober. 

Medeltidssektionen öRTUGEN fortsätter i höst och sammankal
lande ordförande (Anders Fröseli 0758 / 345 32) kommer efter dis
kussion med sektionen att meddela tid för sammankomsterna i 
augustinumret av MYNTKONT AKT. 

Antiksektionen bildades den Il april. Dess ordförande blev inten
dent Claes Grill (tel. 08 / 15 17 00). Den skall träffas sex gånger om 
året. Se även s. 148. 

Beträffande medaljaftnar och den beramade utflykten till Erics
berg återkommer vi i augustinumret, likaså om Kursen i mynt-, 
medalj- och sedelkunskap. 

Samlarmynten 
De beställda samlarmynten för 1977 börjar skickas ut nu. De som 
i stället vill hämta dem ombedes snarast komma till kansliet, som 
vanligt vardagar (utom lördagar) kl 10.30- 13.00. 

Styrelsen och redaktionen för MYNTKONT AKT önskar alla en 
trevlig sommar! 
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Dekorativa 
sedel
avbildningar 
Av TORGNY LINDGREN 

l/1. J. Riksbankens sedelskål sedd 
snett uppifrån. 
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Då Sveriges Riksbank den 15 
maj 1968 firade 300-årsminnet 
av sin tillkomst, strömmade 
det in ett stort antal 
förnämliga gåvor till banken. 

Bland dessa presenter är det en, 
som drar till sig en numismatikers, 
enkannerligen en sedelhistorikers, 
särskilda uppmärksamhet. Det är en 
utsökt vacker skål av s. k. ostindiskt 
- dvs. kinesiskt - porslin. Vad 
som ger skålen dess speciella intres
se är, att dess insida är dekorerad 
med avbildningar av sex svenska 
sedlar utgivna under åren 1789- 90. 

Skålen, som är en gåva från 
Stockholms Enskilda Bank, är av 
vitt porslin. Den ha.r en höjd av 
16,5 cm, en basdiameter av 21 cm 
och en övre diameter av 40 cm. 
Kring skålens fot löper en smal, 
mönstrad guldrand. På skålens ut
sida finns två vindruvsklasar och 
två blomsterbuketter i livliga fär
ger. Utmed kanten löper en rätt 
bred guldbård belagd med mång
färgade motiv av blommor. blad 
och frukter. (III. 1.) 



Skålens insida är till största delen 
täckt av de sex sedelavbildningarna. 
(III. 2.) 

En av de sex avbildade sedlarna 
är utgiven av Rikets Ständers Bank; 
de övriga fem är emitterade av and
ra utgivare. 

Om vi börjar med avbildningen 
av bankosedeln som nr l , föreställer 
avbildningarna i tur och ordning 
följande. 

III. 2. Riksbankem sedelskål sedd rakt uppifrån. 

l . Transportsedel å 2 riksdaler spe
cie nr 139.984, utfä rdad av banken 
och daterad Stockholm den Il april 
1789. Ett realistiskt grepp är, att 
det på avbildningen har markerats, 
att sedelns nedre vänstra hörn har 
vikts in; det skulle annars ha kom
mit att ligga utanför skålens kant. 

Sedeln ä r avbildad så, a tt sedeltex
tens "läsriktning" går i 45 graders 
vinkel mot skå lens kant. (III. 3.) 
2. Sedel å 2 riksdaler 24 skillingar 
specie nr 37.51 9. utfärdad av Rikets 
Ständers Riksgä ldskontor och date
rad Stockholm den 14 december 
1790. På avbildningen ligger denna 
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III. 3. Transportsedel å 2 riksdaler specie nr 139.984, utfärdad av banken och 
daterad Stockholm den Il april 1789. 

sedel så, att sedeltextens läsriktning 
går i nästan rät vinkel från skålens 
kant mot skålens mitt. (Ill. 4.) 
3. Sedel å 8 skillingar specie nr 
55.120, utfärdad av kungl. general
krigskommissariatet i Finland och 
daterad Borgå den l februari 1790. 
Denna lilla sedel är avbildad med 
vänstra kortsidan lagd mot skålens 
kant. (III. 5 .) 
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4. Obligation å 50 riksdaler specie 
nr 1.948, utfärdad av kungl. ut
redningskommissionen och daterad 
Stockholm den l december 1790. På 
avbildningen ligger obligationen så, 
att textens läsriktning går i rät vin
kel frå n skålens kant. (III. 6.) 
5. Sedel å 12 skillingar nr 2.912, 
utfärdad av riksgäldskontoret och 
daterad Stockholm den 13 septem-

ber 1790. Sedeln är avbildad så, att 
sedeltextens läsriktning går i nästan 
45 graders vinkel från skålens kant 
in mot mitten. Det har på denna a v
bildning markerats, att sedelns övre 
högra hörn måst vikas in för att 
inte komma utanför skålens kant. 
(III. 7.) 
6. Räntepollett å 4 skillingar spe
cie nr 3.244, utfärdad av riksgälds
kontoret och daterad Stockholrn 
den l november .1790. Räntepollet
ten är avbildad med högra kort
sidan lagd mot skålens kant. (III. 8.) 

Sedlarnas tryckta text är på av
bildningarna kopierad med tusch, 
likaså de för hand skrivna numren, 
datumuppgifterna och namnteck
ningarna på sedlarna. Man måste 
beundra hur skickligt den kinesiska 
återgivaren har lyckats kopiera de 
för honom naturligtvis fullständigt 
obegripliga tecknen. 

De i sedlarnas papper inpräglade 
relieferna - eller vitstämplarna, 
som den dåtida tekniska termen var 
- har återgetts genom pålagd vit 
emaljfärg. Resultatet har inte blivit 
riktigt lika elegant. Som en kuriös 
detalj kan vi peka på att Moder 
Svea i vänstra vitstämpeln på ban
kosedeln genom den tjocka emalj
färgen på avbildningen har kommit 
att se ut som en kinesisk högre
ståndsdam klädd i något slags hög
tidsdräkt. 

Den yngsta av de avbildade sed
larna utfärdades den 14 december 
1790. Därefter måste det ha tagit 
rätt lång tid, innan sedlarna kom ut 
till Kina, och avbildningarna kan 
därför antas vara gjorda tidigast på 
försommaren 1791. Urvalet av de 
avbildade sedlarna belyser på ett in
struktivt sätt sedelsituationen i Sve
rige vid den tiden. 

Placeringen av sedelavbildningar
na i skålen är säkert inte tillfällig. 
Om man nämligen ställer skålen så, 
att man kan läsa bankosedeln, då 
kan man också läsa de övriga sed
larna utan större svårighet. Detta 
tyder på att avsikten har varit att 
låta bankosedeln framstå som den 
viktigaste av de avbildade sedlarna, 
kring vilken de andra sedlarna har 
grupperats. 

Enligt 1776 års realisationsför
ordning skulle bankens från och 
med 1777 utgivna sedlar lyda alle
nast å riksdaler, med tillägget "spe
cie" för att beteckna deras inlös
barhet med silvermynt: sedlarna 
skulle, heter det i realisationsför· 
ordningen, "när innehafvaren thet 



åstundar, blifva emot theras inlem
nande i banquen med specie riks
daler genast inlöste". Bankens prin· 
cipaler ständerna, representerade av 
bankoutskottet, uttalade den 23 ja
nuari 1779 att det var bankofull
mäktiges främsta uppgift att t rygga 
realisationen: allmänheten skulle 
kunna lita på att banken alltid 
skulle kunna lösa in sina sedlar med 
silvermynt: detta upprepade banko
utskotten 1786 och 1789. Vid den 
tid, då riksbankens vackra sedelskål 
tillverkades, dvs. i början av 1790· 
talet, löste banken in sina sedlar till 
fulla nominella beloppet: för den 
avbildade sedeln å 2 riksdaler specie 
fick innehavaren i bankens kassa 
två specieriksdalrar. Därför är det 
riktigt att den med silvermynt lik
värdiga bankosedeln är centrum 
bland de avbildade sedlarna. 

Den sanering av Sveriges pen
ningväsen, som åstadkoms genom 
1776 års rea lisationsförordning, 
blev inte långvarig. Den rubbades 
i och med att 1789 - i och för 
finansiering av Gustav III:s krig 
mot Ryssland - också ett annat 
ständernas verk, det då inrättade 
riksgäldskontoret, utrustades med 
rätt att ge ut sedlar. Riksgäldskon· 
toret hade praktiskt taget från för
sta början svårighet att lösa in sina 
sedlar med silvermynt. Sverige fick 
därmed uppleva nå'got så besynner
ligt som att ett inlösligt och ett oin
lösligt sedelmynt gick i allmänna 
rörelsen s ida vid sida till olika vär
de. Riksgäldskontorets sedlar bör
jade nämligen snart att gå med un
derkurs gentemot silverm yntet och 
Rikets Ständers Banks med silver
mynt inlösbara sedlar. Allmänheten 
började gömma undan sina banko
sedlar. Redan år 1790 hade riks
gäldssedlarna blivit vanligare som 
betalningsmedel i allmänna rörelsen 
än bankosedlarna. Riksgäldssedlar
na hade till att börja med karak
tären av räntebärande skuldförbin
delser. l och för räntetikviden ut
färdades "räntepolletter" av det 
slag, som avbildningen visar. 

För leveranser till kronan i sam
band med kriget mot Ryssland gav 
utredningskommissionen ut obliga
tioner med 6 % rä nta, ställda till 
innehavaren: de cirkulerade som 
betalningsmedel i allmänna rörelsen 
med underkurs liksom riksgälds
sedlarna och löstes in med sådana. 
T ill följd av s itt stora format fick 
utredningskommissionens obligatjo. 
ner benämningen "långrockar"; de 
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III. 4. Sedtl å 2 riksdaler 24 skillingar specie nr 37.519, utfärdad av riksgälds
kontoret och daterad Stockholm den 14 december 1790. 

III. 5. Sedel å 8 skillingar specie '" 55.120, utfärdad av generalkrigskommis
sariatet i Finland och daterad Borgå den l februari 1790. 
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lll. 6. Obligation å 50 riksdaler specie nr /. 948, utfärdad av tllredni ngskommissionen och daterad Stocklzolm den 
l december 1790. 
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kallades även "utredningssedlar". 
Kammarrättsrådet Per Georg 

Fahnehielm, som under kriget mot 
Ryssland var generalkrigskommis
sarie i Finland, måste dryga ut fält
kassan och gav ut ett slags anvis
ningar på denna, fältkassepolletter
na: dessa gick också som betal
ningsmedel i allmänna rörelsen med 
underkurs liksom riksgäldssedlarna 
och löstes slutligen in med dylika. 
Fältkassepolletterna gavs ut i inte 
mindre än tolv valörer från och 
med 8 skillingar specie - se avbild· 
niogen - till och med 2 riksdaler 
specie. De stämplades med Fahne· 
hielms kraftiga och lättlästa namn· 
teckning i facsimil, och därigenom 
fick de snart benämningen "fahne
hielmare". 

Det är känt, att kineserna under 
1600· och 1700-talen utförde arbe· 
ten på beställning från Europa efter 
till Kina utsända teckningar: det 
var mestadels fråga om serviser 
med vapenbilder, monogram eller 
dylikt. Men de sedelavbildningar. 
som vi ser på riksbankens skål, 
måste ha gjorts efter originalsedlar, 
inte efter teckningar: det tyder den 
stora detaljriktigheten på. 

Alldeles unik är riksbankens skål 
inte. Skålar av "ostindiskt" porslin, 
på insidan dekorerade med sedel
avbildningar, finns i flera museer. 

En i detta sammanhang synner· 
!igen intressant skål finns i Nor· 
diska Museet i Stockholm. Dess in
sida ä r nämligen dekorerad med 
avbildningar av exakt samma sedel· 
exemplar som vi ser på riksbankens 
skål. Även utsidans dekor påminner 
i viss mån om dekoren på riksban
kens skål. Nordiska Museets skål är 
emellertid rätt mycket större än 
riksbankens: den har följande mått: 
höjd 23 cm, basdiameter 29 cm och 
övre diameter 52 cm. 

Nordiska Museets skål är rätt sli
ten i botten, dock inte värre än att 
man utan svårighet kan följa de in
brända tuschlinjerna. Den har up· 
penbarligen flitigt begagnats som 
bål för blandning och servering av 
diverse drycker, och slitaget har 
uppstått genom bålslevens skrapan
de mot skålens insida. 

Riksbankens vackra sedelskål är 
däremot utomordentligt väl beva
rad . Den är väl också egentligen 
avsedd att begagnas som bål men 
tycks inte ha kommit till någon 
större användning som sådan. Både 
på utsidan och på insidan skimrar 
glasyren intakt. 
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Sedel å 12 skillingar nr 2.912, litfärdad av riksgäldskontoret och daterad 
Stocklwlm den 13 september 1790. 

Räntepo/leu å 4 skillingar specie nr 3 .244, litfärdad av riksgäldskontoret 
och daterad Stockholm den l november 1790. 
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Kopparöret 
föddes 
fyrkantigt 
och runda öret 
lanserades i lånta fjädrar 
Av HARALD WIDEEN 

Vårt enda återstående kopparmynt, femöringen, 
är i likhet med alla våra koppparmynt under senare tider 
ett växelmynt, detta till skillnad från silvermynten, 
vilka i ett land med silvermyntfot utgör s k värdemynt 
Myntets eget metallvärde skall där motsvara just 
vad den påstämplade valören anger. 

Kokade mynt 
Under Vasatiden dominerade svensk 
koppar från Falu gruva den euro· 
peiska kopparmarknaden. Gustav 
Vasa och biskop Brask ivrade för 
att koppar skulle exporteras till Ne
derländerna, och de småmynt, dui
ter, som utgavs av städerna där ne
re under 1500-talets senare decen
nier, var av ren koppar. Våra kop
parhaltiga småmynt under Vasati
den liknar också i typen. med det 
uppresta lejonet, vissa holländska. 
När man sålunda i stort sett be· 
stämde kopparpriset, kunde man 
göra denna metall dyrbar genom 
att också utmynta den, en sak som 
praktiserades i Spanien trots det 
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landets silvertillgångar. 
l Sverige utgjorde gruvan i Sala 

det enda underlaget för silvermynt· 
ning. men den var ganska knapp. 
Markmynt, ören och fyrkar hade 
redan under 1500-talet gjorts så 
kopparhaltiga.att mynten måste ko
kas, sjudas. för att kunna släppas 
ut i marknaden. De fick genom 
sjudningen en silverglänsande yta. 
Mynten svartnade efter hand och 
väckte berättigat missnöje. Prägling 
av mynt var ett regale här hemma, 
ett kungligt privilegium. Kungens 
bild på guldmynt och riksdalrar 
borgade med rätta för deras goda 
beskaffenhet, men småmynten. dc 
hade blivit en visa. 

Han skall göra det 
.. Ilie facict .. sade Karl IX om sin 
son Gustav Adolf. och den unge 
kungen gjorde det, även på mynt· 
väsendets område. Han tog person· 
!igen hand om kopparhandeln i 
KopparbergeL Den store krigsskul
den Älvsborgs lösen, som skulle ut
betalas till Danmark 1616 · 19, fi 
nansierades till stor del genom kop· 
parexport. 1622 befallde kungen 
myntmästaren Gillis Coyet att "nu 
straxt .. infinna sig vid Kopparber
get för att där upprätta ett mynt· 
verk. 

Detta fick sin plats i Säter. ned
om ett vattenfall vid Bispbergs 
kvarn, och här började man 1624 
med något alldeles nytt: att prägla 
värdemynt i oädel metall. Denna 
så tidigt etablerade svenska kop· 
parmyntning skulle också fortsätt· 
ningsvis bli något för vårt myntvä
sen särskilt karakteristiskt. Detta 
område är extra centralt för vår 
forskning och våra samlare. Och 
kopparmynten är fascinerande. 

öret föddes fyrkantigt och präg
lingen var ytterst primitiv. Själva 
utgivningsorten markeras genom 
kraftiga symboler: Säter med dal
pilarna, oheraldiskt fristående, ba
ra i ett fall insatta i sin vapensköld 
(2-öret 1625). Arboga och Nykö· 
ping hade granna vapendjur. örnen 
och gripen, och dem tog man noga 
vara på. 

Första året präglades Vz·ören och 
%-ören (fyrkar). de tre följande 
åren även 1- och 2-ören, alltså de 
lägsta myntvärdena. Ändå blev det 
ganska stora och tjocka kopparbi
tar. Klippingar var ju en specialitet 
för det svenska 1500-talets mynt· 
väsen. Enkla och flärdfria i sitt 
knappa symbolspråk hade de utgi
vits i både silver och guld, så typen 
var respektabel. 

Men nu hade klippingen blivit ett 
rent kopparmynt. Dess valör stod 
i stämpeln, men med dessa mynt 
gick det så, att de ute i rörelsen 
kom att värderas i anslutning till 
det växlande marknadspriset på 
koppar ute i Europa. Var detta 
högt, smugglades klippingen ut och 
såldes som metall. Denna fyrka n
tiga nykomling var alltså inte helt 
lyckad, och klippingarna avlystes 
redan 1629. 

Ett annat öre 
Små kopparklippingar med kors
lagda pilar hade präglats i massor 
redan 1521 · 23. och kopparmynt 



med korslagda pilar dominerade 
vår myntutgivning under hela 1600-
talet. Pilarna finns på plåtmynten, 
och de hänger med ännu på Oskar 
!:s skilling bankomynt. Karl XIV 
Johan och hans son har, märkligt 
nog, sina porträttbilder på koppar
mynten. Men öret var, när det föd
des, en annan och värdefullare no
minal än vad det blev genom deci
malräkningens införande 1855. Nu 
är det saligen avsomnat. 

Den fyra år gamla klipping. som 
avlystes 1629, hade varit masspro
ducerad och så slarvigt tillklippt, 
att den inte alltid höll full vikt. Ett 
omsorgsfullare präglat, runt mynt 
av samma valörer som klippingar
na hade emellertid utgivits 1627-30, 
och detta fick ett bättre mottagan
de. Det präglades inte enbart i Sä
ter utan också i Nyköping och Ar
boga. 

Ett av samlarna mycket efter
traktat mynt frå n denna tid, lite 
större än Yz-öret, har värdebeteck
ningen t CREUTZER, det tyska 
Kreutzer, och det var avsett att lan
seras i de nya svenska besittningar
na i Tyskland. Om det berodde. på 
tyskarnas allmänna motvilja mot 
främmande innovationer eller an
nat, må vara osagt. Försöket miss
lyckades, och efter Gus'tav Adolfs 
död såldes hela kreutzerförrådet 
som varumetal l. 

Kejserlig stil 
Det är en välkänd sak att ett mynts 
utseende spelar en stor roll för dess 
popularitet. Omsorgsfull prägling, 
vacker stil och tilltalande symboler 
gör ett vederhäftigt intryck. Vikten 
och halten har allmänheten svårare 
att bedöma. 

Bland de svenska kopparmynten 
var det också de av traditionell, 
rund form som kom att slå igenom. 
Eftersom dessa helt saknade egen 
hävd, fick deras utseende anknytas 
till silvermyntens. Det runda ett
öret kom med sitt stora, krönta 
riksvapen att te sig som en prakt
full riksdaler eller 4-mark (Sigis
munds 1594, Kristinas 1638, 1641). 
Mynten från Arboga och Nyköping 
är magnifika, de har fått tycke av 
kejserliga talerstycken. Gripen på 
Nyköpings-öret 1627 erinrar om 
kejsar Rudolfs taler för Rostock 
1609, och örnen på Arboga-öret 
1627 om kejsarFerdinands ta ler för 
Hohenlohe 1623. Artalen visar i 
dessa fall vad som är förebild och 
vad som är kopia. 

V åra första kopparklippingar blir de sista klippingmy/Il som präglas i Sverige. 
Samrida med dem är guldklippingen om JO mark 1626. Störst av alla är den 
avbildade 2-öringen 1626. Kunglig, sluten krona visar den, men hela uppsynen 
är i absolut flärdfriaste lager. 

Det nya, stora kopparöret av /627 m ed Arboga stads vapen hade sina före
bilder bland kontinentala stormy/11 i silver. Upptill: Tysk ta/er 1623. Nedtill: 
Gustav /1 Adolfs nya svenska kopparöre /627.- Sammanställningen av dessa 
m ynt väcker frågan om ej valsarna i den nya präglingsapparafllren varit me
nade för tillverkning av svenska riksdalermynt. Dimensioneringen har passat 
ocksci /Ör sådana. 

Nyköpings-öret 1628 med gripen (Söderman/ands symbol) har liksom koppar
mynten från Säter en provinsrelaterad myntortsbereckning. Arbogamynten där
em ot visar ett stadsvapen. - T. h. en tysk prakttaler; från Rostock, /609. 
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Hur skyddar jag min samling? 
En orientering om registrering av töremål 
samtlörsäkringslrågor. 

Av BERTEL TINGSTROM 

En samling av mynt, medaljer, sedlar, polletter o. dyl. 
är liksom varje annan egendom utsatt för risker. 
Dessa kan till" större eller mindre del täckas av> försäkring. 
Det gäller att välja omfattning av risktäckningen alltefter 
det egna behovet och naturligtvis bedöma kostnaden. 
Här nedan följer en redogörelse av de vanligaste riskerna 
och hur man täcker dem. 

För att få ersättning från försäk
ringsbolag måste man visa att man 
haft det eller de förlorade föremå
len. Detsamma gäller om det förlo
rade kommer tillrätta och finns hos 
polisen för identifikation. Att visa 
att man innehaft föremålet är icke 
detsamma som att bevisa det. Den 
närmaste betydelsen är "göra san
nolikt". Det räcker inte med ett på
stående. Att uppleta ett vittne som 
kan intyga att jag tidigare varit in
nehavare av ett visst mynt ställer 
sig oftast omöjligt. Däremot godtar 
både försäkringsbolag och polis om 
jag kan genom inköpskvitto, kort
registrering och sådant "göra san
nolikt" att jag innehaft just det fö
remål som det är fråga om. En en
kel avbockning i en årtalsförteck
ning är knappast tillräcklig. Bedra
garen kan ju efter skadan sätta dit 
vilka bockar som helst och den som 
skall kontrollera är medveten om att 
alla påståenden icke är sanna. Ett 
registerkort som många använder 
avbildas här bredvid på båda sidor. 
Alldeles bortsett från att det är ro
ligt att söka fylla i alla raderna (de 
flesta gör det inte utan uppslags
böcker) ger ett sådant kort alla da
ta om det förlorade föremålet. Det 
avbildade kortet passar bäst till 
mynt men kan också användas för 
medaljer. Inköpskälla och pris samt 
värdet nu ger underlag både för 
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anmälan om förlust och för motta
garen (försäkringsbolag eller polis). 

Mynt före 1874, alla medaljer, 
sedlar och polletter bör registreras 
på detta eller liknande sätt. För 
mynt från 1874 och fra måt gäller 
detsamma om man har ett mindre 
antal, t.cx. typexemplar. Att på så
dana kort registrera hela långa se
rier av likadana mynt ä r knappast 
meningsfullt. Här kan man bocka 
av de billigaste i en årtalsförteck
ning men registrera de dyrare på 
kort. 

Några råd: Sätt en riktig kvalitet. 
Höj den inte för att få ut högre 
ersättning. Vid värdering använd 
de största mynthandlarna.1· värde
ringspriser. Har du tillgång till ka
mera, fotografera de dyraste exem
plaren. Det vita fältet är stort nog 
för foto i naturlig storlek av både 
åt- och frånsida. "Detta mynt=" 
kan åtföljas av litteraturhänvisning 
t.ex. Cavalli 62, Oldenburg 1340. 

För dubletter gäller i princip det
samma som sagts ovan. Koppar
skiljemynten från de senaste regen
terna kan nog inte värderas - ut
om de dyrare undantagen - annat 
än pr kilo! 

Hur du än gjort upp en för
teckning över Dina mynt förvara 
inte förteckningen tillsammans med 
mynten. 

Så till de olika riskerna. En sam
ling förvarad i bankfack ligger sä
ker, även om vid några tillfällen 
tjuvar kommit åt innehållet. Men 
dels är samlingen inte lättillgäng
lig, dels skall den transporteras från 
och sedan till banken igen. För den 
som vill ha sin samling hemma 
finns vissa bestämmelser som man 
bör känna till. Den vanliga hem
försäkringen, som omfattar person
lig lösegendom - dit räknas mynt
och andra samlingar nämnda ovan 
-gäller för brand, inbrott, vatten
skada, rån. När det gäller mynt- el
ler sedelsamling är om inte annat 
avtal träffats, försäkringsbeloppet 
begränsat till 1.000 kr varvid även 
kontanter ingår. Det rör sig sålun
da om en rätt blygsam samling som 
är automatiskt försäkrad. Observe
ra dock att det icke finns någon 
begränsning för medaljer, oavsett 
värde och metall. De räknas som 
lösöret i övrigt. 

Om man nu vill ha sin samling 
av mynt och sedlar hemma och för
säkrad till ett högre värde måste 
tilläggsförsäkring tecknas. Det skall 
ske i samma bolag som tecknat 
hemförsäkringen, detta av praktis
ka skäl. En skada drabbar ytterst 
sällan enbart en myntsamling utan 
också övrigt lösöre. 

Tilläggsförsäkringen gäller i för
säkringstagarens bostad samt i 
bankfack och för högst det över
enskomna beloppet, dock ej på vind 
eller i källare. Intill 5.000 kr eller 
JO% av försäkringsbeloppet om 
detta är högre än 50.000 kr gäller 
försäkringen även vid förvaring i 
annan lokal, dock inte bil, husvagn 
o. Jikn. Intill samma belopp gäller 
försäkringen också vid trafikolycka 
när försäkringstagaren medför sam
lingen på färd eller resa inom Nor
den. 



Försäkringen är en förstariskför· 
säkring, vilket innebär att skada er· 
sätts intill försäkringsbeloppet oav· 
sett ev. underförsäkring. 

Försäkringstagaren skall vid ska· 
da kunna styrka såväl innehavet 
som värdet, såsom beskrivits ovan. 

Skada värderas enligt följande 
regler: 

Objekt som återanskaffas eller 
ersätts med likvärdigt objekt inom 
sex månader efter skada värderas 
till återanskaffningskostnaden. För· 
säkringsbolaget har rätt bestämma 
var återanskaffning skall ske. 

För objekt som inte återanskaffas 
eller ersätts med liknande inom sex 
månader gäller lägre ersättning. 
Objekt som har katalogpris under 
4 kr värderas till vad de hade in· 
bringat om de i en enda post sålts 
till en mynthandel, objekt mellan 4 
och 20 kr till 50 % av katalogpriset 
och 20 till 100 kr 60% av katalog· 
priset. Objekt med katalogpris över 
100 kr värderas till 70% av detta. 
Ev. reducering kan inte ske under 
objektets nominella värde. 

Något tak för enskilt objekt ut· 
över det avtalade försäkringsbe· 
loppet i tilläggsförsäkringen finns 
inte. 

Om din samling är så stor att 
den automatiska försäkringen för 
mynt i hemförsäkringen är för Ji. 
ten, börja då med att göra ett rea· 
listiskt överslag av totala värdet. 
Den nu beskrivna tilläggsförsäk· 
ringen kostar olika beroende på bo· 
stadsort och om samlingen förvaras 
i värdeskåp eller ej. De senare är 
rätt dyra men medger högre för· 
säkringsbelopp än "öppen förva· 
ring". Dock är även ett gammalt 
kassaskåp bättre än inget även om 
den tränade tjuven mera betraktar 
sådana som sardinburkar än egent· 
ligt inbrottshinder. 
Priset för tilläggsförsäkring i Skan· 
dia framgår nedan: 

FOrd k· l vlrdeakAp l boalad 
ringa- V2 el. V3 l övrigt 
belopp Premie Premie 

H ögat Liga t H ögat Llgat 
10.000 25 25 25 25 
30.000 72 36 80 45 
50.000 t20 60 155 85 

100.000 240 120 430 210 
200.000 480 240 

Premien beror av bostadsorten och 
anges därför "högst" och "lägst". 
Stockholm ligger högst. Högre be· 
lopp än 100.000 medges inte om 
samlingen ej förvaras i värdeskåp 

V~rde för brar.d· och uotdfors!l.krin 

Kom l. bedu ivnfn • 

Varianter 

K6s-Nre 

Silt 

Det av Bertel Tingström rekommenderade registerkortet för mynt m.m: fram· 
sidan och baksidan. 

V2 eller V3. Om samlingen förva· 
ras i bostad men ej i värdeskåp och 
dess försäkringsbelopp antingen Ö· 

verstiger 20.000 kr eller värdet till· 
sammans med lösöret i övrigt över· 
stiger 180.000 kr fordras sjutillhål· 
farlås för dörrarna. (Sätt in sådana 
även om försäkringsbolaget ej for· 
drar det.) överstiger motsvarande 
värde 360.000 kr fordrar bolaget 
besiktning av säkerhetsanordning· 
arna i bostaden. 

Oavsett om din samling är stor 
eller liten, ha den alltid förvarad 
gömd då du inte studerar den, re· 

gistrera den så att· du vet värdet 
pch förvara förteckningen skild 
från samlingen, var medveten fram· 
förallt om inbrottsrisken, skaffa sju
tillhållarlås, även för ev. altandörr. 

Däremot skall du inte märka di· 
na mynt enligt "operation märk· 
ning" och heller inte de föremål 
av silver du har. Märkningen avser 
främst radio· och TV ·apparater, 
bilradio o. dyl. 

Försäkring är bra men det är 
bäst om du slipper använda den. 
Då har du samlingen kvar och 
glädje av den istället. 
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Sigismunds myntporträn 
i Polen år 1588 
Av LARS O. LAGERQVIST 

l en uppsats kort före sin bortgång 1973 behandlade 
Nils Ludvig Rasmusson myntgravören Mikael Hohenauer, 
som var verksam i Prag på 1550-talet, och identifierade 
denne med den i Stockholm sedan senast 1564 bosatte 
"Kungl. Maj :ts isensnidare" med samma namn. Denne avled 
i början av 1589. Kort dessförinnan hade Johan III givit 
honom ett ovanligt uppdrag för ett annat lands härskare. 

Fig. 1 - Sigismund III Vasa. Porträtt 1591 av Martin Kober. Wawe/, Krak6w. 
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Konung Johan lll:s och Katarina 
Jagellonicas son Sigismund föddes 
den 20 juni 1566 under deras fång· 
enskap på Gripsholms slott. Genom 
sin mor Katarina (död 1583), som 
var dotter till Sigismund I av Polen 
och Litauen (död 1548), hade han 
i andra led arvsrätt till sistnämnda 
storfurstendöme, men däremot inte 
till Polen, som var ett kungadöme 
där monarken valdes av den av en· 
bart adelsmän sammansatta riksda· 
gen, delad i en senat och en mycket 
stor valförsamling. Efter Sigismund 
I:s död utsåg polackerna först den· 
nes son Sigismund If August till 
kung. Han avled barnlös 1572. 
Bland de nya kandidaterna 1573 
märktes Johan III av Sverige, men 
det blev inte han som valdes. Riks· 
dagen enades 1573 om Henrik av 
Valois. Denne flydde emellertid 
nästa år ur landet så fort han fått 
veta, att hans bror Ka rl IX av 
Frankrike avlidit och att han nu 
kunde bestiga en angenämare tron, 
därtill med arvsrätt. Efter långva
riga dispyter enades den polska riks· 
dagen om att välja adelsmannen 
furst Stefan Bathori till kung, eme
dan han var gift med Katarina Ja
gellonicas äldre syster Anna. Den
ne i sin tur gick ur tiden år 1586. 
Ingen son hade fötts i äktenskapet. 
Liksom tidigare fanns ett starkt par
ti för Habsburgarna - ärkehertig 
Maximilian, bror till Rudolf II, var 
kandidat hos ett parti bland adels
männen, medan ett annat gick in 
för Johan III:s nu 20-årige son Si· 
gismund. För den senare talade, att 
han med arvsrätt skulle tillträda 
Litauen och om han bleve kung av 
Polen, skulle personalunionen mel· 
lan dessa båda länder kunna bestå. 
Den svenske kungen arbetade ivrigt 
för sin sons kandidatur. 

Den 19 augusti 1587 ägde den 
tredje valomgången rum och den 
mäktige rikskanslern Jan Zamoy· 
skis parti stannade för Sigismund. 



Motståndarna utropade samtidigt 
Maximilian av Habsburg, men den
ne och den österrikiska armen be
segrades av Zamoyski vid Byczyna 
och ärkehertigen tillfångatogs. Den 
27 december 1587 kröntes Sigis
mund till kung av Polen i Krak6w. 

Detta val skulle bli ödesdigert ge
nom att Sigismund också var svensk 
tronföljare. Han hade, mest av po
litiska skäl, d v s med tanke på den 
polska kronan, uppfostrats som ka
tolik. I hans nya hemland tolerera
des fyra religionsformer, men icke 
så i det lutherska Sverige. Farbro
dern, hertig Karl av Södermanland, 
kcm efter tronskiftet i Sverige 1592 
att systematiskt motarbeta Sigis
mund, besegrade brorsonen 1598 
och fick honom avsatt 1599. Detta 
blev början till ett mer än 60-årigt 
krig mellan Sverige och Polen, vars 
monarker av Vasa-dynastien pre
tenderade på den svenska kungati
teln. (Sigismund avled på våren. 
1632 och hans kusin Gustav II 
Adolf som bekant den 6 november 
samma år, men den förres söner 
och den senares dotter samt däref
ter Karl X Gustav fortsatte med 
vissa stillestånd kriget till 1660.) 

Nya polska mynt började präglas 
i Sigismund Ill:s namn kort efter 
valet 1587. Nu inträffade något 
mycket märkligt, som Rasmusson 
publicerat i sin ovanciterade upp
sats. Johan III, som under hela 
återstoden av sin regering naturligt 
nog intresserade sig mycket för so
nens problem i Polen (och t. o. m. 
sökte få denne att abdikera vid ett 
möte i Reva! 1589), hade våren 
1588 fått se prov på de nya polska 
mynten. Från Borgholm på Öland 
skrev han den 15 maj till Nils Hans
son (Brask), borgmästare i Stock
holm, och klagade över dessa, i syn
nerhet över porträttet, som icke 
"vår käre son likt är". Av denna 
anledning lämnade han ett uppdrag 
genom Nils Hansson. Den fram
stående konstnären Willem Boy 
(död 1592), en i Sverige sedan slu
tet av Gustav Vasas regering verk
sam flamländare (som bl.a. är mäs
tare till Gustav Vasas och dennes 
gemålers samt Katarina Jagelloni
cas gravmonument i Uppsala dom
kyrka), skulle "oförsumligen af
trijcke (avrita) hte wår käre sons 
conterfey". Sedan skulle Mikael 
isensnidare (Hohenauer) "uthgraf
we then på Stempler", efter storlek 
som dydtiker (3-groschen), ungers-

Fig. 2 - Riga, Sigismund JJI, 3 groschen 1588. 
Foto (liksom följande): Gutmel Jansson, ATA. 

Fig. 3- Förstoring av åtsidan till /ig. 2. 

ka gyllen (dukater) och daler. "Al· 
lenast på then ene side ther belä
thett (porträttet) blifwer, Men Stem
pelen til then andre sidan kunne 
wäll göres uthi Pålen". 

l äldre tider var det mycket van
ligt, att myntgravörerna arbetade 
efter förlagor, särskilt beträffande 
porträtten. De kallas ofta "visering
ar". Så framstående tyska konstnä
rer som Albrecht Dtirer och Lucas 

Cranach har utfört dylika. Boy tor· 
de ha ritat många sådana, kanske 
för Gustav Vasas daler 1559 och 
säkert för många av Johan Ill:s 
mynt. Emellertid arbetade man re
dan vid denna tid vanligen med 
punsar, d vs positiva stålstämplar 
för porträttet (eller delar därav), 
riksvapnet, bokstäverna etc., med 
vilkas hjälp man slog in bilden i 
stampen; därefter följde en slutlig 

135 



• 
Fig. 4- O/kust., Sigismund / 1/, J groscht!n 1588. 

Fig. 5- Förstoring av åtsida/l till fig. 4. 

gravering av detaljer samt härdning 
innan mynten kunde slås. 

Frågan är, om Mikael Hohen· 
auer framställde ålsidespunsar eller 
färdiga stampar - det förra synes 
mera antagligt, eftersom Polen ha· 
de flera myntorter. Det går natur· 
ligtvis inte att bevisa, att några dy
lika någonsin sändes till Polen, men 
Sigismunds porträtt på mynten un· 
dergår, som Rasmusson påpekat, en 
radikal förändring under åren 1588· 
89. Tyvärr saknar Kungl. Myntka· 
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binettet - samt de samlare Ras· 
musson var i kontakt med - exem· 
plar av polska mynt från dessa år 
(de är al la ovanliga eller rara), var· 
för hans uppsats illustrerades med 
otillfredsställande teckningar ur 
Marian Gumowskis numismatiska 
handbok. Författaren lyckades 1977 
på en auktion i Tyskland förvärva 
två polska 3-groschen från 1588 
(Galerie des Monnaies, Di.isseldorf, 
Auktion 18, nr 1239 och 1311 ). som 
kan vara av intresse att studera. 

Sigismunds utseende två år före 
kungavalet är känt genom ett por· 
trätt i Italien; han var då slätrakad, 
men 1587 hade han anlagt ett kort 
skägg och mustascher, vilket fram· 
går av en medaljliknande taler, s ia· 
gen ti ll kröningen. Hans utseende 
1591 återges här efter en målning 
i Krak6w (fig. l). Den allvarliga 
minen och den tunga blicken är ka· 
rakteristiska och återfinns även på 
senare porträtt. Möjligen är pannan 
något överbetonad. 

Om vi betrakta r den 3-groschen 
som slogs 1588 i Riga (fig. 2 och 
förstoring fig. 3) är åtsidans profil· 
bild mycket olik de kända porträtt· 
en. Pannan är för kul lrig, hakan för 
framträdande, ögonen olikartade. 
Helt annorlunda verkar myntbilden 
på 3-groschen från Olkusz samma 
år (fig. 4 och fö rstoring fig. 5). Ha· 
kan och munnen såväl som de tunga 
ögonlocken har det äkta "sigis· 
mundska" utseendet och pannan är 
lägre, även om dess för Vasaätten 
typiska, bakåtsluttande karaktär 
aldrig kan framgå med full tydlig· 
het, eftersom den döljes av kronan 
(som på detta mynt har fem li ljor 
mot tre på det från Riga). Tyvärr 
är det avbildade exemplaret något 
nött och detta har medfört, att 
skägg och mustascher nästan utplå
nats. 

Riga, som fram till 1621 lydde 
under Polen, låg närmast Sverige 
och dess nya mynt nådde snabbt 
över Östersjön. Kröningsmynten 
1687 från Krak6w kan Johan III 
också ha fått på ett tidigt stadium. 
Det bör vara sådana porträtt, som 
väckt hans missnöje. Däremot är 
profilen på 3-groschen från Olkusz 
så distinkt annorlunda och så ka· 
rakteristisk för Sigismunds förnämt 
sömniga utseende, att den mycket 
väl kan vara präglad på hösten 1588 
med verktyg översända från Sveri
ge. 

Litteratur : 
E. Andren: Willem Boy. Svenskt 
Konstnärslexikon l. Malmö 1953. 
M. Gumowski: Handbuch der pol· 
nischen Numismatik. Graz 1960. 
E. Huuen·Czapski: Catalogue de la 
Collection des medailles et mon· 
naies polonaises .. . I. (1871 ). Ny· 
tryck Graz 1957. 
N. L. Rasmusson: Mikael Hohen· 
auer i Prag och Mikael Hohenauer 
i Stockholm. Numismatiska Med· 
delanden 31. Stockholm 1973 . 



TÄLJE MYNTKLUBB. Södcrtälje. Mötesdagar: 24 aug .• 21 sept., 19 
okt.. 16 nov., 7 dec. 1978. Program: Numismatiska aktiviteter av olika 
s lag. Lokal: Föreningsgården. Torekällberget, Södertälje. Upplysningar 
på tel. 0755 / 185 68. 
V ÄRENDS NUMISMATISKA FöRENING. 29 maj: auktion: utställ
ning av antika grekiska mynt. Sammankomsterna hålls på Restaurang 
Munken. Norrgatan 24, Växjö. som regel kl. 19.20 med visning av auk
tionsmaterialet kl. 18.20 · 19.20. 

FROSTA NUM ISMATISKA FöREN ING. Möte med auktion på ung· 
domsgården, Hörby, 25 maj. Visning från kl. 18.30. 

KRISTIANSTADSORT ENS NUM ISMATISKA FöREN ING. Möten 
med auktion på Hemgården, Norretullsvägen 9. Kristianstad, kl. 19.30: 
l 9 maj, 9 juni, 28 juli. 18 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november 
och 15 december. 

ESKI LSTUNA NUMISMATISKA FöRENING. Klubbaftnar, Rin· 
mansskolan: vid samtliga lotter i och kaffe. 8 juni: T. Lindgren om kast
mynt: myntbyten: liten auktion . 7 september: frågesport; auktion. 5 ok· 
tober: O . Eriksson om präglingsmetoder genom årtusenden: auktion. 9 
november: A. Marmer om svenska sedlar: liten auktion; frågespo rt. 7 de· 
cember: föred rag: auktion. 

•• 
MASSOR 

t oktober 1978. MYNTETS DAG i Stockholms Stadshus. Arrangör: 
Sveriges Mynthandlares Förening under medverkan av K ungl. Myntka
binettet och Svenska Numismatiska Föreningen. 

Två rariteter sålda i London 

Vid en auktion hos Sotheby's i 
London den 8 mars i ~ r s~ldcs två 
mycket rara guldmynt. Det första 
var en dukat från den svenska be
sittningen Wismar, präglad 1676 
(fig. l). l likhet med andra nomi
naler från denna stad anges inte den 
svenska överhögheten. Åtsidan bär 
den tyska riksörnen. erinrande om 
att staden fått sin mynträtt av kej
saren: frånsidan visar Wismars de
lade vapen med det mecklenburgska 
tjurhuvudet till vänster (heraldiskt 
höger). Ehuru dukaten tidigare ba
ra var känd i ett exemplar (i Kungl. 

Myntkabinettet i Stockholm) upp· 
nåddes inte på långa vägar det hö· 
ga värderingspriseL 

Det andra myntet var en l O-du· 
kat, s lagen 1631 (fig. 2) av den be· 
römde fä ltherren Albrekt von Wa l· 
lenstein, hertig av Frieeliand och 
Mecklenburg. Gustav Il Adolfs 
huvudmotståndare sedan Tilly be· 
segrats vid Breitenfeld och stupat 
vid Lech. Wallenstein hade mynt· 
rä tt under de sista sju åren av sitt 
liv. Han mördades 1634 på grund 
av sina intriger mot kejsaren. 

LLt 

Halldan Rui 
1905·1978 
Gravor Halfelan Rui avled 
den 2 mars: han skulle den 
18 maj ha fyllt 73 å r. Rui 
hörde till dem som blev med
lemmar i Norsk Numismatisk 
Forening vid dess grundande 
1927 och var sedan 1946 dess 
vice ordförande. Dessutom 
gjorde han en stor insats som 
dess bibliotekarie. Hans gär
ning inom NNF och i Nor· 
disk Numismatisk Union. i 
vars styrelsemöten han delta· 
git sedan 2:a världskrigets 
slut. har varit av sällsynt ge
digen art. Som numismatisk 
författare hade han särskild 
nytta av sin fackkunskap -
han hade över tagit sin faders 
ateljc i Oslo och graverade 
samt utgav själv medaljer -
och kunde därför göra myc· 
kel betydande insatser i stu· 
diet av mynt när det gällde 
att dra viktiga slutsatser av 
skillnader i punsningen, om· 
gravering m m. 

Rui t illdelades tre gånger 
NNF: s Schive- medalj för 
dessa framstående amatör· 
insatser: alla intresserade in
om NNU har läst hans artik· 
lar i Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad och 
hans bidrag i Numismatiska 
Meddelanden 30, vartill kom· 
mer vad han publicerat i 
Norge. 

Vår bortgångne vän var 
också en framstående bota
niker och var på detta områ
de en lä rd man, som företa · 
git insamlingsresor i bl a vårt 
land. 

Det nordiska samarbetet 
låg honom varmt om hjärtat 
och han var grundligt insatt 
i grannländernas kultur. Det 
var a lltid ett nöje att träffa 
Rui, denna kunnige och viin· 
sälle man. Hans svenska vän
ner framför si tt djupa bekla
gande till hans familj och 
till orsk Numismatisk For· 
ening. 

LLt 
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Ur styrelsens årsberänelse för år 1977 
Styrelsen har under 1977 haft 
följande sammansättning : 

Ordförande : 
Lars O Lagerqvist (omval) 
V ice ordförande : 
Bertil af Klercker (omval) 
sekreterare : 
Tamås Sårkåny (omval) 
Vice sekreterare : 
Bengt Hemmingsson (omval) 
Kassaförvaltare : 
Madeleine Greijer (nyval) 
styrelseledamöter utan befattning : 
Frank Olrog, Bertel Tingström (omval) 
Suppleanter : 
Erik Kroon, Ted Malmstedt (omval), 
Claes Gnll och Nils Åberg (nyval) 
Adjungerade ledamöter : 
Hans Martin, Torgny Lindgren (redak
tör för MYNTKONTAKT). 
(Beträffande verksamheten under året 
hänvisas till vad som publicerats i 
MYNTKONTAKT 1977 nr 5 - 10 samt 
i Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsblad.) 

Kommitten mot myntförfalskningar har 
under året hållit fem sammanträden 
och behandlat 105 ärenden. Föremål 
vars behandling ej kräver ett sam
manträde har under året expedierats 
av sekreteraren i samråd med en av 
ledamöterna. 

Föreningens belöningsmedaljer har ut
delats vid två tillfällen och detta finns 
redovisat i MYNTKONTAKT 1977 nr 5 
(s. 4) och 6 (s. 20). 

Medlemmar 
31 12 1976 

Beakyddare l 
Hedersledarnoter 8 
Korresponderande 23 
Standtga medlemmar 42 
Artigen bet aldre l 316 
Arligen bet yngre 68 
U!landaka medlemmar 18 

i'4'7s 
Prenumeranter MVNT1<0NTAKT 779 
Aterforot!Jare 69 
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Guldnålen har tilldelats Bertel Ting
ström. Uppsala, samt dessutom vid 
årsmötet Olof Eriksson, Västerås. 
Sven Svenssons Stiftelse för numis
matik. Föreningens representanter har 
vari t hrr af Klercker. Lagerqvist och 
Tingström. Hr Lagerqvist avgick med 
utgången av år 1977 som sekreterare. 
Hr Tingström efterträdde 1 januari 
1977 hr Nathorst-Böös som kassaför
valtare. Suppleanter har varit hrr Sår
kåny. Hemmingsson och Bergenstråh
ie. 511ftelsens kapital vid årsskiftet 
1977/78 uppgick 11113.613.119 kr (bok
fört värde). marknadsvärde ca 4 milj. 
Gunnar Ekströms Stiftelse för numis
matisk forskning. Till ny representant 
för föreningen har utsetts fil kand 
Björn Tarras-Wahlber'g. Hr Claes Grill 
är dennes suppleant och hr Martin 
kvarstår som huvudman. Stiftelsens 
kapital uppgick vid bokslutet 1/8 1977 
till 6.560.363 kr (bokfört värde). 
(Se 1 övr igt MYNTKONTAKT 1978/ 5 
och 6). 

MYNTKONTAKT övertogs som organ 
fr o m maj 1977 av föreningen. Redak
tör har varit fil dr Torgny Lindgren. 
Uppsala, ansvarig utgivare föreningens 
ordförande, teknisk redaktör styrelse
suppleanten Nils Åberg. l redaktions
kommittån har ingått fru Greljer samt 
hrr Hemmlngsson, Olrog, Tingström 
och Åberg. Fru Greijer har svarat för 
bokför ingen. Tidskriften utkommer 
med 1 O nr om året. 

Styrelsen har under året hållit 12 pro
tokollförda sammanträden. 

Kansliet har som tidigare föreståtts av 
fru Margareta Klasen och som timan
ställd har tidvis fru Lily Hårleman del
tagit i arbetet. 

Under år 1977 avlidna medlemmar: 
Arvid Boman, Ewert Hellsen. Evert G 
Karlson. G Kjellin, Erik Larsson, Bengt 
Rydholm, Rune Carlsson. Henry Isaks
son. Åke Lundin, Bernhard Löf. Birgit 
Selin, Johan Wacz. 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet av det 
gångna verksamhetsåret redovisas i 
vinst- och förlusträkningen och ba
lansräkningarna. Resultatet har varit 
sådant att styrelsen anser sig böra 
lämna vissa närmare upplysningar till 
sammanställningarna. 

Det allmänna ekonomiska läget har 
självfallet påverkat även fören ingens 
ekonomi. Det stora kursfallet på vär
depapper har medfört en värdeminsk
ning om ca 47.000 kronor. 

Föreningens medverkan i medalj
projektet "Svea Rike" har inte gett det 
resultat som föreningen förväntade. 
Overtagendet av tidskriften MYNT
KONTAKT har i starten åsamkat för
eningen mycket större kostnoder än 
beräknat, samtidigt som den för hela 
året haft att betala för månadsbladet 
NNUM. 

Dessa förhållanden har gjort, att 
styrelsen i föreliggande bokslut måst 
ta i anspråk vissa tidigare. för olika 
ändamål reserverade medel för att 
täcka uppkomna förluster. 

INGAENDE BALANSRlliKNING PER DEN l JANUARI 1977 

31 12 1977 
l 
8 

23 
•3 

l 3-48 
77 
20 

'iS2ö 

H Il 
H32l 
(+ 9) 
(+ 2) 
(+45) 

T111glngar 
Kontenter 
Postgtro 
Checkta~ntng 
Banl<.rakntng 
Vardepapper 

aktler 
obligationer 

Samlarmynt 
Modoljor 
Boklager 
Medleman41en 
o.abllder 
Jnventer1er 
MeNArdeskan 
0""'0• fordnngar 

Donationsfonder och andra fonder 
C W Burmesters medalJfond 
C W Burmeatera forlagsfond 
N L Roamunona stipendiefond 
S\lpend•efond för utdelning 
Stal'd1ga medlommars fond 

Skulder 

f 6r tJr1klfda l ndamlJ reserverade medel: 
EkatTomsko forokningsfondens b•drag 

for ut9'"'"'"9 av medal1bok 
Medlemaavgoftera balansfond 
Juboleumsfond 
Prispengar for utstöllnmg 
NNA 1975 , 76 
NM XXXII :2 
NM XXXIII 

246.615: -
12615 : €0 

Kron()( 

18868 · -
65.000:-
20 493: -
83t5 o 20 

Il 150: -

S3000: -
10000o-
3000 · -

10000 : -
45.000: -
49.000 . -
20.000: -

l 000 
31 764 76 
13542 64 
l JOO 88 

259230 · 60 
10265 : -
97 48• : -
21288 -

1 · -
1•63 . -

18•76 -
R S8t ?O 

21 256 95 
~ 

123 826: 20 



NM XXXIV 
Anslag för förfolsknongskommlu6n 
Vardereglenngslond for vardepapper 
Auktronsforskon 

Ovriga skulder 
l~n for produ~t•On av dtablider 

Forskott på 1977 års medlemtovgrher 
O tvorse skulder 
Semes1erers.at1n.ngs.reserv 
ATP-reserv 
Kallskatt 
Upplupna arvoden 
Upplupna omkostnader 

Underskon 

10000: -
5000 · -

30000 : -

~ 

20000· -
3 520 . -
5897 10 
3502 -
3429 -
1924 -

10000: -
63 210: 70 

Kronor 

VINST- OCH FORLUSTRÄKN1NC FOR TIO EN 1.1 -31.12 1977 

lntlktor 

Medlemuvalflor 
lntradesavg1ftor 
Araavg•fter 

Intäkter av kopltol 
Rantor på bonkrllknongar och oblrgohoncr 
Utdelningar på akher 

FOrsiljningsreaultet 
Medlemsnål 
Samlarmynt 
Andra mynt 
L•tteratur 
Aukttoner 

Ovriga inti~ttr 
lotte-ner 
Bidrag 
Otverse tnkom•ter 

AterfOr'ingar av reserverade mtdtl 
Medel for NM XXXIII 
Medel for NM XXXIV 
Medlemsavgofters bolansfol\0 
Pr~spengar for uttt.Unlng 
Jub•feumsfond 
Aukllonslorskon 

F6rfust ' veril.umheten 

VINST- OCH FORLUSTRÄKNINC 

Pctraonalkotlnlder 
Loner 
Arvoden 
ATP m fl $0Coalo ovgoher 

Ovriga admlnlstrallonskoslnader 
Lokalhyra 
Elström 
Försökringar 
Telefon 
Kontorsmaterial 
Ponon 
Annonser 
T rycksaker etc 
lnventaner (•nkop och underhåll 

samt avskr1vn1ng) 
Allmänna omkoatnadtu 

Oniga omkostnader 
ArsavgJher till fOfe n.ngar 
Resor. transpener 
Reoresentatlon 4ramoton, g6vor. 

ltlubbaflnar 
Prenumeral•oner 
Foredragsverkhmhet 
Myntmasu 
Avgoh for NNUM 1977 
Avsatt for NNA 1977 78 
Reg!enng av fo.nd for atond•go 

medlemmar 

KapitaJ:kostnadtr 
Bank- och notenatkostnader 
Ranteutg•fter 
Nettoforlust p6 vördepopper 

Tidskriften MYNTKONTAKT 
Nettoutgifter 
F6rsiljningareaultat 
Forlusl på mecfol,verksemheton 

Kostnader 

8850-
84305· -

4.045 50 
12380 · -

293 -
18 522 . 82 
1.767 : -

14512 : 92 
51890 -

297 ; -
25 -

353 65 

20000 
10000 
10000 
10000 
3000 · -

22000 -

Kronor 

31730-
12.420 -
9951 -

12880: -
476 : 90 
345 ; -

2.794 65 
4009;30 

17 108 · 91 
543 1 45 

15016 : 59 

7.803 : 74 
1612 . 60 

271 : 25 
10327 80 

Il 452 35 
371 lO 
339 

l 063 . 80 
20 140 95 
20000 . -

4 500 -

1 613 , 70 
2 867 65 

~ 

Kronor 

257 000 · -

111.482: 60 
492 309 : -

8650: 97 

48365803 

93.155. -

16425 . 50 

86 985 74 

675: 65 

75~000 -
876 : 57 

273118 : 46 

54.101: -

67.479 : 14 

68466 25 

22.009: 30 

56.738 02 

4.324 : 75 
273.118 : 46 

UTCAENOE BALANSRJ!IKNINC PER DEN 31 OECEMBER 1977 

Tlllg6ngar 

Kontanter 
Pollg•ro 
BankraknJngar 
Vardepapper 

a k uer 
obllgalloner 

S amlarmynt 
MedaiJC!r 
Boklager 
Medlem•nåfen 
tnventa,.er 
Nedlagda kostnader for 

hllverkade d1ab•ld<:r 
Todsknften MYNTKONTAKT 
Mervaodeskatt 
Ovnga fordnngar 

200973 -

~ 

Kronor 

Skulder och kapital 

Oonationafonder och andra fonder 
C W Burmeslera medallfond 

fondkapital 20 000 -
avkastning ~ 

C W Durmestors forlogsfond : 
fondkapital 

N l Rasmussona t tlpcndlcfond 
fondhpllol 

Scandlgo medlemmors fond 

För drsklldo ändamAl reurvorado medel : 
Ekströmska forskningtiondens 

bidrag fbr utgovnlng 
av medalJbok 

anslag 
ulgofler hlll•llt 

NNA !975t76 
NNA 1977178 
NM XXXII 2 
Medlemmarnas forakottsbetalda 

avg fter for 1978 
prenumeret1on NNUM 
medlemsavgifter 
extra utdob•tonng 

Anslag t•ll kommou~n mot 
mymfC>rfalsknong mm 

Ovrlga akutder 
Skuld på ehe<kraknong 
Kollskatt 
Lån 

Tollfalliga reversf6n 
lån for producerade 

doabolder 
Upplupna Inkomater 

försålda diabilder 
Upplupnn orvoden 
Upplupna koslnadof 
UtestHnde skulder 
Egot kopital 

53000. 

~ 

40000 -

20000 -

21000:

GS.Ooo · -

44 386 69 
45000: -
20000: -
49000· -

2840· -
18900: -
15350 -

2878 -

37704 . 56 
1780 : -

60000 

1.660 
10000 : -
25089 : 45 

608: 45 

Kronor 

1.020 . -
63.217 : 57 

7.681 38 

220.840 · 80 
17766 -
79~115 · 50 

27.52 • . -
1 ; -

15000 -

13~827 : 30 
5000. -
9.240: 36 
1.997 

462.230 91 

124 427 : -

198.354 · 69 

136.842 : 46 
2.606 : 76 

462.230: 91 

För verksamhetsåret 1978 erfordras 
den extra utdebitering. som beslutades 
av det extra årsmötet 1977. 

Det är styrelsens förhoppning, att 
det ekonomiska läget för föreningen 
skall genom olika åtgärder successivt 
förbättras. Den allmänna inflationen 
gör det dock nödvändigt för styrelsen 
att föreslå l g78 års årsmöte att fast
ställa en årsavgi ft av 90 kronor för år 
1979. 

Stockholm den 2 maj 1 g78 

Styrelsen 

Revisorerna. hrr Lennart Hök och Gö
ran Bergenstråhle, har granskat bok
slut, räkenskaper och förvaltning för 
år 1977 och ti llstyrker, att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 
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Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något annat föremål i 
din egen eller någon annans samling 
eller du vill diskutera någon upp· 
gift i den numismatiska litteraturen, 
så skriv till MYNTKONT AKTS 
FRAGESPALT. 

Skicka gärna med ett tydligt foto 
av föremålet. Avritningar, blyerts· 
kalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågor rörande 
samlarvärdet på dina föremål. Frå· 
gor om vä rdet besvaras inte. 

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

Suomalaiset lukijamme 
voivat. jos niin haluavat. 
kirjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Me käännämme 
mielellämme kysymykset 
suomesta ruotsiksi. 

Fråga: 
När avskaffades räkningen i riks· 
daler riksgäld~? 

A ron Ekman, Uppsala 

Svar: 
Låt mig först få skissera uppkoms· 
ten av utt rycket "riksdaler riks· 
gälds". 

Enligt 1776 års realisationsför· 
ordning skulle från och med 1777 
alla räkenskaper föras i riksdaler. 
Riksbankens sedlar ställdes å riks· 
daler specie för att beteckna deras 
inlösbarhet med silvermynt: "spe· 
cie" betyder med hårt mynt. 

Denna ordning rubbades i och 
med att 1789 även riksgäldskonto· 
ret fick rätt att ge ut sedlar. Dessa 
sedlar började snart att i allmänna 
rörelsen gå med underkurs gentc· 
mot silvermyntet och riksbankens 
med silvermynt inlösbara sedlar. 
Enligt 1802 års realisationsförord· 
ning skulle riksbanken lösa in riks· 
gäldskontorets sedlar på det sättet, 
att l Yl riksdaler i riksgäldskonto· 
rets sedlar löstes in med l riksdaler 

~ .... ~ ....... ;;..-.~,..., 7 • •9 

aWIIIYIIIIII/ltl; 
, ,.,. , ...... . 

62.128 
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i silvermynt eller i riksbankens med 
silvermynt likvärdiga sedlar: denna 
inlösen började den 29 augusti 1803. 
Den så lunda fastställda värderela· 
tionen mellan riksgäldssedlar och 
bankosedlar behölls sedan allt fram· 
gent. 

Omkring 181 O stä lldc riksbanken 
i praktiken in silverinlösningen a v 
sedlarna. Uttrycket specie på ban· 
kasediarna blev därmed utan täck· 
ning, och även bankosedlarna bör· 
jade att i allmänna rörelsen gå med 
underkurs gentemot silvermyntet. 
Genom värdesambandet med ban· 
kosedlarna följde riksgäldssedlarna 
med i värdefallet. 

På det sättet hade det uppstått tre 
slag av riksdaler: riksdaler i silver· 
mynt eller "riksdaler specie" (rdr 
sp.), riksdaler i riksbankens sedlar 
eller ''riksdaler banko" (rdr b: o) och 
riksdaler i riksgäldskontorets sedlar 
eller "riksdaler riksgälds" (rdr rgs). 
Det var omöjligt att säga, vilken 
riksdaler som var Sveriges mynten· 
het. 

Genom lagen om myntbestäm· 
niogen den l mars 1830 fastställdes, 
att riksbanken skulle lösa in sedlar· 
na med silvermynt på det sättet, att 
2 7.! riksdaler i sedlar skulle lösas 



in med l r iksdale r i silvermynt; den
na inlösen började den l oktober 
1834. Därigenom fixerades värde
relationen mellan de tre slagen av 
r iksdaler: 1 rdr sp = 2 7.1 rdr b: o= 
4 rdr rgs; därigenom löstes ett vik
tigt problem. 

Men myntbestämningslagen av
skaffade inte oredan med tre slag 
av riksdaler. Som vi ser av bilden 
här bredvid angavs värdet på riks
bankens sedlar av högre valör i alla 
tre s lagen av riksdaler: 12 Yl rdr sp. 
= 33 YJ rdr b: o = 50 rdr rgs. 

Vanligen begagnade allmänheten 
riksgäldsräkning, d.v.s. när man sa
de riksdaler, menade man därmed 
riksdaler riksgälds. Valören på riks
bankens sedlar räknades om från 
banko till riksgälds: ett exempel på 
det har vi i " tolvskilling" som namn 
på riksbankens sedlar å 8 skillingar 
banko (se MYNTKONTAKT 1977 
nr 8, s. 17). 

Enligt 1802 års realisationsför
ordning skulle r iksgäldskontorets 
sedelutgivning upphöra i samband 
med realisationen av dem. Så sked
de emellertid inte, utan riksgälds
sedlar fortsatte att tillverkas och 
ges ut ända fram till den l oktober 
1834. En ligt kungörelse den 14 feb· 
rua ri 1835 fick riksgäldssedlarna in· 
te tas emot i uppbörden efter 1842 
och inte lösas in av riksgäldskonto
ret efter 1845. Ä ven efter denna 
preskription angavs beloppet på 
riksbankens sedlar av högre valör 
också i riksdaler riksgälds. 

Efter 25 å rs riksdagsdebatter fick 
Sverige ä ntligen genom förordning· 
en om rikets m ynt den 4 februa
ri 1855 ett enhetligt myntsystem. 
Myntenheten fasts tä lides till ett vär
de motsvarande l riksdaler r iks
gälds och benämndes riksdaler riks· 
mynt. Detta nya myntsystem skulle 
tillämpas i offentliga räkenskaper 
från och med ingången av 1858. 

Vi kan därför säga. att rä kningen 
i riksdaler riksgälds definitivt upp
hörde med utgången av 1857. Men 
eftersom den nya myntenheten riks· 
daler riksmynt helt motsvarade en 
riksdaler riksgälds innebar det nya 
myntsystemet ingen väsentlig änd· 
ring i a llmänhetens värderingsprin
ciper. 

(Om du vill läsa mera om detta 
avsnitt av Sveriges m ynt historia, får 
jag hänvisa dig till mina uppsatser 
i NNA 1964, 1969 och 1972 samt 
min bok om riksbankens sedelhisto
ria, Sthlm 1968.) 

Torgny Lindgren 

Riksdagen 
säger ja till 
professur i 
numismatik 
l mitten av april sade riksdagens utbildningsutskott ja 

till regeringens förslag i budgetpropositionen om inrättande 

av en professur i numismatik bekostad av medel från 

Ekströmska stiftelsen för numismatisk forskning. 

Den 24 maj beräknas riksmötet anta förslaget. 

I december 1976 gjorde Gunnar 
Ekströms stiftelse för numismatisk 
forskning en skriftlig framställning 
till regeringen om inrättande av en 
professur i numismatik. Stiftelsen 
föreslog att professuren skulle pla
ceras antingen vid Humanistiska 
F orskningsrådet e ller vid Riksantik
varieämbetet och Statens Historiska 
Museer eller vid Stockholms Uni
versitet. Stiftelsens intentioner sa
des inte enbart vara att ansvara för 
lönekostnaderna utan att ta på sig 
samtliga kostnader som normalt ä r 
förenade med inrättandet av en 
självständig professur. Stiftelsens å
tagande för professuren skall täck
as genom kapitalets avkastning. 

Ett drygt år senare föreslog alltså 
regeringen i budgetproposition i bör
jan av januari 1978 inrättande av en 
professur i numismatik (bilaga 12, 
Utbildningsdepartementet s. 524). l 
sin relativt korta skrivning hänvisar 
utbildningsministern till stiftelsens 
hemställan. Vid remissomgången 
uppges berörda myndigheter ha till
styrkt förslaget. Även jag anslu
ter mig till förslaget med tanke på 
ämnets intresse för historiska och 
andra vetenskaper, säger utbild
ningsministern och fortsä tter: 

"Förutsättningen härför bör va
ra att stifte lsen bestrider samtliga 
kostnader förenade med professu
ren. Professuren bör knytas till hu· 
maoist iska . samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet och placeras vid 
m yntkabinettet. Innehavaren bör 
dessutom vid behov kunna meddela 
undervisning och handledning vid 

universi tetet. Professuren bör, i en
lighet med vad som normalt gäller 
för forskningsrådsprofessurer, vara 
personlig. Det bör ankomma på 
forskningsrådet att föreslå inneha
vare". 

Den storartade donation som fru 
Wera Ekström gjorde i juni 1974 
har därmed nått sitt huvudsakliga 
mål. F ru Ekström donerade då he
la hennes framlidne makes väldiga 
myntsamling till en för ändamålet 
upprä ttad stiftelse, vars första än
damål anges "att verka för upprät· 
tandet av en separat professur i 
numismatik och penninghistoria vid 
Stockholms Universitet". 

Professuren bör kunna inrä ttas 
från den l juli 1978 och besättas 
av en lämplig kandidat senare un· 
der detta å r, men en fördröjning 
ä r naturligtvis tänkbar. Gunnar 
Ekströms (1883 - 1969) långvariga 
myntsam lande och hans efterläm 
nade makas - fru Wera Ekström 
- storartade generositet kommer 
därmed att resultera i en ökad nu
mismatisk forJOlcning, en myndig· 
hetsförklaring av numismatiken 
som vetenskap i Sverige samt inte 
minst ett förbättrat anseende för 
själva myntsamlandet. Beträffande 
stiftelsen hänvisas också till Bjarne 
Ahlströms artikel i nästa nummer 
av MYNTKONTAKT. 

Björn Tarras-Wahlberg 

Svenska Numismatiska Föreningens 
representant i styrelsen för Gunnar 
Ekströms stiftelse för numismatisk 
forskning. 
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En "förfalsknings
historias" 
upplösning 
Under 1892 och 1893 översväm
mades snart sagt hela Sverige av 
falska enkronor och tvåkronor -
om man fått tro tidningarna. (Vi 
begagnar här som källmaterial den 
Wedbergska samlingen av tidnings· 
urklipp i riksantikvarieämbetets ar· 
kiv). 

Det börjar på försommaren 1892, 
då det berättas: 

"En miingd J. a 2-kronor af sil/· 
ver, hvilka misstänkas vara falska 
äro ute i rörelsen i Luleåtrakten: 
Mynten, som tros vara preglade i 
utlandet, lära hafva sitt fulla siJf. 
vervärdc, hvarför man ej behöfver 
vara alltför rädd för dem". 

Det visade sig emellertid inte va
ra så farligt, ty några dagar senare 
finner vi följande notis: 

"De 'falska' silfverpengame i Lu· 
leå. Riksbankskontoret i Luleå har 
på förfrågan hos myntverket fått 
det svar, att de silfvermynt, som i 
orten misstänkts för att vara falska, 
äro äkta och gilt skiljemynt". 

Men på hösten blir det värre; 
oktober heter det: 
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Tvåkrona med tidigare 
kungaporträll (före 1890) 

Enkrona med tidigare 
kungaporträll (före /890) 

"Märklig penningfabrikation. 
Falska l-kronor till stort antal äro. 
omtalar Jämti.·P ., i omlopp i norra 
Jemtland, exempelvis Hammerdal 
och Ström. Det egendomligaste med 
dem är att de innehafva fullt silfver· 
värde likasom dc ä kta, hvilket kan 
förklaras endast på det sätt, att nå· 
gon spekulativ yankee begagnat sig 
af silfvcrvärdets sjuokning fö r att 
'fabricera' penningar i större skala. 
Dc falska mynten skilja s ig endast 
dcri från de äkta, att å rtalet är 
otydligt och att midt i namnchiffret 
är en 'tom' fläck. Der uppe i sock· 
narna gå de falska mynten ur hand 
i hand som dc äkta". 

Den 27 oktober ingriper mynt· 
verket med en kommunikl: i Post· 
tidningen: 

"Scdan i åtskilliga tidningar un· 
der de sista månaderna förekommit 
notiser, innehållande a tt falska J. 
kronor till stort antal äro i omlopp 
i dc norra provinserna, att dessa 
innehafva fullt silfvervärdc och att 
deras förekomst förklaras på det 
sätt, att till följd af silfverpriscts 

Tvåkrona med senare 
kungaporträll (fr.o.m. 1890) 

Enkrona med senare 
kungaporträll (fr.v.m. 1890) 

sjuokning det numera ä r lönande 
för utländska industririddare att 
fabricera till halt och vigt fullgoda 
skiljemynt och sedermera utprångla 
dem här i landet, hafva från mynt· 
verkets sida åtgärder vidtagits för 
utrönande af huruvida någon dylik 
myntförfalskning verkligen före· 
ligger, eller om alltsammans beror 
på ett misstag". 

Beträffande de i Jämtland påträ f· 
fade mynten fanns ej "det ringaste 
tvifvel om att de utgått från I'JIYOt· 
verket''.- Kommuniken fortsätter: 

"Om det sålunda nu icke är att 
befara, att någon olagJjg mynttill· 
verkning förekommit, så utesluter 
detta dock icke möjligheten af att 
en sådan industri som den ofvan· 
nämnda skulle kunna uppstå, och 
det har så väl i tidningsartiklar som 
af enskilda sakkunnige uttalats en 
viss förundran öfver att administ· 
rationen lemnar förhå llandet om 
silfverprisets fall obeaktadt och icke 
vidtager någon åtgärd med ända· 
mål att åstadkomma en förhöjning 
i silfvervärdet hos det svenska myn· 
t et. 

Vid närmare eftertanke finner 
man emellert id lätt, att det svårligen 
kunde anses välbetänkt att anlita 
denna utväg för att hindra en dylik 
industri. Bland de många skäl, som 
tala mot ett sådant fö rfarande, ä ro 
fö ljande de vigtigaste. 

Först och främst är en sådan 
o laglig fabrikation af svenskt mynt 
i större skala föga sannolik. Oafsedt 
den mycket stora svårigheten att 
anskaffa stampar för prägling af 
mynt, fullkomligt lika de äkta, och 
att finna plats för en verkstad, så 
belägen att den, oaktadt dess bull· 
rande och ovanliga maskiner, icke 
genast blir upptäckt, torde utprång· 
lingen af eftergjorda 2· och l -kro· 
nestycken i ett så glest befolkadt 
land som vårt vara förenad med 
a lltför stor risk för att i större skala 
kunna verkställas. 

Vidare skulle man för att på det 
föreslagna sättet kunna motverka 
den förmenta industrien nödgas 
minska billoneringen hos vårt nu 
utelöpande svenska silfvermynt 
högst betydligt. Med andra ord, 
man skulle behöfva öka dess metall· 
värde från 60 till 90 procent, hvil· 
ket motsvarar en kostnad af öfver 
sex millioner kronor. Men ej nog 
härmed. Om 2· och l -kronor. som 
redan nu äro ganska tunga, erhölle 
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TILL 
VITTERHETSAKADEMIENS 
BIBLIOTEK INKOMM EN 
NUM ISMATISK LITTERATUR 

Adress: Storgatan 4 I 
Box 5405, I I4 84 Stockholm 
Öppet: månd-fred 9- 16 

N OVE M BER-DECEMBER 1977 

Bendall, S., & Donald, P. J. 
The billon trachea of Michael VIll 
Palaeologos 1258- 1282. London 
1974. xviii, 47 s. 

Berman, Ariel 
Istarnie coins: exhibition winter 
1976. L. A. Mayer memorial 
institute for Islamic art l Ariel 
Berman. - Jerusalem, 1976. -
155 s.: iii. 
Även hebr. titel och text 

Borg, Erkki 
Suomessa käytetyt rahat = Mynt 
och sedtar använda i Finland = 
Coins and banknates used in 
Finland / [Erkki Borg]. - 2. omarb. 
upp l.-Helsinki, 1976. - 656 s.: iii. 
ISBN 951-95149-7-X 

Burnett, Andrew 
The coins of late antiquity AD 
400- 1001 Andrew Burnett.
London, 1977.- 16 s. 
ISBN 0-7141-0067-6 
(British Museum keys to the past) 

Burnett, Andrew 
The coins of Roman Britain l 
Andrew Burnett. - London, 1977. 
- 16 s. 
ISBN 0-7141-0058-7 
(British Museum keys to the past) 

Congres de la FIDEM, 17 
(Budapest 1977) 
XVII:e Congres de la FlDEM 1977 
å Budapest 1977: exposition 
internationale de la medaille. -
Budapest, 1977.- 263 s., 88 pl.-bl. 
ISBN 963-562-248-1 
Äv. ung.-spr. titel och text 

Cunningham, A. 
Coins of mediaeval lndia from the 
seventh century down to the 
Muhammedan conquests. Delhi 
1967. vi, 108 s., Il pl.-bl., l kartbl. 

Engstrom, J. Eric 
The medallic portraits of Sir 
Winston Churchill. London 1972. 
52 s. 

Fltzmaurice, R. M. 
British banks and banking: a 
pictorial history/ R. M. Fitzmaurice. 
- T ruro, 1975.-96 s.: iii. 
ISBN 0-85153-154-7 

Grove, Frank W. 
Medals of Mexico. Vol. 1-. San 
Jose, Calif. 1970-. J. Medals of the 
Spanish kings. 1970. iii, 204 s. 2. 
1821- 1971. 1972. iii, 476 s. 

Holst, Gunnar 
Spelpenningar avsedda för kort
spel / av Gunnar Holst. 
Göteborg, 1977. - 120 s. 
ISBN 91-97--52-4-x 
Numismatiska litteratursällskapet i 
Göteborg 

Jones, Mark 
Medals of the French revolution / 
Mark Jones.- London, 1977. -
16 s. 
ISBN 0-7141-0059-5 
(British Museum keys to the past) 

Lacam, Guy 
Civilisation et monnaies byzantines. 
Paris 1974. 503 s. 

Lagerqvist, Lars O. 
Medaljer utg. av Svenska numis
matiska föreningen 1873 · 19771 
text: Lars O. Lagerqvist. - Stock
hotm, 1977. - 38 s. 
(Smärre skrifter l Svenska 
numismatiska föreningen: 2) 
ISBN 91-85204-06-4 

Medina, Jose T. 
Medallas de proclamaciones y juras 
de los reyes de Espana en America. 
Boston, Mass. 1973. xx, 337, (2) s. 

Price, Martin 
Coins and the Bibie / by Martin 
Price. - London, 1975.- 37 s. 

Semod, J0rgen 
Danmarks m0nter fra middelalder 
til nutid samt Norges m0nter 
1481 - 1813: vurderingspriser l 
J0rgen S0mod.- 4. udg. - Skals, 
1977. - 109 s. 
ISBN 87-85121-33-9 

Weiller, Raymond 
Monnaies antiques decouvertes au 
Grand-Duche de Luxembourg. 
[Äv. ty.-spr. titel.] [1]-. Berlin 1972 
- . Römisch-germanische 
Kommission des Deutschen 
archäologischen Instituts zu 
Frankfurt a.M. l. 1972. 616 s., 42 
pl.-bl., l utv.-karta. 2. Se kat. 1975-. 

Wermuthen, Christian 
Spccificatio derer Medaillen oder 
Schau-Stllcke so zeithero in Gold, 
Silber, vergi.lldt- und puren 
Kupffer, auch englischen Zinn 
verfertiget und zu bekommen / 
Christian Wermuthen. - Leipzig, 
1976. - 166.40 s. 
Neudruck der Orig.-ausg. 1698- 1713 

Whiting, J. R. S. 
Commemoralive medals. A 
medallic history of Britain, from 
Tudor times to the present day. 
Newton Abbot 1972. 236 s. 

Zograph, A. N. 
Ancient coinage / A. N. Zograph: 
trans!. from the Russian by H . 
Bartlett Wells.- Oxford, 1977(1-2). 
= (Britis la archaeological reports: 
suppl. ser.: 33: 1-2) 
l: The general pro.blems of ancient 
numismatics.- 169 s. 
2: The ancient coins of the 
Northern Black Sea littoral l A. N. 
Zograph: trans!. from the Russian 
by H. Bartlett Wells. - s. 170- 421. 

RäHelse 
Med anledning av en förfrågan 
från en medlem vill Svenska Nu
mismatiska Föreningen lämna föl
jande komplettering och rättelse av 
en uppgift i SNF:s Smärre Skri/ter 
nr 2 (1977), katalogen över före
ningens medaljer 1873 - 1977. Det 
gäller nr 50 på sid 24, Gustaf VI 
AdolfiSNF JOO år av Kerstin Kjell
berg-Jacobsson, präglad av Mynt
verket 1973 i guld, silver och brons. 
Författaren - undertecknad - bor
de beträffande guldmedaljerna om 
170 g ha kommit ihåg, att de håller 
18 karat, inte 23, men stämpeln 
GULD på randen förvirrade ho
nom. Silvermedaljen håller 999 / 
1000 silver. 

Fram till efter 2:a världskriget 
gjorde M yntvcrket alla sina guld
prägling i 23 karat. Det förhöll sig 
så, att Myntverket var befriat från 
skyldigheten att stämpla sina me
daljer i ädelmetall: märkningen 
GULD resp. SILVER samt MY 
och årtal (det sistnämnda infört un
der l :a världskriget) var ett frivilligt 
åtagande och man angav aldrig hal
ten, ej heller sedan man någon en
staka gång börjat prägla i guld med 
lägre karat. l samband med flytt
ningen från Stockholm 1974 kom 
en ny förordning och Myntverket 
måste nu stämpla guld- och silver
arbeten på övligt sätt. 

Lars O. Lagerqvist 
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18 februari . Svea Mynt· och Fri
märkshandel AB, Box 7232, 103 84 
Stockholm: Myntauktion 2, Sven
ska mynt och sedlar, Norge- Ryss
land. 25 kr ink!. uppnådda priser. 

Il mars. Numismatisk Orden 
(Per österlund Myntauktioner AB). 
Skolgatan 24, 502 31 Borås: Auk
tion. [Huvudsakligen svenska mynt 
och sedlar.] 10 kr inkl. uppnådda 
priser (för medlemmar i N .O. 10 kr 
per år, varvid alla listor och auk
t ioner erhålles). 

l april. Hirsch Mynthandel AB, 
Malmskillnadsgatan 29, III 57 
Stockholm: Svenska och utländska 
mynt. [Även svenska sedlar och 
medaljer.] Katalog nr 7. 20 kr ink!. 
uppnådda priser. 

2 april. Hirsch Mynthandel AB: 
Numismatisk litteratur. Katalog nr 
8. 5 kr ink!. uppnådda priser. 

4 · 5 april. Svenska Numismatiska 
Föreningen, östermalmsgatan 81, 
114 50 Stockholm: Auktion. [Svens
ka och utländska mynt, sedlar, me
daljer, litteratur.] 15 kr inkl. upp· 
nådda priser. Endast medlemmar. 

8 apri l. SNR (Sveriges Numis-

ma tiska Riksförbund), Box 44, 
190 40 Rosers berg. Offentlig auk
tion. [Svenska och utländska mynt, 
svenska sedlar, avhållen i Göte· 
borg.] Katalogen är slutsåld. 

15- 16 april. B. Ahlström Mynt
handel A B, Mäste r Samuelsgatan 
Il, l 03 85 Stockholm: Auktion 17, 
Sverige, Norge, Danmark [även 
svenska sedla r och meda ljer]. 30 kr 
inkl. uppnådda priser. 

9 maj. Svea M ynt- och Frimärks
hande l. Box 7232, 103 84 Stock-

holm: Myntauktion 3. [Svenska och 
utländska mynt och sedlar .] 25 kr 
ink!. uppnådda priser. 

Ovan har vårens viktigaste auk
tione r förtecknats tillsammans med 
adresser och priser; de som inte 
skaffat dem kan skriva och bestäl
la. Materialets stora omfattning gör 
det omöjligt att på ett rättvist sätt 
exemplifiera vad som utbjudits el
ler ange enstaka priser. Dessutom 
har ett fle rtal föreningsauktioner 
ägt rum, varav främst skall nämnas 
Kristianstadsortens N.F., Skånes N. 
F. och Göteborgs N.F. Den nystar
tade Örebro N.F. höll sin första 

Den y ller.rt sällsynta besillningstalem från Erfurt 1632 med Gustav Il Adolfs 
portriiii - kanske den dyraste talern i T yskland - såldes av Ah/ströms. Den 
gick till utlcmdet. 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
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är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 18 
företag l åtta olika s täder l landet. Föreningen är ensam l sitt slag i Sverige. 
Samtliga är medlemmar l Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under 
uppropet mot myntförfalsknlngar. - Genom samarbete med de övriga medlem
marna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

De nuvarande medlemmarna är: 
B. Ahlström Mynthandel AB 
Mäster Samuelsgatan 11 
10385 Sthlm 7, tel. 08-101010 
Yngve Almer Mynthondel 
Storgatan 49, Box 2068 
700 02 Örebro, te l. 019 -13 50 61 
B. Björnssons Mynthandel 
Kullagatan 56, 252 20 Helsingborg 
tel. 042 - 141211 
Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygatan 17, 211 37 Malmö 
tel. 040-12 99 30 
Hlrsch Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Sthlm. te l. 08 -11 05 56 
Malmö Mynthandel AB 
Kalendergatan 9, 211 35 Malmö 
te l. 040-11 65 44 

Mottl8ona Mynthandel 
Kungsängsgatan 21 B 
753 22 Uppsala, te l. 018 -13 05 54 
Norrtölje Mynthandel 
Tullportsgatan 13. Box 4 
761 00 Norrtälje. tel. 0176-16826 
Nordisk Varutjänst Nova 
Södra Strandgatan 3, Box 40 
701 02 Örebro, te l. 019 -12 05 11 
Myntaffären Numis 
Vallgatan 1, Box 2332 
40315 Göteborg, tel. 031-13 33 45 
Soj Mynt AB 
Möster Samuelsgatan 25 
111 44 Sthlm. te l. 08-21 17 70 
Svea Mynt & Frimärkshandel AB 
Stureplan 4, Box 7232 
10384 Sthlm 7. tel. 08-100385/95 

Ulf Nordlinda Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm, t el. 08 - 62 62 61 
J. Pederaen Mynthandel 
Skolgatan 24, 502 31 Borås 
te l. 033-11 24 96 
Peo Mynthandel AB 
Drottninggatan 29, Box 16245 
103 25 Sthlm, tel. 08-211210 
Strandberg• Mynthandel AB 
Mäster Samuelsgatan 25, Box 7003 
103 81 Sthlm, te l. 08-21 42 65 
Ticalen Mynthandel 
Stureplatsen 3. 411 39 Göteborg 
tel. 031-208111 
R. Uppgrena Mynthandel 
Renstieroas Gata 29. Box 11 080 
10061 Sthlm. tel. 08-448281 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
Box 7183, S-103 85 Stockholm 



auktion under våren. Auktionsver· 
ket i Stockholm har på bokauk· 
lionskammaren som vanligt sålt en 
del mynt och andra numismatiska 
objekt. En allmän iakttagelse är, att 
auktionerna kommit för tätt, sär
skilt perioden mars- april. Det är 
tydligt, att en väl utarbetad katalog 
ger bättre resultat för säljarna -
exempel på motsatsen finns. Sveri· 
ges Mynthandlares Förenings nya 
regler för auktioner (se MYNT· 
KONTAKT 1978 / 1, s. 8) har inne
burit en god sanering. För höga be
vakningspriser bör undvikas, an
nars kan resultatet bli ett rekord
artat stort antal återrop, varpå gavs 
exempel vid SNR:s auktion i Göte
borg. Denna katalog hade upptagit 
svenska sedlar under resp. regenter, 
vilket ä r en felaktighet från Bu· 
kowskis dagar som bör undvikas. 
Kungarna har ingenting med sedel
utgivningen att göra. 

Prisutvecklingen har varit ojämn. 

En Karl IX:s /6 mark 1610 såldes av 
Hirseli till en privatsamlare för något 
ö ver värderingspriset. 

Pci Svenska Numismatiska Förening
ens auktion gick Kristinas 4 - mark 
/647, ett m ycket rart mynt, till ett för
hållandevis lågt pris. ~ 

Svensk medeltid och 1500·tal -
som länge varit undervärderad -
har fortsatt att stiga, liksom även 
svensk koppar. "Mellanstora" mynt 
i god kvalitet är begärliga, liksom 
tidigare även toppexemplar i alla 
valörer och metaller. Svenskt guld 
och riksdalrar som inte tillhör topp-

skiktet står stilla eller sjunker nå
got; särskilt är detta märkbart be
träffande kronmynten i guld. Os
kar I l tycks också ha nått en till
fällig (?) stagnation, medan intres
set för Gustav V ökar. Besittnings
mynten är som alltid undervärde-

rade - få se vad Revals J och ~ 
mark 1562 kan gå till på Sveas auk
tion den 9 maj. Riksbankssedlarna 
fortsätter att stiga, privatbankernas 
viker något; andra betalningsmedel 
i papper är ojämna med vissa top
par, t.ex. fahnehielmarna. LLt 

VI MOTTAGER NU NORDISKT 
MATERIAL TILL AUKTION 9 

DEN 11 NOVEMBER 

Nyinkommet materia l bl a : 
20 svenska plåtmynt Kristina - Adolf Fredrik 
Exempel: 8 daler SM 1659, PRAKTEXEMPLAR. 

För övrigt hänvisar vi till vår nyutkomna 64-sidiga lagerprislista 
lösnummer 5: -

Helårsprenumeration 1978 
(3 ex) + auktionskatalogerna 9-10 (nov 19781 33:-

Hirsch Mynthandel AB Malmskillnadsgatan ?!J, 11 1 57 Stockholm 
T el e fon 08- 11 05 56, 21 34 59 
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årsmötet1978 
Svenska Numismatiska Föreningen 
håller sitt ordinarie årsmöte torsda
gen den l juni 1978. Årsmötet är 
denna gång förlagt till UPPSALA 
och hålles i Universitetsbyggnaden 
(ingång från Universitetsplanen). 

Program 
J. Kl. J8.00. Arsmötesförhandlingar 

enligt stadgarna (se Smärre skrif
ter nr J, s. 2). Lokal: sal XI, en 
trappa upp i universitetsbyggna
den. Ärenden, som önskas be
handlade utanför den stadgeen
liga föredragningslistan, skall ha 
anmälts skriftligen till styrelsen 
senast fem dagar före årsmötet. 

2. Kl. 18.45. Visning av Gustav H 
Adolfs konstskåp från Augsburg. 
Fil. dr Hans Olof Boström. 

3. Kl. 19. J5. Besök i och visning av 

Universitetets Myntkabinett (se 
artikel i detta nummer av MYNT
KONTAKT , s. 68). Myntkabi
nettets föreståndare bibliotekari
en Bertil Wrern och hans med
hjälpare fil. dr Marek Kliba~ski 
blir våra vägledare. 

4. Supe i Cafe Alma i universitets
byggnadens bottenvåning. Priset 
30 kr. inkluderar förrätt, varm
rätt, öl, kaffe och service. (övriga 
drycker betalas extra.) Anmälan 
om deltagande i supen måste ske 
till föreningens kansli senast den 
29 maj antingen per brev under 
adress östermalmsgatan 81, 
IJ4 50 STOCKHOLM, eller per 
telefon 08- 67 55 98 kl. lO - 13. 

Fr. o. m. programpunkt 2 är med-
lemmar i Numismatiska Klubben i 
Uppsala och i alla övriga anslutna 

föreningar (klubbar) hjärtligt väl
komna att delta. 

Arsmötesdeltagare som ämnar re
sa till Uppsala med tåg bör tillse att 
de tar ett tåg som anländer till Upp· 
sala C senast kl. 17.45 med tanke på 
att stationen ligger på Örnkring 15 
minuters gångväg från universitets
byggnaden. De som ämnar resa i 
bil och har möjlighet att ta med 
passagerare ombedes vänligen med
dela detta till föreningens kansli i 
och för samordning. 

Ordförandekonferensen 
Den i MYNTKONTAKT 1978 nr 
2, s. 49, utlysta konferensen mellan 
ordförandena i de till Svenska Nu
mismatiska Föreningen anslutna fö
reningarna (klubbarna) äger rum 
samma dag kl. 15.00 i sal XI, en 
trappa upp i universitetsbyggnaden. 

Säkra slantar 
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Har du Skandias hemförsäkring kan du till en låg kostnad teckna en 
tilläggsförsäkring för mynt- och sedelsamlingar. 

Försäkringen gäller för samlingar som du har i din bostad eller i 
bankfack. Den gäller även om du har med dig samlingen eller delar 
av samlingen t ex på resa, men ersättningen är då begränsad. 

Du får ersättning fö r skador genom t ex brand, inbrott, rån eller 
trafikolycka. 

Kontakta ditt Skandiakontor så får du veta mer. 

&!tSKANDIA 



årsmötesjetongen 
1978 

1.830: - kr, för silver 105:- kr 
fram t.o.m. l juni. Den kan inlösas 
vid årsmötet i Uppsala; de som ej 
har möjlighet närvara uppmanas 
därför att inkomma med sin beställ
ning till kansliet senast denna dag. 
De som önskar ett guldexemplar 
måste beställa detta hos kansliet 
även om de avser att komma till 
Uppsala. Efter l juni gäller ett hög
re pris. 

ägnas denna gång åt professor 
Ewald Ziervogel ( 1728- 65), före
ståndare för Uppsala Universitets 
Myntkabinett 1751 -65 och förfat· 
tare till ett antal avhandlingar i 
numismatik (se MYNTKONTAKT 
1978 3, s. 68 L). Jetongen ansluter 
sig till serien av medaljer över kän
da numismatiker som Svenska Nu
mismatiska Föreningen utgivit se
dan 1870 ·talet och mäter liksom 
dessa 39 mm i diameter. Konstnär 
är Bo Berndal och präglingen ut
föres av AB Sporrong, som haft 
vänligheten bekosta verktygen. Den 
präglas i högst 5 numrerade exem
plar i 18 karat guld (55 g.) samt 
högst 1.000 exemplar i 925/1000 sil
ver (45 g.) och försäljes endast till 
medlemmar i SNF och i föreningar 
anknutna till Nordisk Numismatisk 
Union. Priset för guldexemplar är 

Åtsidan visar Ziervogel efter ett 
samtida porträtt, i bakgrunden ett av 
1700-talsskåpen i Uppsala Univer· 
sitets Myntkabinett; frånsidan av
bildar universitetsbyggnadens mitt· 
parti. l detta hus inryms i botten
planet myntkabinettet och i en av 
salarna i första våningen hålls för
eningens årsmöte, varom omskrif· 
ten erinrar. 

Årsmöresjeumgen, graverad efter Bo 
Berndals förslagsrirning. 

Medevi Brunn 300 år 

I år är det 300 år sedan Urban Hiärne upptäckte vår 
äldsta surbrunn, belägen i Medevi i norra Östergöt
land. Med anledning härav utger AB Medevi Brunn 
en medalj om 40 mm, graverad av Marit Krogh, Oslo, 
och präglad av AB Sporrong i guld, silver och brons. 
Åtsidan visar Högbrunnen samt H. M. Konungens 
porträtt, frånsidan den berömda grötlunken och ytter
ligare några av de många byggnaderna, varav de älds
ta är från 1600-talet; överst återges Urban Hiärnes 
och änkedrottning Hedvig Eleonoras profiler (den sist· 
nämnda ägde brunnen 1688 - 94 och gjorde upp dess 
"stadsplan''). Medaljen kan köpas vid besök på brun
nen (endast öppen om sommaren) eller genom AB 
Sporrong. LLt 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

Lagerkatalog utkommer två gånger årligen 

Mttlftm ~~~ S~tri&tl llf1niJ,,ntll•rts Pörtnin& 
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Med svensk krona. Den svenska kolonien S:t Barthelemys mynthistoria 
1784 ·1878. T ext: Frank Olrog. Foto: Gunnel Jansson och Nils Lager gren. 
Kungl Myntkabinettet, Statens museum för mynt·, medalj· och penning· 
historia, Katalog nr 19. Sthlm 1978. 31 s .. rikt iii. Pris 6 kr inkl. moms. 

Till den i MYNTKONTAKT 1978 /4 nämnda utställniogen (s. 00) har 
Kungl Myntkabinettet utgivit en katalog över S: t Barthetemys m ynthis
toria, fö rfattad av vår främste expert på området, Frank Olrog. (jfr. 
MYNTKONT AKT 1978 / 3, s 80). En noggrann, illustrerad genomgång 
av dc under olika perioder på ön tillämpade amerikanska mynträkning
arna (svenska präglingar användes aldrig dä r) och cirkulerande mynt samt 
de olika kontramarkeringarna gör katalogen oumbärlig för alla samlare 
och andra intresserade. Även vissa problematiska, möjligen på annat håll 
tillkomna motstämplingar berörs, tiksom förfalskningarna. 

LLt 

Peter Flensborg: M0NTER SOM HOBBY. Aschehoug Dansk Forlag, 
K öpenhamn 1978. Rikt ii i. Pris inkl. moms danska kr. 46:50. 

Peter Flensborgs lilla handbok för myntsamlare (se recension av JSJ 
i NNUM 1975 s. t 87) har kommit ut i en a hd ra, reviderad och omarbe
tad upplaga. Förlaget meddelar: '"Den v:.escntligste t ilf0jelse i den nye ud
gave er et stort afsnit om de danske konger og deres m0nter, hvor be
gyndercn kan få et hurtigt overbtik over den danske m0nthistorie. Des
udcn fortreHer bogen om samteområder, om k0b og salg af m0nter og 
giver grundig besked om opbevaring af m0nter". 

T. L. 

.,,~o'-T':'r 

/t~~~\ ~-~~: ~ ~ 
"'"'-~ . ~t)~ 

'~r · l4 

Antik· 
sektionen 
bildad 

D en Il april om aftonen samla· 
des i Kungl. Myntkabinettets me· 
daljsal ett femtontal personer. som 
främst intresserar sig för ant ika 
mynt. K vällen inleddes med att t f 
museidirektören Ulla Westermark 
höll ett m ycket intressant föredrag 
betitlat " Berömda samlingar av an· 
tika mynt". Föredraget illustrerades 
med fina diabilder av vackra och 
sällsynta mynt. 

Därefter beslöt de församlade 
medlemmarna att bilda en särskild 
sektion inom Svenska Numismatis· 
ka Föreningen, rätt och s lätt kallad 
Antiksektionen. Man enades om att 
sektionen skall sam las fem a sex 
gånger om året och att nästa sam
manträde skall äga rum i före
ningslokalen på ö stermalmsgatan 
81, Stockholm, redan onsdagen den 
7 juni kl 18.30, då en mycket fin 
privatsamling av antika mynt kom· 
mer att visas. Till sektionens ordfö· 
rande utsågs intendent Claes Grill , 
te! 08 / 15 17 00. 

KtJPER, SÄLJER, 
BYTER 

Det sägs att: 
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och 
VÄRDERAR 

Svenska och utländska mynt 
sedlar, medaljer, polletter och 
tillbehör, frimärken och brev 

LAGERLISTA SÄNDES GRATIS 

MYNTAFFÄREN 
NUMIS 
Va llgatan 1, Box 2332 
403 15 Göteborg 
T el. 031-13 33 45 
Vord. 11 -18, lörd. 10-14 
lunch 14-14.30 

Vi betalar bäHre 
för äldre 
FICKUR 

Östermalms 
Mynthandel 
Sibyllegatan 9, Stockholm, tel. 08/6119 54 



En dekoration 
med järnmynt 

Karl Ha:ffner-Fiodman i Växjö ä r 
ägare till den kuriösa dekoration, 
som vi avbildar här i skala 2:3. 

Dekorationen är cirkelformad, 
med 90 mm diameter, och är av 
järnplåt. Upptill s luter dekoratio· 
nen i en "tapp", vari ett hål är 
borrat. Genom hå let är ett rött si· 
denba nd d raget. Det ä r just "tap· 
pen" med bandet, som gör. att vi 
här använder benämningen deko· 
ration - en dekoration att hänga 
på väggen eller kanske i något or
denssä Ilska p på bröstet. 

Anledningen till att vi omnämner 
dekorationen i MYNTKONTA KT 

är, att det i den finns infällda nio 
svenska järnmynt från första världs
krigets år, nämligen 5 öre 1918, 2 
öre 1917 (2 ex.), 2 öre 1919 (2 ex.), 
l öre 1917, l öre 1918 och l öre 
1919 (2 ex.). dc allra flesta av dem 
i mycket vackra, ocirkulerade ex· 
emplar. 

Det lönar nog inte mödan a tt för· 
söka utröna nä r, var och av vem 
den kuriösa dekorationen har blivit 
tillverkad. Är det någon av MYNT
KONT AKTS läsare, som äger eller 
har sett något liknande, så tar vi 
gärna emot ett meddelande - med 
foto! - om saken. T . L. 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berglund 
Prislista nr 7 sändes gratis 

p6 begäran 

KO PER 
BYTER 

SÄLJER 
MYNT & TillBEHOR 

UTIERATUR 

Erstagaton 14 
116 36 Stockholm 
T el. 08 -41 01 33 

Oppeth611ande: 

Vard. 10-18 
Lörd. 10-13 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

och N i får efter hand vår 
prislista 

STOR SORTERING 

MODERATA PRISER 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE 
MYNTHANDEL AB 

N. Centralgalan 4 
Postadress: 

Box 293, 801 04 Gävle 
Telefon 026-12 82 25 

Oppett ider: 16-18 
lördagar 9-13 
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En förfa lskningshistoria 
Forrs från sid 142 

ett så mycket högre värde, skulle 
ändamålet ingalunda kunna vinnas 
endast genom förhöjning af deras 
halt från Bfto till Oft0, ty detta skulle 
blott öka värdet med omkring 7 
procent. Äfven deras absoluta vigt 
måste rätt betydligt ökas, och all
mänheten, som finge besvär med 
att bära dessa tunga mynt i fickor
na, blcfve sannolikt föga belåten 
med en dylik förän dring. 

Slutligen torde ingen metalls pris 
vara utsatt för så stora och täta 
vcxlingar som silfrets varit under
kastad! sedan början af 1870-talet, 
då samtidigt silfverproduktionen 
högst betydligt ökades och flere 
länder öfvergingo till guldmyntfot. 
Silfret ha r under innevarande må
nad nedgått till det lägsta pris, som 
någonsin noterats, motsvarande ett 
värde för l -kronan af 60 öre. Fort
far prisfallet, så vunnes föga med 
en företagen förhöjning af silfver
skiljemyntcts metallvärde, ty en för
nyad ommyntning af hela silfver
myntstocken skulle då blifva önsk
värd af samma skäl som nu. Stiger 
deremot metallen efter det en dylik 

DANSKA MYNT 

2 RB·akllllng 1&42 01+ 1.250 : -
3 • . 1&42 l++ 70: -
l Rigadaler 1854 l+ 335: -

Y2 1855 l + 245 : -
Yz 1855 l 165: -
16 Skill. RM 1858 l{+) 70: -
2 Kroner 1876 l+ 225: -
l Krone 1875 l+ 185: -
l . 1916 1+/01 115 : -

250re 1874 l ++ 195: -
25 . 1891 l+ 125: -
25 . 1905 l+ 75:-
25 . 1939 l+ 115: -
lO . 1904 l+ 215 : -
lO . 1911 l+ 225 : -
5 . 1891 01 235: -
l . 1882 l+ 115: -
2 Kr. Jubileum 1882 01 - 235: -
2 • . 1892 01- 195: -
2 • . 1903 01 185 : -
2 • . 1905 01 120: -
2 • . 1912 01 215: -
2 • . 1923 01 75: -
2 • 1930 01 65: -
2 • . 1937 01 75: -
2 • . 1945 01 115: -

Myntet • Malmö l 
St. Nygatan 17 
21137 Malmö 
Tel. 040/129930 
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åtgärd blifvit vidtagen, kunde lätte· 
!igen den olyckan inträffa, att myn
tens metallvärde blefve högre än 
deras nominella värde, hvarigenom 
det blefve en mycket lönande och 
icke heller lagstridig affår för hvem 
som helst att nedsmälta vårt silfer
mynt. - De flesta länders skilje
mynt ä r mera billoneradt, d.v.s. a tt 
skitnaden mellan dess nominella 
och metalliska värde är större, än 
vå rt". 

Som ett s lags påbröd till mynt
verkets moralkaka kommer några 
dagar senare följande: 

"De amerikanska l kronorna. En 
lustig historia är förknippad med 
dc 'amerikanska l-kronorna', som 
länge cirkulerat på Jemtlandsbyg
den och hvaraf nyligen en ned· 
skickades som prof till myntverket. 
Kronstycket kom nämligen tillbaka 
med betyg på att vara så äkta som 
något och födtunder svenska mynt· 
verkets stansar. Kronorna hade ba
ra råkat att blifva litet tvättade. För 
någon tid sedan skulle nämligen i 
Östersund försiggå en större utdel
ning af kl ingande mynt. Penningar 
hade man godt om, men inga nya. 
Och det tog sig icke riktigt bra ut. 
Silfverkronorna fingo sig hos guld-

MYNT& 
MEDALJER 

Sveaviigen 96 
Fock, S-104 32 Stockholrn J 9 

T-Rådrnansgoton 
(uppgång Handelshögskolan) 

Telefon 08-34 34 23 

Köper • Byter 
Säljer • Värderar 

K ornmissionsuppdrag 

Mynt • Sedlar 
Medaljer • Tillbehör 
N umisrnatisk litteratur 

Öppet: vard. 11- 18, lönl. 9- 14 

smeden ett hett bad och blcfvo som 
splitter nya, men silfverk langcn var 
borta och konungens bröstbild såg 
efter det varma badet litet medta
gen ut". 

H ittills har vi inte funnit några 
notiser om falska silvermynt från 
mellersta och södra Sverige, men i 
september 1893 berättas det från 
Lund: 

"Fö ljder af silfverviirdets fall? 
För några dagar sedan kom man 
på en restauration i Lund öfver en 
2-krona, svenskt s ilfvermynt, som 
bär spår af att våra förfalskad och 
nu hvilar hos poliskommissarien 
i och för närmare undersökning. 
Myntet har samma tyngd och me· 
tallvärde som våra gängse af den 
sorten. men pregeln företer här och 
der i detalj en och a nnan skiljaktig
het. Det antages, att det misstänkta 
myntet kommit från silfve rgruf
egare i Amerika, hvilka under den 
tryckta tiden derstädes på sådant 
sätt söka blifva utaf med sin värde
fulla vara med minsta möjliga för· 
lust, skrifver Nya Lund". 

Något tidigare har vi emellertid 
haft en notis från Eskilstuna och 
en från Norrtälje, som ger vissa led· 
trådar till problemets lösning: 

• Kassa-. Dokumentskåp 
• Förvaringsskåp 
• säkerhetsskåp 
• Värdeskåp 
• Branddörrar 
• Instrumentpaneler 

~K&\" AB 

*
~"\t\~\ 

Godsadress Elektravagen 5 Hagoroten 
Box 420 27 126 12 Stockholm •2 
Telefon 08/19 71 00. 01 · 02 



"Falskt alarm. Ett rykte om falsk
myntning i stor skala har under de 
senaste dagarna varit i omlopp i 
Eskilstuna. Icke mindre än 2 mill. 
falska enkronestycken skulle näm· 
ligen hafva införts från England 
och spridts till rikets alla delar. De 
falska mynten skulle vara förvillan
de lika de ä kta och endast förete en 
lätt förbisedd olikhet med afseende 
å initialernas till gravörens namn, 
LA., beskaffenhet och plats å myn· 
te t. 

lmcllertid har ryktet visat sig va· 
ra lika falskt som mynten äkta, i ty 
att nämda skiljaktigheter verkligen 
förefinns i pregeln å äkta enkronor 
af äldre och yngre datum. Historien 
om de 2 millionerna från England 
ä r tydligen en s.k. rörvarehistoria af 
renaste vatten, skrifver Esk. Posten. 

Liknande rykten hafva äfven va
rit i omlopp i Norrtelge. Ett rykte 
spred sig nämligen i lördags derstä
des, att falska enkronor voro i rö
relse. Det befanns sedan vid efter
hörande i Stockholm, att mynten 
voro äkta, men af nyaste pregling. 
som obetydligt skiljer sig från den 
gamla. 

Ryktet har imellertid hunnit å· 
stadkomma en liten panikunge med 

Kungl Myntkabinettet, 
Statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 
Narvavägen 13· 17, 2 tr 

Stockholm 
(Busa nr 42, « och 69 

till Historlaka museerna, 
tunnolbana Ull Karlaplon) 

Utställningar: 
Svenska mynt från 1 OOO·talet 

till nutid, 
Mynt från forna svenska 

besittningar, 
Världens mynt under 

25 århundraden, 
Sveriges medaljhlstoria, 
Medaljens konsthistoria 

Tillfällig utställning : 
MED SVENSK KRONA 
Den svenska kolonlen 

S : t Barthelemys mynthlatorla 
1784-1878 

Museet: 
M6ndag ·fredag 11 - 16 

Lördag och sOndog 12 · 17 

en del komiska episoder. En om
tänksam man passade på och upp· 
köpte för kuriositetens skull, hvad 
han kunde komma öfver för en kurs 
af 60 öre. En landtman betogs af 
så stor skräck, att han kastade sina 
slantar i Norrtelgeån. På en del stä l
len mottogs icke de nya mynten i 
handeln o.s.v., skrifver Norrt. · Bla
det". 

Och i september heter det från 
Jönköping: 

"Rykrena om de amerikanska en
och tvåkronorna, hvilket rykte viss
te förmä la, att kapitalister i Ameri
ka skulle gjort geschäft i svenska 
silfvermynt genom att låta pregla 
och hit insmuggla en betydande 
mängd sådana, hade fredagen den 
22 dennes hunnit äfven till Jön
köping, skrifver en meddelare till 
N. O. A. Der hade det framkallat 
granskning af innehafdt ski ljemynt. 
Olikheten skulle vara, att å de s.k. 
äkta svenska kronmynten bokstäf
verna L.A. på baksidan stodo upp· 
höjda under konungabildens hals. 
medan samma bokstäfvcr å de s.k. 
amerikanska silfermynten förekom· 
mo, något förminskade, insänkta 
i nedre halslinjen. Granskningen 
gaf till resultat, att en mängd 'fals
ka' kronor förefunnas både i bank· 
erna och hos enskilde, hvilket na· 
turligtvis förorsakade någon oro. 
Vid förfrågan och jemförelse å här· 
varande afdelningskontor af riks· 
banken skingrades imellertid fa rhå· 
go rna snart, alldenstund de s. k. 
amerikanska silfverkronorna be· 
fun nos lika äkta som de s.k. svens· 
ka, och hela skillnaden var. att de 
förra tillhörde en nyare pregling än 
de sena re, vid hvilken pregling vårt 
myntverk tillåtit sig nämda lilla 
ändring jemte ett par andra, ännu 
mindre i ögonen fallande". 

Därmed står vi inför "förfalsk· 
ningshistoriens" upplösning. 1890 
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infördes ny kungabild på enkronor 
och tvåkronor och Lea Ahlborn 
gjorde om sitt gravörsignum (se iii. 
s. 142). Det är alltså i denna änd· 
ring som hela den vildvuxna ryktes· 
flora n om fal ska enkronor och två
kronor har sin rot. 

Detta bekräftas av en ny kom· 
munike från myntverket: 

''Allt som oftast hör man omta
las rykten om att. till följd af silf
rels förminskade värde, i utlandet 
uppstått en oloftig industri, med 
ändamå l att tillverka till halt och 
vigt fullgoda svenska silfvermynt, 
och att sådana äro i omlopp här i 
landet. 

Man har i den omständigheten, 
att de under dc senare åren utgifna 
större silfermynten förete vissa för· 
ändringar i pregeln, velat se ett be· 
vis på att eftergjorda mynt ä ro i 
omlopp. Olikheten består dels i en 
förändring i H . M :t konungens bild, 
dels i en uppflyttning af det förut 
under bilden befintliga märket L.A. 

Den nya bi lden har emellertid, 
efter er hå Ilet nådigt tillstånd, an
bragts å alla 2- och l -kronor, som 
preglats sedan 1890 och har således 
redan länge fö rekommit i a llmänna 
rörelsen. Beträffande bokstäfverna 
L.A. tillhöra dessa icke den i fö r
fattninga rna bestämda pregeln utan 
utvisa endast hvilken gravör, som 
förfärdigat myntstamparne. och 
hafva derföre på dc nya mynten er· 
hållit en mindre i ögonen fallande 
plats. Den omnämnda olikheten 
saknar således all betydelse i fråga 
om myntens äkthet". 

Kommunikcn tillägger: 
''Det torde här böra omnämnas, 

att, ehuru sil f re t under sista året 
ytterligare fallit betydligt i värde, 
det iit111u icke från något land för· 
sports, att myntförfalskning af ifrå
gavarande slag förekommit". 
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