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Felande länk funnen i Trondheim 
Av Brita Malmer 

Tre stora stampkedjor domine
rar den vikingatida sigtuna
myntningen. Den äldsta, Kedja 

l, med dc klassiska Olof-mynten av 
Crux-typ, tillhör 990-talet. Kedja l O 
och Il bötjar båda bildas strax efter 
Kedja l, och har si n kronologiska 
tyngdpunkt under JOOO-talets båda 
första decennier. De två kedjoma är 
alltså till stor del kronologiskt paral
lella. Sigtuna var inte någon stor 
stad. Det iir inte troligt att två olika 
mynthus där producerade samma 
slags mynt samtidigt. Förr eller se
nare borde ett mynt dyka upp som 
kunde förena dc båda kedjorna. Det 
är vad som nu skett. Av en tillfällig
het upptäcktes den felande länken 
våren 1999 i Vitenskapsmuseet i 
Trondheim. 

Myntkabinettet vid Vitenskaps
museet i Trondheim är Norges niist 
största myntsamling med bortemot 
50 000 föremål. De äldsta katalo
gerna över Det kongeL Norske Vi
denskabers Selskabs Myntsamling är 
från 1840-talet och författade av 
sekreteraren i Vitenskabsselskapet, 
Conmd Nieol:-~i Sehwaeh. Myntkabi
nenets siste ordinarie föreståndare 
var teologen Olaf A. Digre, som av
led 1969. Därert.cr förde myntkabi
nenet en tynande tillvaro ända till 
1997, då en nyinr~ittad tjlinst som för
ste amanuens i numismatik tillträel
des av cand. philol. Jon Anders Ris
vaag, tidigare vid Universitetets 
Myntkabinett i Oslo. 

Ett av Norges största myntfynd 
från vikingatiden hittades i septem
ber 1950 på Dronningens gate l O i 
centrala Trondheim. Inom kon publi
cerade Olaf Digre en preliminär re
dogörelse för fyndet, senare kom
pletterad av Kolbj~rn Skaare. Fyndet 
bestar av minst 964 mynt. bl a 512 
tyska, 372 engelska och 40 anglo
skanclinaviska imitationer. Nedlägg
ningstid l 035 eller något tidigare. Av 
särskilt intresse ur svensk synpunkt 
är de mänga sigtunamynten i fyn
det, däribland fem stämpelidentiska 
Pointcd Helmet-imitationer med för
virrade inskrifter men genom stamp
koppling knutna till Sigtuna. Det var 
för att närmare kunna studera de 
skandinaviska mynten i fyndet som 
författaren till dessa rader i fehrua
ri 1999 besökte Vitenskapsmuseets 
myntkabinett .. 

Som tyvärr ofta händer vid for
skarbesök i utlandet var tiden något 
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Bild l . Sandsawll!f. Stiklestad, Norge. 
,{,sida: stamp 272. Kedja 10. Frånsida: stamp 1400. Kellja Il. Foto Per E. hedriksen. 

Vttenskapsmuseer, Trondheim. Skola 2: l. 

knapp. Sent på eftermiddagen den 
sista dagen tittade jag snabbt igenom 
ett annat intressant myntfynd, från 
Sandsaunet. Stiklestad sogn, nordöst 
om Trondheim. Fyndet är relativt 
stort, 150 mynt, bl a 87 tyska och 40 
engelska, och betydligt äldre än fyn
det från Dronningens gate, med för
sta m~jl iga nedläggningsår redan 
l 006. l all hast fotograferade jag 
dc fil anglo-skandinaviska imitatio
nerna. Först efter hemkomsten till 
Swckholrn insåg jag vad jag hade 
hittat: ett av mynten från Sandsaunet 
är den felande länken mellan Kedja 
10 och Kedja l l! 

Sedan Kedja l O publicerades 1989 
har den hitt i Ils i me alls vuxit. Under 
samma period har Kedja Il vuxit 
med hela 40%. l 1997 års publika
tion. The 1\nglo-Scmu/inavian Coi
nage c. 995- l 020, kallades detta 
egendomliga förhållande "ett statis
tiskt problem". Frågan var: är alla 
stampar i Kedja lO redan kända? 
Eller har Kedja l O ett annat ursprung 
än Kedja l l'? (sid. 47). l och med 
fvnclet av den felande länken i Trond
ti'eim har "det statistiska problemet" i 
det. närmaste försvunnit, eftersom det 
i själva verket bara linns en kedja. 

l 1989 års publikation, The Sigtu
na Coinagec. 995-1005, tillämpades 
en mycket snäv tolkning av begrep
pet stamp. Grundprincipen var att 
varje stamp, som kunde visas vara 
olika en annan stamp, även om bara i 
fråga om en enda bokstav, fick ett 
eget stampnummer ( 1989, sid. 59). l 
1997 års publikation diskuterades 
problemet mera utförligt i avsnittet 
"How to distinguish and number a 
die" ( 1997, sid. 67), bl a möjligheten 
av s k ''hubbing". l. Kedja 10 och 
Kedja J l linns två mynt vars Long 

Cross-frånsidor ( 1989. nr 627 och 
628) har förvirrade texter som lir nära 
besläktade, men ej identiska. Kors
avslutningarna är tydligt olika. Om 
stamp nr 627 i Kedja JO och stamp 
628 i Kedja l l har ett gemensamt ur
sprung, har stamp 627 blivit mycket 
kraftigt omgraverad till stamp 628. 
Men stamp 628 kan också vara en 
fristående imitation av stamp 627. 
Enligt 1989 års definition av begrep
pet stamp berättigade inte likhetemu 
mellan stamp 627 och stamp 62t{ till 
sammankoppling av Kedja LO och 
kedja Il (19t{9, sid. 30). Detlycko
samma fyndet i Trondheim befriar 
i detta fall - från metodologiskt svå
ra överväganden om det vetenskap
ligt mest korrekta sättet att utan hjälp 
av k valiticerade tekniska metoder 
definiera ordet stamp. 

Genom sammanslagningen av 
Kedja 10 och Il innehåller den ge
mensamma kedjan nu 178 stampar 
och lir diirmed den näst största kedjan 
i det skandinaviska materialet. Störst 
är liksom tidigare den danska kedjan 
l 05, som <i r 1997 hade 236 stampar, 
men som hittills, i maj 1999, ökat 
med 12 stampar till 248. Den främsta 
likheten mellan dc båda kedjorna är 
att de striicker sig över mycket lång 
tid. Den förenade kedja JO/I l börjar 
med Intcnncdiate Small Cross och 
slutar med Quatrefoil. Kedja 105 har 
ännu längre spännvidd, från Crux till 
Pointcd Helmet. Kedjornas inre kro
nologiska struktur eliskuteras i The 
Anglo-Scandinavian Coinagc (sid 
46- 47). liksom myntningens even
tuella periodicitet. 

För närvarande pågår arbetet med 
den tredje publikationen i den serie 
som inleddes 1989. Den nya boken 
har arbetsnamnet Serpen/s and Cros-
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Bild 2. Kedjo JO ( /989) och Kt•t/ja I l l JI)NCJ+ JIJCJ7) 
forenade gmommym -1.272.9. J.J()() i fymler fnln Swul111um·t. 

TecJ.ning Briltl Malmer. 

ses. Swdies in Northem Moll t'l/11')' 
HistmT in the ni111h and e/en•nth 
Centui·r. Boken kommer alt inne
haila irc kataloger. A: Den ;ild
stn skandinaviska myntningen med 
avbildningar av sannliga nu k1inda 
165 exemplar av kombinationsgrupp 
(KG) 2-6. B. Skandinaviska Pointcd 
Hclmet- och Short Cros~ imitatiom:r. 
C. Knut den stores och Hardeknuts 
onntyp från åren omkring 1 030. Tan
ken är au de tre höckcrna ti llsamman 
så uuömmande som möjligt ~kall 
redovisa fakta rörande den nordbka 
myntningen. både niir det glillcr ~-ess 
första skede under 800-talcts forra 
hälft och under den anclo-~kandina
viska mymningcns hÖgkonjunktur 
till och med sictunamyntningen\ av
klang och upphörande. Dennaturliga 
slutvinjcllcn blir den dan~ka myn_t
ningcns stabi l i~ering genom enhetlig 
vikt och nationella myntbilder om
kring 1030. _ 

Alla tre publikationerna bygger pa 
starnpforskning. Fyndet i Trondheim 
il lustrerar på en gång stnmpforsk
ninnens svårigheter och des'> möjlig
het~r. Inom stampforskningen iir ing
enting en gång mr alla givet. l ya 
kombinationer - och nya prohlcm -
kan ständigt dyka upp. 
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Egna sedlar och vackra damer 
Av Eva Wisehn 

B ankverksamheten i 1-Hirnösand 
är av ganska tidigt datum. Sta
dcns första bank var en spar

bank och böJjade sin verksamhet 
1827, initiativtagare var land5hiiv
ding Hampus Mörner. Banken lic.;k 
namnet Sparbanken i Hemlisands 
Srad och Wester- Norrlwufs U in. 
Nummer två bland stadens banker 
var Miilareprovinsenws Enskilda 
Bank. Den etablerade sig 1849 i ett 
kontor vid hörnet Storgatan/Bergs
gatan och Gymnasiegatan och förste 
föreståndare för kontoret blev P.S. 
Huss. Banken hade öppet enda5t en 
timme på helgfria vardagar. Den blev 
aldrig någon succc. Det tredje bank
kontoret blev Filialbanken i Hernö
sand. vilken fick Kongl Majt:ts ok
troj 1858. Konstitueranclet iigdc rum 
1859 och i elirektionen satt stadens 
ledande afflirsmän, J.C. Kempe. Jon 
Sjödin, S.J. Hamberg och F.J. Halen. 
Kontoret låg i Rådhusets bottenvå
ning. Filialbanker tillkorn pil llcra 
platser under 1850-talct. Dessa ban
ker kunde inte ge ut egna sedlar men 
dc hade rätt till kredit på 50()()00 kr 
av Riksban-ken. Borgmästare C.A. 
Fröberg och landsfiskal H. Arncll 
började tillsamman med några andra 

• 
• 

•• 
• 
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arbeta för att banken skulle få till-
5t:1nd att ge ut egna sedlar. Genom 
Kong l Majt:s oktwj 1869 kunde Her
nösands Enskilda Bank börja sin 
verksamhet. Samtidigt upphörde Fi
lialbankcn och 13 år senare upphörde 
även Miilareprovinsernas Enskilda 
Bank. Båda bankerna gick upp i den 
nya banken. Den nya styrelsen be
stod av Arnell och Fröberg samt S. 
J. 1-lambcrg. F.J. Halen. Bernhard 
Kempe. J(lium Liedberg och Erik 
Tjernberg. 

Kontoret förlades till S.J. l-lam
bergs hus vid Stora Torget, där det 
lftg kvar till 188 1 då banken Oynadc 
in i nybyggda lokaler i hörnet Ny
brogatan och Storgatan. Lonkapitalet 
var på en miljon kronor. Utveck
lingen gick snabbt och under 1880-
90-talen öppnades nera avdelnings
kontor. bl.a. i Stockhohn. och lott
kapitalet ökades llera gånger för att 
vid sekelskiftet uppgå till 6 mi ljoner 
kmnor. 

I Kungl Myntkabinetlcts samlingar 
finns ett Joltbrev från Hernösands 
Enskilda Bank. Aktiebrevet är ut
ställt på 500 rdr nnt den 31 december 
1870 (/i~; l). Det är enkellutfört men 

skrivet med sirliga bokstäver. Bre
vets övre halva pryds i minen av en 
sköld krönt av en öppen krona. På 
skölden finns stadssymbolcn. bävern 
med en gädda i gapet. Sköldcn lir 
omgiven av ekkvistar och två ymnig
heL<;horn ur vi lka rinner sedlar och 
mynt. De tio vinstutdclningsloncrna 
är undertecknade av C.A. Fröberg 
(borgmästare) och Nils Sundelius. 

En annat loubrev lir utstlillt på 
femhundra kronor den 31 december 
1897 (jig 2). På aktiebrevet finns 
bankbyggnaden avbildad (jig 3). Den 
är sedd från sydöst och visar husets 
sydöstra sida - en del av huset iir för
byggt idag - och nordöstra sidan. 
den som löper längst Nybrogatan. 
Huset är numera sammanbyggt med 
ell nervåningshus så all det vackra. 
fasade hörnet inte längre syns. Idag 
har huset ytterligare en v:,ning men 
den påkostade portalen finns ännu 
kvar i motsatta hörnet (jig 4). 

Mittemot bilelen av bankhuset 
syns Ångerman lands landskapsva
pen, tre laxar och Medelpads land
skapsvapen, tre vågband (fig 5). Diir
under tinns Härnösands stadsvapen 
med en bäver som blir en gädda i 
gapet. Under vapensköldarna syns 

Fig l. Aktien iir t tyckt hos Hollnrrslw lwktryckt•riers 
- Litlwgrafiska Tryckeri i Stmdst•a/1 . 

Fig 2. Loubrever ii r tryckt vid Genem/sillbens litltogmjiska 
a11sralr i Stocklrolm. KMK 30000:1521. 
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Fi11 J. BwrJ.Jwset sel/ frllu lister. 

en kvinnobild en face blickande åt 
höger ljig 6). Hon har en blomster
krans i håret. Samma kvinnoansikte 
pryder liven en del av sedlama som 
banken utgav. Loubrevet ilr i övrigt 
mycket rikt dekorerad med grafi s
ka detaljer. Brevet ii r undertecknat 
av grosshandlarna O. Hammnr, S.J. 
Hnmbcrg. landskamrer J.A. Arncll. 
disponent F.H. Verstecgh, Erik Åker
stcdt amt Chr. Lindeberg. 

Banken hade sedelutgivningsrätt 
mellan 1870 och 1903. Dc fOrsta 
sedlarna utgavs under den första 
oktrojen 1870-1879 (/i g 7). Sedlarna 
gavs ut i valörerna 5. 10 och 50 rdr 
rmt 1870 och i 5 och l O kronor 
1874. Sedlarna var enkelt utforma
dc. Centralt i övre delen av sedeln 
finns Härnösands stadsvapen kröm 
av en adlig krona och omgivet av la
gerkvistar. Sedlarna trycktes hos J. 
Bagge. 

Under den andra oktrojen, 1880-
1888, utgavs valörerna l O. 50 och 
l 00 kronor 1880. Sedlarna li r nu rikt 
dckorerndc. Valörerna 50 och l 00 
kronor har upptill i mitten ViL~ter

norrlands län~ vapen under en grev
lig krona. Vapenskölden llankeras 
på bilda l-idor a' lejon. Under~ l i mit
ten finn' l Wrnösands ~wdsv;1pen. Pa 
vänster ~ida finn~ en bröstbild av en 
kvinna en face med blomsterkrans i 
håret. Det Ur samma kvinnobild som 
på loltbrevet. På höger sida fi nns 
en bröstbild av Mcrkurius med be
vingad huvudbonad samt hiiroldsta
ven över bröstet. Scdeln Ur mycket 
rikt dekorerad med grafiska mönster. 
Valören l() kronor har samma Mcr
kurius-bi ld mitt på sedeln. Sedlarna 
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Fig -1. Smrmw hus seu från •·iister. 

Fig 5. ;\ugt•mumlmuls och Mn lt•lptulf 
l'llfi<'IISkiiflfar. 

Fig 6. Kl'imwlliftl.~rmr prydt•r bådt• 
akt i dm·•· och sed/tu: 

trycktes hos Br:Hlhory. Wilkin~on & 
Co. 

Under den tredje oktrojen. 1889-
1893. utgavs ha ra en valör, l O kronor 
1892. Denna sedel pryds i minen av 
samma kvinnobild som beskrivits 
ovan. Sedlarnas trycktes Uven denna 
gång hos BW&Co. 

Under den ljiirdc oktrojen använ
des samma ~cdlar som faststUlits 
under den andra och tredje oktrojen. 
Banken avstod riincn an utge egna 
sedlar 1903. 

De båda portr~inen pa sedlama 
förekommer <x.:k~a pa andra bankers 
sedlar. Kvinnobilden finns pli sedlar 
frän en bank i Sydafrika. t vii i Mexi
co och en i Vera Cruz under 1800-
talct. Merkurius flireknmmer pa sed
lama från en hank i Spanien. en i 
Sydafrika. Oera i Al>icn. en i Mexico 
m.n. (fig 8). Frånsidan pli 10 kro
nors-sedeln visar en bild av kvin
nahuvud i hjiilm med hjälmbuske. 
Samma motiv li nn~ pli sedlar fdn 
Valparai,~o. Austra lien, Mexico m.fl. 
ljig 9). Aven fr~nsidorna pli 50 kro
nors-sedeln och 100 kronors-sedeln 
visar kvinnobilder ,,,m mrekommer 
på andra sedlar i S,·crigc och övriga 
,·ärlden. 

Hernösands En,kilda Bank ombil
dades 1908 till en aktiehank med 
namnet Bankaktiebolaget Norra Sve
rige. För varje lon i llii rnösandsban
ken med elt nominellt vUrde pli 500 
kronor fick man el! par ilr tidigare 
över 1000 kronor. No tick man en
dast en aktie på 250 kronor per lon. 
Förtroendet fiir hanken fanns dock 
kvar och rekorhtmktionen gick bra. -
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1"111 7. Sc•d/ar lll)lil'lla m· Hiimiismuls /;'mi. i/da Bank. 

Fi.11 H. Fiirrbildtmw till Ji.llmwna JUl \C'tllama. Fi,s: 9. Fransidtm drar ochå kdmwbiltlu mt>dfiirt>hildc•r frtln 
mu/m ~ed/ar i S1·rrixe och ö1•riga ,·ii r/dm. 

Den nya banken iivcnogs 19 14 av 
Aktiebolaget Sto~;kholms Handels
bank. År 1919 blev det Aktiehola
get Svenska Handelsbanken. Banken 
ligger linnll kvar i samma hus pil 
Nybrogatan • Storgatan. 
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Anna Johanna Grill 
-vår första 
kvinnliga numismatiker 
Anna Johanna Grill föddes lir 1720. 
Hon var daller till grosshandlaren 
Carlos Grill och Hendrina Mcijtens. 
Vid 17 års M der i n gick hon likten
skap med kusinen. 2rosshandlaren 
och direktören vid Ostindiska Kom
paniet, Claes Grill. De fick tv!\ barn. 
doHern Anna Johanna född 1745 
och sonen Adolf-Ulrik född 1752. 
Dottern gifte sig sedermera rned sin 
kusin. den från Holland bördioe 
grosshandlaren i Stockholm Henrik 
Wilhelm Peill. Sonen gifte sig även 
han med en kusin, Anna Johanna 
(d.y.) som var daller till Johan Abra
ham Grill - en halvbror till Claes 
Grill. 

Anna Johanna var berömd fOr sin 
skönhet. vi lket kanske är svårt att tro 
vid ett betraktande av det portriil! -
en pastellmålning av Gustaf Lund
berg - ~om införlivades i Kungl. 
MynLkabmeHets samlingar rör några 
år sedan som en generös gi\va friin 
Gunnar Ekströms sti ftelse. PorträHet 
lir anwgligen en beställning inför 
Anna Johannas 50-årsdag. Y uerliga
re fyra porträll fOreställande Anna 
Johanna är kända: ell barnporträll 
m_ålur uv Sc~cffcl: ett ungdomspor
rrall som trollgen utförts av Arcnius: 
en Lundbergpastell som visar henne 
i. vit klänning och slöja samt eu Ros
hnporuäu där hon är tillsammans 
med sina två barn målat 1777. eu år 
fö!e sin död. ~essutom präglades en 
mmnesmedaiJ lagen av Daniel Fehr
man 1755. då hon var 35 år. 

Del finns mycket knapphändiga 
uppgtfter_ om Anna Jollarmas per
son. Famtljen bodde vid Stortorget i 
Gamla Stan (Grillska Huset) och 
hade eu lamställe på Sicklahalvön. 
där man höll fe ter och bodde under 
framföntitt sommarhah·året. Hiir. vid 
Svindersvik. drabbades maken av en 
olycka då han miste eu öga under 
hantering av salutballericl. 

Anna Johanna var högt aktad och 
sa beundrad all det efter hennes död 
1778 trycktes inte mindre än elva 
äreminnen. Till en del kan kanske 
amalct äreminnen förklaras av fa
miljens ekonomiska ställning. men 
mycket sanning ligger säkert i pri
sandet av hennes strävan au lindra 
nöd, hjälpsamheten och stor guds
fruktan. 

l SNT 3/97 s. 78 
presenterades föreningens medalj 

över Anna Johanna Grill. 
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Aww Jolzmma Grill. ca 1770. 1in·la11 ji1111J i Ktmsl. Mymkahim'/11'/s wsriilllliiiSSdl!l 

Samfal i kabinett. 

Anna .Johanmt 
och numismatiken 
År 1744 kom Tessin. som var nära 
viin med familjen Grill. med en fOr
frågan till Fredrik l om det inte vore 
l.~in_lplig_t all u~arbc l_a en full stiindig 
luslorw mtmtsmm;ca pmriae ··. För 

au kunna göra delta skulle man 
inriilla en kommiuc. Han motiverade 
fOrslaget med au det i Stockholm 
fanns åtskilliga ··vackra och rara·· 
myntsamlingar och au det f;ums risk 
fOr all dessa kunde skingra . Dcua 
s_kullc i så _fall skada ?en ~vetenskap
liga f?rsknrngen. Tessm fick kungens 
~odkannande (han var nog inte s5 
mtresserad) och dtirefter utsågs tio 
män och en kvinna till medlemmar 
i denna numismatiska kommiuc. 
Kvinnan var fårstås Anna Johanna 
Grill. då endast 24 år gammal. Hon 
iigdc en mindre samling mynt som 
hon köpt eller Urvr. Efter några år 
hade samlingen vuxit till en stor och 
värdefull kollektion. Hennes makes 
ställning underiiiHade inköpen. 

Hur stor var då hennes samling"? 
Tessin ansåg all bland dc dåvarande 
sv~nska myntkabinenen intog fnt 
Gnlls den fjärde platsen. Vid en ,·är
dering 1765 bedömdes samlingen 
vara värd 15- 18.000 daler koppar
mynt. rJritetcn ej inräknad. Denna 

summa motsvaras av 5.000 -1!.000 
daler silvermynt. Som jUmförelse 
kan nämna. au en l :c stynnan år 
1765 tjänade 132 dr kmt per månad. 
Någon fOrteckning över samlingen 
har tyviirr aldrig funnits. Inte ens i 
bouppteckningen 1778 finns nl\gon 
förteckning iiver mynten. men sam
lingen tillsamman med böcker samt 
en ""bronzbild"' värderadel> till 500 
riksdaler eller ca l 500 dr si lver
mynt. Della iir cu stort belopp med 
tanke på au en hovriiusassessor lick 
400 riksdaler i lön per år. Genom 
arv övergick samlingen till sonen 
Adolf Ulrik som fortsalte utöka den
samma. Samlingen stannade i sliik
ten fram till 1865. då den testamen
terade!" till Kungliga Viuerhcts- His
torie- och Antikvitetsakademien ge
nom Car) Ostbcrg. dvs till Kungl. 
Myntkahmeuet. som sedan 11uio 11r 
lydde under denna akademi. Sam
lingen bestod av 5 162 mynt. diirav 
:! 12 guldmynt. 2 023 silvcnnynt. 759 
bronsmynt. 32 tenn eller blymym. 
och 2 järnmynt När akademien ha
dc försen Kungl. Myntkabinc!lcts 
samlingar med vad dc ans11gs behö
va. Ö\'Crlämnadcs dc resterande 823 
mynten 1873 till Uppsala uni,•crsi
tcts myntkabinett. 

lie/en!! Piltlxren 
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Flygande start 
på unionsmötet 
Förväntansfulla färiiresenlirer stod 
vid incheckningsdisken på Arlanda 
tidigt på morgonen den 28 maj. Föga 
anade vi hur vår dag skulle förlöpa. l 
kön gick ryktet au det danska llyg
bolagets personal gå11 i strejk och 
all llighten från Köpenhamn var in
ställd. Men checka in som vanligt 
skulle vi göra, sa man oss. 

D<1 löser det sig slikert. sa vi och 
salte av mot planet till Köpenhamn 
med boardinl!cardcn i nä,·arna. Nå
got fOrdröjda av trilskande arlanda
datorer landade vi så på Kastrops 
llygplats. ix . a dom där. planet går 
inte men vi ordnar det här. Men nu 
anslöt sig våra linska kolleger och vi 
var plötsligt sexton som skulle ha 
ny11 llyg till Fiirö:~rna. En snäll och 
hjälpsam dansk herre på Kastrup 
ordnade med llyg för en del av oss 
tillbaka till Arlanda men för mesta 
delen av OS!. till Oslos nya flygplats 
Gardemocn. Sedan skulle vi alla 
mötas i Keflavik fOr vidare fård mot 
Reykjavik och Färöarna diir vi skulle 
landa 20.30. 

Det lät ju rimligt tyckte vi. Man
nen försäkrade oss all bagaget skulle 
skickas tlirekt till Färö<~rna. så tlct 
bchö,dc vi inte alls bekymra oss om. 
Och med telex till Arlanda. Garde
mocn respektive Reykjavik sku lle 
allt fungcrn smidigt. Men så blev det 
nu inte. Ingen personal på någon av 
dessa llygplatser kiinde till vare sig 
vår belLigenhet eller faxels existens. 
åtminstone inte i förväg och inte för
r'Jn vi övertygat dem om all vi fak
tiskt stod där med våra biljetler i han
den men utan plan. 

Pa Island landade vi i Keflavik. tog 
buss till Rcykjaviks flygplats. och 
brå11orn var det. Till och med så 
brå11orn au vissa av oss klev av så 
fort bussen stannade till fast vi 
inte var framme linnu. Vi mera 
ismagade tog tag i chauffören 
som med hussen jagade i fall dem 
som ~prang runt med sina väs
kor, hiimtade upp dem och tog 
oss alla till "i nrikestlygplatsen•· i 
god tid fiire start. lmc heller i 
Reykjavik kiindc man till oss. Efter 
många om och men och Anton Holt. 
som plötsligt diik upp och hjiilpte oss 
och llygplatspersonalen med spr.i
ket kom vi till sist ivHg. Tur all det 
fan ns plats pil planet. .. 

N<'ija, tolv timmar senare lin ut
satt tid var vi iintligen framme vid 
våra hotell , något möra men mUlla 
och stinna av dagens många smör
gåsar och stillasiuande. Vi hade m is-
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sal cll vardagsöppet T<irshavn och 
vår viird~ fint urpgjorda för~tadag~
program. Jag iir tacksam au jag inte 
hörde till dc ~tackarc som inte lick 
si ll bagage överhuvudtaget den hel
gen. Tom Bergroth kunde triumfera 
iivcr flygbolagen. Han hade llugit 
fiirr och visste all det man behöver 
n:ir man landar. det ska man h:llla i 
handen. hela tiden ... 

MUlesdagen 
Miitet hHib i Nordens Hu!> dit vi kom 
efter en uppförsvandring i motvind 
genom T6rJ-havn. men i myl·ket 
vackert och ~oligt vlidcr. Fomya 
Mym~a' narafelags ordförande Tho
rulf Bjmklund hälsade o~s vHikom
na. 

Dagen inleddes med föredrag. 
Först ut var Brita Malmer. var~ förc
drag handlade om mynten av ormtyp 
som präglades i Lund ca 1 <nO mr 
Knut den store och Hardeknut. Kol
bjurn Skaarc bcräuade om myntskat
ten fran kyrkog: rden p. Sandoy. en 
av F:iröarna" sydliga iiar. nedlagd 
efter ca 1095. Christian J. Sirm:n~cn 
talade om linan~ieringcn "'' Nidam'
domen i Trondheim om byggde' 
under aren 1153-1281. Anton Holt 
beriiilade om de dan~ka bröderna 
Carl och Michael Lund!> samlin ~tilr 
av antika och medeltida mynt. ~~m 
dc sk lin~tc till Island. Tom C. 13erg
roth prc~entcratlc Åbos nya mynt
och medaljkahinctt. Slutligcn talade 
J11rgcn Stccn Jen,cn om sill nyn pro· 
jekt, en hok om pengar i Danmark 
under {lrcn l 000- 2000. 

Pn11< 1111<iN 111}/,,·ku•n. 
frtln •·iin<ft•r .IJ'II-' Fddt;ric /:'If•·..,; 

/1111 1Vi,, t1/m och 7in·/Jjiim S11mlq11i.,r. 
N1111: Mnnil'll Go/ohit•wski Lmr11hy. 

Strax efter lunch ~amladcs re
daktionen för Nordisk Numismatisk 
Är~skrift för all tala om dc kom
mande volymerna. Redaktionen för 
utgivningen av NNÅ 1996 • 97 flyt
lits till Stockholm. 

SjU!va unionsmötet hölls under 
eftermiddagen. Endast tre kvinnor 
fanns med bland elltrelliotalmanliga 
delegater och observatörer. nämligen 
Brita Malmer. Kattrlin Bir6-Sey samt 
undertecknad. Allehanda mötesfrå
gor avhandlades. Rapporter fr~ n för· 
eningar. kabinell och andra institu
tioner framllirdes. och jag vill gHrna 
nämna alhr som hade något all med
dela: 

Prehen Nielsen fran Dan. k u-
mi~matisk Forening. Jorgen Stecn 
Jen~en fr:in Den Kgl. Munt- og Mc
dailbamling i Köpenhamn. Thoroff 
Bjnrklund från Foroya Myntsavnara
l'clag. lan Wischn friln Kungl. Mynt
kabineuet i Stockholm. Freyr 1,6-
hannesson fr.:ln Myntsafnarefclag Is
l and~. Pckka Sarvas från National
museets Myntkabineli i Helsingfors. 
Sven Sonsteby frän Norsk Numis
matisk Forcnin!!. Kenneth Jonsson 
fran umisrnatiska Forskningsgrup
pen i Stockholm. Aimo Linkosalmi 
fran Numismatiska Föreningen i Fin
land (vilken inbjöd till nästa uni
onsmötc om tv~ år). Anton Holt från 
Seolabanki islands. Allan Hansson 
från Sk!Jncs Numismatiska Före
ning. Torbjörn Sundquist från Sven
ska Numismatiska Föreningen samt 
Kawlin Bir6-Sey från Universitetets 
Myntkabineli i Oslo. 

F ii r k vällen hade vår \'Urd ordnat 
en festmiddag på Hotell Hafnia i dc
ra~ festlokal kallad Parnassio. belä
gen högst upp i huset med underbar 
utsikt över staden och dess hamn. Sc 
bilden. 

Siindagens vlidcr var molnigare 
men fortfarande vackert och 
k lart nog för en lyckad bussut
fl ykt. Det blåste först~s. rnen vad 
gör det p~ en sådan resn. Nog 
vi~ste Jag all Fiiröarna Hr vackert, 
men sa till den milda grad! Det 

kan inte linnasen bild eller berlit-
tclse. som ger rällvisa åt delta land

skap. Men tlink Hndil . all en liten ö 
milt ute i Atlanten. knappt synlig på 
kartan. kan vara si\ påtaglig och oför
glömlig. Guidade av Thoroff Bjur
klund gick resan på välbyggda vägar 
från Torshavn, förstås. över berg. 
runt berg. genom tunnlar, ner mot 
vikar och byar. Vi fur geruJnr Strey
moy. tog "den enda bron över Atlan
ten" (enligt vår vi tsige vHrd) över till 
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Utsikt ii1•er "/i)nfwm och hmt/11('11 fnlu Hotell Hr!fitias to~terrass. 
Fmo Mouicu Colafli<'H'Ski Lwmhy. 

Deltagama i /V()Ir/i.vk Numi.wuuisk Uuious miitc Jl)99.framflir kyrkau i Cotugjåg••. 
(; ,," Torl~jiim Smtdqui.H. 

Pmtstiimpd med tmh•tbtiug m· uuimtsmiilet. 
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Eysturoy. l Fuglal}s·)rour avåts en 
liskbufle med en liten pärla av danskt 
ursprung ti ll. På hemvtigen fowgra
fcrades vi alla framför den nya kyr
kan i G11tugj6g v med den l1iröiska 
konstnären Trondur Paturssons glas
arbeten. Sc bi Iden. Slackars Börje 
Rådström blev akterseglad. Hans 
klocka trilskade. 

Nästa morgon vaknade jag av reg
nets strilande. En liten titt genom 
fånstret sa mig au detta bådade in
te gott. Dimma. N;\\'äl. femövertitta 
gick bussen till fl ygplatsen. Resan 
tog två timmar och ko. tadc l 00 dan
ska kronor. Färden gick som under 
gårdagen. över berg. genom tunnlar 
men nu också med fårja över till 
Vågar och flygplatsen. Denna dag 
säg man inte långt. genom dimman 
endast de närmaste fåren och lam
men samt regnet som rann som 
vattenfall nerför hergen mot vägen. 
Vi förstod df1 alt hiiurc uppskatta det 
klara viidret och utsikten under ut
flykten dagen innan. 

Men väl fmmme p;' flygplatsen 
vägrade planet ldn Köpenhamn lan
da. Efter någon timmes drklande 
över Vagar vände del ~ler mul Dan
mark. Och inget plan. ingen resa 
hem. Framåt cftcrmid<Jagen ti lldela
des vi alla 32 numismatiska delta
gare hotellrum på skilda platser p[t 
ön. Så det var barn nu siilla sig i huss 
ioen för den vanli!!a ninlen iiver 
b~rg. genom tunnlar~ 11itjan. iivcr at
lantbron, för min del linda hon till 
Eioi . Två timmar. Men Eioi v<~ r tvek
löst värt dcua! Triilla var vi. men 
liksom pft hitresan. vid gol\ mod. 
Många kunde inte motsta en prome
nad i byn trots regnet. Nu hade Börje 
ffitt revansch. Färöarna hade han fdtt 
se trots klockupproret. Liksom nästa 
dag. när vi ;iter fulla av hopp gjorde 
samma resa tillbaka till V;i!!ar. två 
timmar över berg... ~ 

Vi kom ivägl Det var hara lite 
dimma. Framåtkvällen landade vi så 
äntligen på Arlanda. Diir ~tod vi vid 
banden och väntade på bagaget. Den 
ena efter den andra av mina medre
senärer försvann hemåt med sin res
väska. Men min kom inte fram. inte 
heller Frederic Elfvers. Vissa unions
möten glömmer man aldrig. 

Ett stort tack t i Il vår viinlige viird 
Thorolf Djl')rklund. som dessutom 
hade ordn1ll med en siirskild post
stämpel dc numismatiska dagarna 
till lira: NORDURLENDSKUR NU
MISMATISKUR FUNDUR l NOR
DURLANDAHUNN UM 28.-1 1. 
05.1999 samt myntsamlarförening
ens symbol. ett vikingaskepp med 
segel. /VIGL 
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Leo Holmgrens medaljskåp 
l november 1996 erbjöds Kungl. 
Myntkabinettet ett mycket trevligt 
mcdaljskåp. Det var Stiftelsen Leo 
Holmgrens minne som hörde av . ig. 
Tillsammans med skåpet hörde liven 
eu antal föremål i form av gipser och 
brända terrakonamodeller samt gla
serade sådana. Skåpel inköptes av 
Sven Svenssons stiftelse och över
lämnades som gåva till museet. 

Redan tidigare p;i hösten 1996 
hade Kungl. Mymkabinellct fått en 
rad föremål fr:in Leo Holmgrens 
sterbhus. Även då var Sven S~·en5-
sons stiftelse den generösa givaren 
(KM K inv. nr l 02 557). Den gi\ngcn 
gällde det t vii målade ponrätt på gm
vören. en skulptur. 258 ski. ser och 
forlagcteckningar. gipser. arbetsred
skap m. m. 

Medaljskåpet lir egenhändigt till
verkat av Leo Holmgren. Det ~ir gjort 
i grönmålat trii. Ski\pets maxmilli iir 
höjd 150 cm. bredd 68 cm och djup 
50 cm. Skllpct består av två huvud
delar. den övre med två dörrar (Jå,,. 
bara) och innanför finns plats mr ).j 
utdragbara lådor (33 lådor finns. men 
en saknas) och den nedre med en stor 
utdrag- och lllsbar låda. Den övre 

,\lt•doljJ.rm.lllliirt•ll Uo Holmgre11 
; ,,;,mr/je 1933. 

Ht"pmfoto: Jo11 En• O/s.w11. RA;\ . 

delens dörrar lir på insidorna ut
smyckade med tio små ( 18.0 x l 1.5 
cm) oljemålningar. fem på vardera 
dörren. Dc är utförda av Leo Holm
gren:. far. Vilhelm Holmgren. 

Sk:ipct lir rikt utsmyckat på utsi
dan. P; den i)vrc delens dörrspeglar 

finns applicerade symboler av guld
målat trä. På den nedre delens lllda 
är etL hänge i guldmålat trä appli
cerat. Pil skåpeL~ övre främre hörn. 
samt i minen finns symboliska ligu
rer. Ån alet 1939 finns elegant inristat 
på dörren. 

Leo Holmgren föddes 1904 i Pa
ris och flyuade vid elva års ålder til l 
Sveri!!e. Han studerade 1925-30 vid 
Konsthögskolan med Carl Milles 
som lärare. År 1927 arbetade han vid 
L'l Monnaie i Paris. Året dlirp1i blev 
han elev till Erik Lindbcr!!. Fr.\n 
1938 arbetade han vid Kung[ Mynt
och justcrings\'erket. År 1944 efter
triidde Leo Holmf,oren profeJ.sor Erik 
Lindberg som myntgravör. DUnned 
påbörjades en synnerlig framgångs
rik konstnärlig gärning i statens 
tjtinst. Med placeringen vid Mynt· 
verket följde många officiella upp
drag. Statliga verk. företag och före
ningar som önskade hedra ni\gon 
eller något vände sig till den skick
lige Leo Holmgren. Han avled 1989. -

TS & /IV 

THE PLATE MONEY TREASURE 
OF NICOBAK 
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PLÅTMYNTSKATIEN FRÅN NICOBAR 
Världens största fynd av plåtmynt 

Av Jimmy Herbert & Bertel Tingström 

Pris 150 kr 

Kungl. Myntkabinettets butil\ 

08-5195 5304 
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Llo /lolml/f'I'IIS metla/j•~IIJI. tmli~t·n wfön /939. 
Foto: Jan En• 011\(m. RAÄ. 

Ojjrmmatillllu•da/j•~IIJII't 1111r wfiilltla. /'a itHitlan ,,. 
därrama >i III• r tioo/jema/nim:ar •mil tir mjiinla m · Uos far 
Villre/m flolm,r:n·n ( 11!6.1-19-131. firw: Jan En• 01»011. RAÄ. 

l m rjt· wdm~<:.•lotla li~<:~<:t•r fria arbetm •om Il t/ört> m · U o Holmw ·en. Foto: Jan En· 0/.1.11111. RAX o 
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Kung Stefans myntning i Bratislava 
Den ungerska myntningen inlcddcl! 
under kung Stcfan ( l 00 l - l 038). 
Myntningen lir väl belagd i svenska 
fynd. men det skall inte tolkas som 
att det fann. direkta konwkter mellan 
områdena. Det är s nara~t så att man 
får riikna med att dc ungerska myn
ten kom till Sverige via Tyskland. 
som Sverige hade livliga handelsför
bindelser med. 

Stefans far hade samlat dc unger
ska stammama till ett rike och mis
sioniirer inkallades. Under Stcfan 
kristnades landet och öppnades för 
inflytande från Västeuropa. Admi
nistrationen byggde<; upp och griin
serna tryggades. Redan 996 hade 
Stefan gift sig med en syster till den 
bayerske hertigen Henrik. som ~c
nare blev tysk kejsare. 

Stefans myntning inleddes om
kring l O l O och består av tre typer, 
varav tvä lir priiglade i REGlA CIVI
TAS (den kungliga staden). vilket 
tolkats som nuvarande Esztergom 
(ty. Gran) och en i Bratislava. Stc
fan kröntes i Esztergom som iir Ung
erns ärkebiskopsslite. Myntningen 
var mycket blygsam fram till ca 

Medalj för 
vegetarianer 

1018 da den blev mycket omfat
tande. Samtidigt övergick man frän 
en myntr!ikning baserad på pund till 
en hascmd pli mark. Detmedförde att 
myntens vikt sänktes kraftigt. Nam
net pil valiiren. l penning. blev emel
lertid ofOrändrad. 

Den h1ir aktuella typen visar ett 
kors pil åtsidan och en stiliserad 
kyrka på frilnsidan . Den har troligen 
hayer:.ka förebilder (böhmiska mynt 
hade ofta samma bayerska typ som 
förebild ). Åtsidans inskrift SPHA-

VS REX (kung Stcfan) är \'alhänt 
med ~:\väl bahända som uteläm
nade bokstäver. Fransidans inskrift 
PRESLAVVA CIV (staden Preslava) 
syftar på Bratislava (ty. Pressburg. 
ung. Po1.sony) i nuvarande Slova
kien. Den präglades sannolikt strax 
fil re l O 15. Bratislava var en av dc 
mest betydande sUiderna i Ungern 
denna tid. 

Typen iir endast känd i tre exem
plar ~amt liga sannolikt funna i Sve
rige. varav denna tillhör en skatt från 
Bosarvc. Stång<• sn på Gotland. Vikt 
1.99 g. 21 mm. 

Mym priiglm for Stefilll m· U11Jifrtl 
ca /015. Fyndjrå11 Gm/mul. 

Litteratur 
K. Jonsson. The earlicst Hungarian coi
nage. Comme/Ilatirmes Numi.\mlllil'cll' 
1988 (red. P. Berghaus et al.). Hamburg 
1988. 

Kenneth Jmts.wm 

Svenska Vegetariska Föreningen 
(SVF) grundades 1903 på initiativ 
av Johan Saxon ( 1859- 1935). Denne 
berömde förlagsm:tn var ivrig vege
tarian och anh:ingarc av nykterhets
rörelsen. l tidningen Stiuiugsmmlllt'll 
propagerade han mot anviindning :w 
sprit. tobak och klitt. Föreningens 
uppgift skulle vara att "befrämja ut
bredandet av Cll naturenligt lcvnads
Siill och samla alla får vegetarianis
men intresserade till samverkan mr 
delta mål". Redan från hörjan lllgav 
föreningen tidskriften Vegewriauen. 

Sn'"''~" \~'J:elllri~ka Föreningens medalj frtlll /920. Foto: Jcm E•·e Olsson. RAÄ. 

Bland Sven Svensson cfterl1imna
de numismatiska föremål linns en 
medalj som ii r utgiven av Svenska 
vegetariska fOreninge n 1920. Medal
jen iir av brons och mäter ..JO mm. 
Åtsidan vi. ar en naken kvinna sta
ende på kustklippor. Hon sträcker ut 
sina armar mot en uppåtgående sol. 
Text i halvcirkel: Svenska Vegeta
riska Föreningen. Frånsidan visar en 
fruktkorg st;\cnde nederst inom en 
kmns av veteax. 

Troligen har medaljen använts 
som beliiningsmedalj. /W 

11 0 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER ochVÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
T ILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(11f1Jlli i•• .wu11laromrt1de) 

Klo~t crgntan 5. 222 22 LUND 
Tel och rax 046-14 43 69 

BÖCKER OCH MYNT 
Köpes och säljes! 

• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Tåby. 

08-510 1281 8 
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Två svenska provsedlar 
Det är inte så ofta som man far se 
provsedlar från 1700-talet. Men i 
Sven Svenssons samling linns två 
sådana. Annars ligger inte styrkan i 
Svenssons samling på sedeldelen. 

Åren 1743-1812 utgavs vita tran
sportsedlar pli fasta valörer. År 1745 
fOrklarades de vara oinlösliga vilket 
gjorde att den svenska valutan i pmk
tiken blev av papper. Endast lligva
lörema 6-12 daler kopparmynt fick 
inväxlas mot skiljemynt eller plåtar. 
Uppenbarligen önskade man föränd
ra utseendet på dessa srndsedlar. där
av provsedlarna i Svenssons samling. 

Den första är i valören 6 daler k. m. 
(bild 1.). daterad l januari 1752. Som 
vanligt finns texten ''Banco-Tran
sport-Scdcl N:o" i sick-sack liksom 
vitstämplar upptill och nedtill. Men 
därunder finns texten "Uti Riksens 
Ständers Wäxel-13anco hafwcr Sc-
delhafwaren insatt ....... uppställd som 
formen av en pokal. 

Den andra sedeln är frå n 175 1 
(bild 2.). På denna saknas mycket av 
den vanliga texten. men man har 
skapat en inre ram som mest liknar 
ett kuvert. 

Vem som utfört förslagen är okänt 
(kanske var det Daniel Fehrman). 
men vi kan lugnt konstatera att dc 
lades åt sidan för att åter bli aktuella 
i denna artikel. /\V 

• • • • quadra 
Klenoder i 

Kungl. Myntkabinettet 

Ett urval av museets 
samlingar presenterade l 

exklusiv formgivning 
med bilder i färg, från 

Fyrspannet och Arethusa 
till Belöning för snillen 

90 kr 
Inbunden 150 kr 

Ring vå r butik 
08 -5195 5304 

och få den hem! 

Portokostnad tillkommer 

• • • • 
s;..rr s· 99 

Biltl l . 

Biltl :!. Fmo: A7i\. Piin11in.r~adr. 
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Till våra medalj-, sedel- och pollettforskare 
Då och då vänder sig l'r5gvisa ama
törforskare på lokal- eller riksplanet 
tilJ Kungl Myntkahinenet eller di
rekt till sedeltryckeriet i Tumba el ler 
tiJJ medalj- och poJlcHlllgivarc som 
Mymverket i Eskilstuna. Sporrongs 
i Danderyd etc med ivriga förfråg
ningar om upplagor. tolkning av bi l
der mm. Av rent praktiska , kfil ~ka JJ 
härmed följande upplysningar ges: 

l. Myntverkets arkiv har i sin hel
het överförts till Riksarkivet i Stock
holm. l Eskilstuna för man ;lllteck
ningar om aktueJJ tiJJverkning men 
de går inte siirskih 15ngt tillbaka i 
tiden. Men viJJ man veta hur många 
exemplar som bestälJdes av en viss 
medalj t ex 19R8 kan man få fram 
detta. Vi 11 man ha besked om iildre 
förhå JJanden får man forskn i Riksar
kivet sjiilv. Observera all inga faktu
rakopior sparats. Vi Il man veta t ex 
hur många exemplar som slogs av en 
medalj över en borgmiistare i Norr
köping finns inga sMana uppgifter 
där. Men diiremot kanske i rådhusrä
kenskaperna hos den stad som be
stäJJdc medaljen! 

2. Riksbankens arkiv (med uppgif
ter om sedelutgivning) finns ocks:\ 
hos Riksarkivet. Tumba har bara 
material om aktucJJ tillverkning och 
den är inte av offentlig karaktiir. Det 
som Du och andra nyfikna får veta 
står i Riksbankens årsbcriinclscr. 

3. AB Sporrong och dc företag 
som dc köpt (Pctcrssons Knappma-

Erik Lindbergs fond 
Mynt- och medaljgravören. vice pro
fessor Erik Lindberg. som en gång 
var sHindig sekretcrare i Kungl Aka
demien för dc Fria Konsterna. hyl
Jades pil sin 70-årsdng nyårsafton 
1943 med bildandl.!t av "Erik Lind
bergs fond till friimjande av svensk 
medaljkonst". som skulle förva ltas 
av Konstakademien. Undertecknare 
av uppropet var prins Eugen och 
representanter för Kungl Mynt- och 
Justeringsverkct, Kungl Myntkabi
nettet, Svenska Akademien samt dc 
kungliga Vctensknps-. Vincrhcts-. 
Konst- och Ingenjörsvetenskapsaka
demierna. Nationalmuseum. Konst
närsklubben. Kunstnärcrnas Viinner. 
Sällskapet ldun och SNF. Fonden. 
vars uppgift iir att dela ut stipendier 
till medaljkonstnlircr. tog sin början 
med all tilldela Gösta Carcll ett så
dant. Under senare 1\r har inga ut-
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keri. Alois Riner. Westins, Lal.!er
ströms etc.) kan inte visa upp några 
arkiv elJer tiJJverkningssiffror. me
ningslöst att tilJskriva dem. Det finns 
vissa ritningar och fotografier kvar: 
en efter 1920 niistan komplen m
remålssamling med tiJlhörande kort 
har överförts - till Ekenäs i Finland. 
Korten anger namn på bcst:illnrc. 
konstnär m m samt när stampen var 
färdig. Dessa kort har kopierats för 
Kungl Myntkabinettets räkning men 
p g av personalbrist inte kunnat be
arbetas. Skriftliga förfd\gningur kan 
alltså inte besvaras. Forskare kan 
efter överenskommelse besöka Kungl 
Myntkabinenet för studier. 

4. Sporrongs äldre arkiv har över
förts tiJI Stiftelsen Stockholms Förc
tagsminnen (Hammarby kajviig 30, 
nedfart Lumavägen), Box 92003. 
120 06 Stockhohn, tel 08-772 99 00, 
fax 08-772 99 35. Det finns en hel del 
mikrofil made fakturakopior o dyl. 
Avtala !!ärna om besök! 

Som- ett allmänt råd tiJI ovana 
lokalpatrioter: våra arkiv har numera 
inte personal och tid för att kunna 
utföra Dina forsknin!!ar. Du måste 
göra det själv ! Skriv i'ima och fråga 
om det fi nns rester av det e ller det 
arkivet. det är ju onödigt an resa till 
Stockholm eller din närmaste lands
eJler stadsarkiv på måfå! Men forsk
ningen i detta arkiv måste Du klara 
sjtilv. eller betala någon professionell 
"arkivräv' ' som gör jobbet. LLt 

delningar skett. Fr o m 1998 tillsat
tes en ny niimnd, bestående av Aka
demiens sekreterare professor Bo 
Grandien. akademiledamöterna och 
skulptörerna Sivert Lindblom och 
Kajsa Mattas samt f museidi
rektören Lars O. Lagerqvist. 

Stipendier 1998 
Till stipendieniimndens förfogande 
stod detta år 240000 kr. Della dela
des i fyra lika stora stipendier. som 
tilldelades skulptörerna K G Be je
mark. Liss Eriksson, Kerstin Kjell
berg Jacobsson och Ernst Nordin. 

Stipendium 1999 
Ti Il s lipendienämndens förfoga nde 
stod 45 000 kr. Beslöts. att belop
pet odelat skulle tilldelas skulptrisen 
Gunvor Svensson Lundkvis t. LLt 

Mireille Mosser 
1921-1999 

tlfin•ille Mosser. Lissabo11 18 maj 1999. 
f(Jto: C. Artlws-Bertrand. 

Kort efter mötet i Lissabon den 28 
maj. som refereras på nästa sida, 
drabbades FIDEM och alla dess 
med lemmar en svår för lust. På väg 
in till kviillcns konsen i Gulbenkian
sti ftcl scn avled hastigt vår twgna 
medarhetare sedan nästan fyrtio år, 
Mademoiselle Mircilie Mosscr: hon 
hade drabbats av en hjärnblödning. 
Begravningen (i Frankrike) ägde rum 
den Il juni. 

Mademoiselle Mosser var redan 
i tjiinst hos familjeföretaget Maison 
Art hus- Bert rand, den kända medalj
och juvclcrarlirman i centrala Pa
ris (Place Saint-Gcrmain-dcs-Prcs). 
grundad ll!04. n1ir hon 1972 blev sc
crctaire administrative vid FIDEMs 
styrelse - i och för sig en mycket 
begriplig utnämning. eftersom hon 
t i Il hörde det företag vars förre cheF 
(som ännu levde) Andre Arthus-Ber
trand varit en av gmndama och tio år 
tidigare avgått som ordförande. och 
var~ son och dåvarande chef Claude 
Arthus-Bertrand var FIDEMs gene
ralsekreterare. Hon hade efter juri
diska studier börjat hos dem 1943. 
Det var e tt av llcrn exempel på dc 
praktiska arrangemang som gör det 
möjligt för en visserligen internatio
nell men liten sammanslutning som 
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FIDEM att klara ~ ina uppgifte r trots 
begränsade medel: entusiaster från 
privat eller oiTcntlil! sekwr arbetar 
frivilligt och reser på egen (eller stif
telsers e ller statens) bekostnad. ord
nar utställnin ~:ar och konferenser 
osv. Det lir knappa~t någon hemlig
het au dc som kommer till cu dele
gatmöte blir bjudna på en lunch- a lla 
övriga ko~tnader får man klara själ v 
(eller genom sin arbetsgivare). 

Den adrninistrat i va sekrete raren 
har en mycket vikt ig uppgin genom 
au dels vara generalsekreteraren be
hjälplig i alla~prakti ska sysslor. skri 
va ut och diminuera protokoll. kal
lelser 111.111. och h1\lh1 kontaklen med 
kassaförvaltaren, sedan grundandel 
en anställd vid La Monnaic i Paris. 
dels korrespondera med dc o lika dc
legaterna om dc många smärre pro
blem och irritationer som Hilluppstår 
när årsmiitcn h?tlls bara varitinnat 1\r. 
Tillsammans med generalsekretcra
ren såg hon också till all allt som 
kunde intres~era medlemmarna blev 
tryckt i Medail/es. När dessa två 
anlände till cu möte. visste man au 
det skulle bli ordning och reda! 

Glädjande nog har Claude Arthus
Bertrand efter sin avgång som gene
ralsekretcrare fortsan att vara codc
leguee för Frankrike tills helt nyligen 
samlär dessuLOrn al ltj iimt vår revi
sor. A ven om Mademoiselle Mosser 
också lämnat ~ina be fallningar och 
gått i pension hade hon i likhet med 
sin gamle arbetsgivare fortsall all 
delta i kongresser och viktigare sam
manträden - s;\ även denna gång i 
Lissabon. 

Men Mircilie Mosser var så myc
ket mera iin den effektiva sekre tcra
ren med den grundliga utbildning 
som kriivdc5 förr. inr:iknat konsten 
att stenografera och all sammanfalla 
diskussioner utan att förlora det vä
sentliga. Hon hade pcr5onlig chann 
och ett sinne för humor som vi alla 
i hög grad uppskauadc. Humor är 
effekt ivare iin (d;l ligt) humör och de t 
var all tid lika givande au koppla av 
med en Slllnds konversat ion och 
g lada skral! tillsammans med henne 
efter e u avslutat. ofta W ngt och krä
vande möte. Och så blev det också 
den dag som skulle bli hennes s i ~t a. 
då vi alla. styrelse och delegater, 
samlades till en sen och angenäm 
lunch i Lissabons gamla hamn (se 
fotogra fiet). När vi nu mås te skiljas 
frå n vår kära vän. sorn vi aldrig mer 
får träffa. är det något lite t av en tröst 
all tänka på. au hon tick gå hort mitt 
bland vänner och förskonades friln 
en långvarig sjukdom. Vi som är kvar 
minns henne med t i llgivcnhct och 
saknad! LLr 

$?\TS·\1'.1 

Fidem 2000 
Nästa FIDEM-kongress och in ternationella medaljutställning iiger rum 
år 2000 i Weimar i Tyskland. Datum fiir kongressen iir fastställt och den 
skall arrangeras i september. Närmarc uppgifter kommer att linnas hos 
Kungl Myntkabincllel. Box 5-!28. 11 4 84 Stockholm. te! 08-5 19 553 00 
eller fax 08-411 22 14. 

Till 
konstnärer, Fl DEM -med lemmar och m eda l j i n t ressera.de 

FIDEM-kongress i Weimar år 2000 

Vid sammantriide i Lissallon 1999 05 28 har styrelse och ledamöter för 
FIDEM gått igenom planerna rör niista internationella medaljkongress 
och utställning och fastsiiilit fö ljande: 

l. Kongressen äger rum i Weimar from måndagcn den 18 scptember 2000 
t o m lördagen den 23 september. Temat är .. Artists. Collectors and spon· 
sors .. CKonstnärer. samlare och ~rxm~orer"·). Stödet för medaljkonsten 
från renässansen till vara dagar. 

2. Utställningen ornfauar modern medaljkonst sedan 1994. 

3. Plenum i Bauhaus. Weimar. med tre inledande föreläsningar. den första 
om Goethe som samlare och spom.or. -

4. Därefter ordna' två paralkllu fiirellisningsserier om högst 25 sty..:ken 
a 30 minuter eller mindre i tv& auditorier. 

5. Utställningen :iger rum i utst;il lningshallcn i Goethe Nationalmuscum i 
\Ve i mar och öppnas den l 9 :.cptembl!r. Arrangör är Berlins Myntka
bineli med stöd fri\ n ett par stift<!~ ser. 

6. Utställningen r11nfattar högst 1200 medaljer. Maximal diameter är 150 mm. 

7. Sverige tilldel<ts 30 medaljsidor. 

8. I millen av september 1999 Lllsiinds en diskelt till delegaterna i dc olika 
länderna. Dessa skall användas för all katalogisera de medaljer som 
sänds till utställningen. l ng:~ skrivna manuskript mottas. 

9. Medaljer som man iin~kar st:illa ut ~kall .~enust 20 no,·ember anmäla.~ 
till resp delegat eller institution, i Sveriges fall under adress FIDEM 
2000, c/o Kungl Myntkabinettet. adress. telefon och fax se ovan. 
e-mail lol@myntkabino.:ttct.se. Detta hlir underlag fOr katalogen. Dis· 
kellen skall vara arraneörcma i Berlin tillhand:l senast 30 novcm-
ber 1999. ~ 

10. Medaljerna skall vara i Berlin .<1'1111.11 15 januari 2000. vilket innebär 
att dc skall vara Kungl Myntkahinenet tillhanda före jul· och nyårs
helgen 1999. Alla fotos kommer au tas av arrangörerna. Målet tir au 
avbi lda alla medaljer. 

Il. Tävlingen om kongressmedaljen iigcr rum inom Tyskland. 

12 . .. Workshops .. kommer all ordnas. 

13. Kongressavgiften iir linnu ej faststillid men kommer att vara av tre katego
rier: a. medlemmar, b. medföljande make/maka/sambo. som ej f;k me
daljen. c. övriga. 

14. Yuerligare uppgifter om uht:illning. medlemskap i FIDEM mm kan er
hållas under niimnda adress. 

Juni 1999 

Lars O. LagercJl"ist 
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Silverpenningens 
berättelser (1) 

Sent om nyårsaftonen salt Karl 
Gustav ensam i sin kammare och 

lade i ordning sin myntsamling. Girig var 
han inte, tvärt om var han lårdig alt ge 
bort tröja och rock når någon faltig 
gosse kom frysande i köket och begär
de något att värma sig med. 

Men han hade i flera år samlat mynt 
i sin sparbössa, nämligen gamla mynt 
som inte brukas numera och som han 
fåll av den ena och den andra. ibland för 
pengar, ibland för intet. De flesta var av 
koppar, fula och ärgiga när han fick 
dem. men Karl Gustav hade förstått au 
med skedvatten göra dem som nya. 

Där var många Iran Karl Xll :s lid med 
underliga tecken på, och många ännu 
äldre som klockaren vall ut bland de 
slantar bönderna lagt i kyrkhåven. och 
en hop utländska mynt var där. med 
besynnerliga omskritter som ingen för
stod. Fem eller sex var verkliga silver
mynt som Karl Gustav fått på födelse
dagar och andra högtidliga tillfällen; och 
nu höll han på att lägga dem alla i ord
ning i en låda, som han enkom inrällat 
till myntkabinett och avdelat i en hop 
särskilda rutor och små lådor. 

En penning var där som han aldrig 
kunde se sig trött på. Det var ett gam
mall romerskt silvermynt som han fåll 
till julklapp av morfar. och som var från 
kejsar Neros tid. Det var en helt liten 
penning och mycket nött, men likväl 
kunde man ännu på ena sidan känna 
igen den grymme kejsarens bröstbild. 
Karl Gustav vände myntet på ena sidan 
och på andra sidan och tyckte au det 
var en besynnerlig penning som varit så 
länge till här i världen. 

Om den penningen kunde tala. tänk
te han vid sig själv, så hade han mycket 
att säga. Men penningen låg där helt 
stilla och sa ingenting, och ljuset på bor
det brann med lång veke. och Karl 
Gustav satt och tänkte och tänkte på 
forna lider, som penningen genomlevat. 

Då förekom det honom som silver
penningen började glimma underligt, 
och han visste inte hur, men han hörde 
dess röst där den blänkte i lådan, och 
han kunde helt tydligt urskilja sakta ord. 
liksom en fin klang när man slår på en 
silverklocka. Och penningen började 
tala. och Karl Gustav hörde med för· 
undran på, men svara kunde han inte 
ett ord. Han bara lyssnade; och då bör· 
jade silverpenningen från kejsar Neros 
tid att berätta på följande sätt: 

Nu är klockan tolv, och nu skriver 
människorna årtalet 1858 efter sin 
Frälsares födelse. Vi penningar är hed· 
ningar som går ut i världen till både ont 
och gott. Och milt silver är hämtat i lom· 
tiden från lberiens berg i det land som 
nu kallas Spanien. Det är nu jämnt 1800 
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år sedan jag blev präglad i Rom. och 
vart hundrade år har jag förmågan au 
tala. Jag bryr mig inte mycket om au 
berålla dig mina egna öden. Ibland har 
jag legat långa tider i jorden; ibland har 
jag legat gömd i den giriges källare och 
den rikes silkesbörs. och ibland i den 
faltiges lomma ficka. Det kan allt vara 
detsamma; människorna förgås, släkte 
eller släkte, men silver rostar inte. pen
ningen lever i alla tider. Och likväl av
undas jag människorna, ty om jag be· 
tänker det räu. är de odödligare än jag. 
När silver och guld och Ctll jordens här· 
lighet förgås, lever ännu människornas 
själar till evig tid bortom graven. 

Efter jag nu kommit till dig, gosse, vill 
jag berätta dig århundrade efter århun· 
drade, vad jag seu ibland människorna 
vid de tider när de skrivit årtalet 58, och 
när jag kunnat tala. När man sover som 
jag uti hundrade år, vill man gärna fålla 
sitt hjärta den lilla stund det är möjligt att 
göra det, och därför börjar jag nu med: 

År 1758 
Preussens store fältherre kung Fredrik Il 
satt i sitt tält i Schlesien. Han hade nyss 
vunnit en stor och blodig seger över 
österrikarna vid Leuthen; man hade 
begravt många tusende stupade kriga· 
re; andra blödde ännu ur djupa sår; 
många änkor grät. många faderlösa 
barn hade förtoral sitt stöd. Men den 
tappre och rovlystne kungen tvållade 
blodet av sina händer och betraktade 
Schlesiens karta som låg framför 
honom utbredd på bordet och sa med 
stolt tillförsikt: "Detta land är nu mitt!" 
Han glömde att han vunnit det med 
orättfärdighet och med människors 
blod; men vad glömmer inte manniskan. 
när ärelystnad och vinning lått makt 
över henne! Världen prisade den store 
kungens bragder. och smickrarna djarv
des kalla honom "den ende". Men jag 
låg gömd under jorden och hörde dit 
hans samvetes röst som sa till honom: 
"Orätt, orätt . orätt för Gud och männi
skor!" 

År 1658 
Englands mäktige protektor, Oliver 
Cromwell, låg på sin dödsbädd. Runt 
omkring honom stod falska vänner som 
hycklade tårar och sorg. och bredvid 
honom stod hans ende son som tänkte 
inom sig med fröjdefullt hjärta: "Nu kom
mer jag till maklen efter min far!" Den 
store mannen hade hycklat mycken 
gudfruktighet och var ansedd för en 
mäkla from man. men nu när han skulle 
gå hädan kom det för honom att han 
begått stora missgärningar och låtit 
halshugga sin herre och konung Karl l. 
Och fastän Cromwell i många stycken 
varit en vis regent kom det för honom att 
hans gärningar inte kunde bestå inför 
Gud och som vore all den makt efter vii· 
ken han likat i världen allenast en 
försvinnande bubbla. Och jag låg under 
jorden, och jag hörde ända dit hans 
samvetes röst som sa till honom: "Orätt, 
orätt, orätt för Gud och människor!" 

År 1558 
En annan stor man som på sin tid varit 
den mäktigaste på jorden och i vars rike 
solen aldrig gått ned, låg nu gammal, 
maktlös och övergiven på sin sotsäng 
i S:t Justi kloster i Estremadura i 
Spanien. Det var Karl V, före detta tysk
romersk kejsare, kung av Spanien och 
båda Indierna, han som för två år sedan 
tröttnat vid sin makt och sin härlighet 
och avsagt sig alla sina kronor och blivit 
munk i ett kloster. Där stod andra mun
kar, svariklädda med brinnande vaxljus i 
händerna och sjöng omkring honom de 
heliga psalmer och prisade honom salig 
för hans botövningar och hans fromma 
stiftelsers skull. Men den döende kejsa
ren tyckte allt detta inte vara tillräckligt 
för Gud och följde bedrövad timvisarens 
gång på uret, som han själv förfärdigat 
till att förkorta sina ensliga stunder. 
Makt, ära och världens skatter hade han 
frivilligt försakat, men det var inte nog; 
han mindes hur han förföljt Luther och 
tillåtit sina spanjorer att slakta de olyck
liga indianerna i Mexiko, och alla mun
karnas försäkringar kunde inte tysta 
hans samvetes röst. Jag låg under jor
den, men jag hörde den ända dit, och 
rösten sa till honom: "Orätt, orätt. orätt, 
för Gud och människor! " 

År 1458 
Don Henrik, infant av Portugal, satt i sitt 
slott Terzanabal och mottog nyheter om 
de händelser som skulle förändra värl· 
den. Från norr hörde han talas om den 
underlige mannen Gutenberg i Mainz. 
som uppfunnit en konst att trycka böc
ker. Från öster kom förskräckande bud
skap om turkarnas framsteg sedan de 
fem år förut intagit Konstantinopel, och 
de grekiska lärde flydde att utbreda sin 
visdom i våsterländema. Från söder 
mottog Don Henrik nyheten att hans -
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Mötesknapp med rätt till fria resor 
Det har alltid varit intressant att s!ilja 
Sverige för utHindskajournalistcr. Si\ 
var det ocks5 1906 när ett större antal 
brittiska publicister inbjöds till Sve
rige för att dänned göra vart land 
känt i Storbritannien. Britterna skulle 
besöka Stockholm. Göteborg. arr
köping och Sund..~vall. 

Till fjortondagarsbc. öket i Sverige 
hade Centraltryckeriet tryckt ett pro
gram som var synnerligen vm utfor
mat. Pro!!rammct hade inhliftats i en 
mycket ~legant sidenfodrad !lider
pärm från Hedbergs Hovhokhinderi. 
M an hade dessutom Iiilit till verka en 
mötesknapp för att bliras p~ kav:u
sla!!en. Den Hr av brons med en cmal
jcr~d framsida. l det bli\ mitt11iltet 
syns de svenska tre kronorna i guld 
över två vita gåspennor. och i den 
röda r ing, som bcgriinsar mittf1i ltet. 
läses: BRITISH PRESS TOUR 
1906. Mötesknappen beriittigade hl a 
ti ll fria resor på elektriska spårvU
gama i Stockholm och Giitehorg. fri 
entre till Skanscn under Stockholms
besöketm m. Knappen/miirket skulle 
användas både av dc brittiska glis
tema liksom derrL~ svenska viirdar. 

Mötesknappen är komponerad av 
konstnären Vicke And n! n ( 1856-
1930) som var känd ~om tecknare i 
skämtpressen (t c~ i Puck och K:l!>· 
per). ~led tiden ~kulle Andren illu~
trera en mäncd böcker och utfiira 
större uppdrag som t c~ väggmål
ningar i Kungl. Operan. Opcrakafcct. 
restauranc Du :"'ord. Gustav Va<,a
kyrkan och Hörneforl> kyrka i Vii'>· 
Lerbotten. Knappen 1ir tillverkad hos 
C. G. Hallbef!;. 1\V 

skepp seglat ända till Guinea på Afrikas 
västra kust. vilket var den längsta rosa 
någon sjöman den tiden förotaglt. Då 
blickade den vise och ädle fursten från 
sina slottsfönster ut mot den stora 
Atlantiska oceanen l väster. skakade 
eftertänkligt på sitt grå huvud och sa: 
"Där bortom oceanen måsto finnas ett 
land; ack. att jag ej ska leva, n ör dot lan
det blir upptäckt!" - Och jag silverpen
ning låg under jorden. men jag hörde 
hans röst, och eko svarade från de 
omätliga böljornas blå: "Ja. ja, där är ett 
land, det är Amerika. och Christofer 
Columbus går nu i skolan i Genua l" 

Silverpenningens berättelser. Av 
Zacharias Topelius. Ur LAsn/ng f(Jr 
bam. Urval för skolan. S. 253-267. 
Stockholm 1903. Redigerad av 
MGL Forts. n4sta nr. 
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SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~' .,. t-& • . ~ 
~ 

Öppeltlder 
Vardagar 10.00 - 18.00 
LOrdagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
11 1 53 Stockholm 
Tel. 08·411 50 81 
Fax. 06·411 52 23 

SÄLJES 
Oscar Il 1874 -1907 

alla utgivna år - Kval1? -1 till1 

1 öre - 3 2 år - 11 00 kr 
2 öre - 32 år - 250 kr 
5 öre - 32 år - 450 kr 

1 O öre - 22 år - 1500 kr 
25 öre - 19 år - 800 kr 

Hans Kelding 019 -18 46 64 
Drottninggatan 40. 702 22 Örebro 

En utmärkelse 
till fortjänt medlem 
Till Kungl Myntkabinenet har in
lämnat~ en orden. Att det rör <;i g om 
en ällskap~orden !ir klart. ~len ' 'il
kel sälli.kap'! 

Bandet lir hl a-gult. P:t kon-armarna 
vit emalj med hok~t:i,erna T A S B. 
l mitten hla emalj med deb "Gud~ 
öca" dels en harr och ev. ett iokynke 
n1cd öclor i lindarna 'amt boksHi
verna (B O. 

Vet n~igon av tidningen~ Hisare 
niigot mer om denna orden !ir redak
tionen tacksam för tips. 

E1·o Wi.1·t!f111 

Siillr~ilfi\Oilil'll /mil /950·11111'1 ••lit• r 
f/Ini' fim•. f"mo Jm1 1:.'1'1• 0/.1.1011. KM K. 

Vedpolletter 1899 
Så hiir kunde en annons mr pollett
förslilj ning se ut vid sckelsk i f'tct. An
nonsen för vedpolletter inf'lirdes i en 
VUxjiitidning l X99. Dilrcmot ve t vi 
inte hur polli.:ttcrna s;\g ut. Kanske 
vet n~gon av SNT:s lUsare hilltre be
sked? 

Vedpoletter 
tlll s alu å 

Vexiö Vedgård & 
Expressbolag. l !'ontorslld kl. 10-l r. m. och t 

-.>e. m. 
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Frankrike 
JOO francs med porträtt över Paul Cc
zanne ( l 839- l 906). 

Storlek: 133 x 80 mrn. Färg. fram 
sida: brun. rödbnm. grön. Färg. bak
sida: brun. orange. ljusgul. grön. 
Vauenrnärkc: CC7.annc. P:i fram sidan 
i sedelns vänstra del finns \·cnibh 
en streckad metalltråd. Strcckcn blir 
svana vid kopiering. Dessutom är en 
magnetisk tråd inlagd vertik:ih i se
delns vänstra mindel. På fr::un~idan i 
nedre vänstra delen finns en vit silhucu 
av eu berg. Den blir grön vid UV-bc.:lys
ning. 

Micro- och rniniskrift: Citat av Cc
zanne på framsidan ovanför och till 
hö!!er om vanen märket. 

En del av sed<!lns texter. silTror och 
mönster är Hill upphöjda. 

Schweiz 
JOO fmncs med portriiii över Alberto 
Giacomcui (1901-1966). 

Storlek: 159 x 74 mm. Fiirg. fram 
sida: blå. orange, vinrötl. FUrg, baksida: 
blå, orange, violen och grön. Vanen
märke: Giacomeui. Microtcxt: Den 
ljusblå triangeln ptt framsidan intH.:hål
ler en text om Giacomcui. Säkcrhcts
tråd: En gllinsande streckad metalltråd 
syns vertikalt på baksidan. Scdd mot 
ljuset blir linjen heldragen. l ell kim:
gram (sil verfolie) på framsidan linns 
siffran l 00, som ändrar storlek och 
skiftar fiirg vid vinkling av sedeln. Den 
mörkblå siffran 100 på fram~idan llir
gar av sig vid gnuggning mot Cll pap
per. 

En perforerad siffra l 00 syns niir 
sedeln hålls mot ljuset. Vid UV-be
lysning franmiider på båda ~idor gröna 
och blå fibrer spridda över sedeln. P[t 
framsidan framträder dessutom ~ ifl'ran 
l 00 i grön fiirg. Som k:innctecken för 
blinda finns en cirke l i vänstra dclcr1 pt1 
sedelns framsida. En deltexter och sifl'
ror har ett upphöjt tryck. 

HÅKAN WESTERLUND 
1\ tYNHtt\NDEI. 

KÖI'ER • Sf\ LJER • UY'fi.:R 

MYNT • SEDLAI~ • MEDALJER 

116 

Spec. sedlar 
Beralar bm.flir .\l'tllar.fii11· 1930 

Vasagatan 4 2 
l l l 20 STOCKI JOLM 

TEL 08 -4 11 Ol! 07 

D 

l 

. ..... ~ ... ,.. ...... 
8 

96A0000000 
J G(i 
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AB 23456789 A 
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Norge 
l samband med au Akcrshus ~ lou och 
fås111ing lirar sitt 700-firsjubilcum 1999 
har Norges Bank givit ut en 20-krona 
som cirkulat ionsmynt fiir au markera 
jubileet. 

Diameter: 27.5 mm 
Tjocklek: 2.2 mm 
Vikt: lO g 

Legering: 81% C u. IC)'!r Zn. 9% Ni 

Ji tsida: Håkon V Magnusson~ vapen 
med det norska lejonet. Inskrift under 
motivet 20 KR n<tnkcnn m· Den Kon
gelige Mynts symboler hammaren och 
bergsjärnet samt myntdirektör jnn Erik 
Johansens initialer JEJ. NORGE och 
årtalet 1999. 

Frånsida: Akershus fästning och mc
deltidshorg som den såg ut på l JOO
talet. Till höger i rastningens mur form
givarens. Ingrid Au~tlid Risc. signa
tur !AR. l omskriften under motivet 
AKERSHUS 700 ÅR. 

Rand: Slät. o 
Jämn växel 
En kund växlar en hundralapp i banken och 
börjar räkna sina tior. Han räknar dem en 
gång. han räknar dem en gång ttll. Så vater 
han tummen och företar en tredje kontroll. 

Kassören. lätt ironiskt: Slammer det inte? 
- Jo. svarar mannen med tydligt rniss· 

nöje. men det är min själ inte rner än jamnt 
heller. 

SNT .5 ·99 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 
Euro-utgåvor, polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4. 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176- t 68 26, Fax 0176- 168 56 

INTERNETP.ORESS: 
tlllp:/fwww.nmh-m'Jilt.a.se/index.htm 

Förenta Staterna 
20 dollar med portriill över presi
denten Andrew Jackson, 1767 - 1845. 
(förstorat). Baksidan visar Vi ta Huset i 
Washington D.C. Storlek 156 x 66 mm. 
Vauenmärke: Andrew Jacksort Miem
text på framsidan i nedre vänstra hörnet 
i siffran ''20" finns "USA 20'' repeterat. 
Under Jackson~ ponrän finns orden 
"THE UNITED STATES OF AME
Rl CA "repeterade. 

En säkerhelstdel finns inla2d verti
kalt nära vänsterkanten. Vid belysning 
i UV-lampa blir tr1den grön. SiiTran 
"20" på framsidan i nedre högra hörnet 
skiftar f.irg vid vinklino av sedeln. 

Typ: Federal Reserv~ Nutc. 
Tidigare utgiven 20 dollarsedel 

fortsätter att vara lagligt hetalningsmc
del men konm1.:r successivt :m vid 
inlösen försvinna ur marknaden. 

Kungl. 
~1,-u(knbhu-((t..~• 

SloUsluwk••n Ii 

\'i IC••a•ht•l.snknd••mi4•ns 

biblinlt•ks 

numis nu ulsk n bok:o<:tmlin;! 

lli/Jiiolt'loflritJ , .,,.;,,, llt•rfltllllll 

, ,.,, tm- .;m:; .; :t :t:t 

o 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb sii(jer 
Mynt, sedlar, medaljer, ordnar 

Gamla aktiebrev, :Ud re handlingar m.m. 

Arsenalsgatan 8 C, Box 73 77 
103 91 Stockholm 

Td:OS -61 1 0110, 611 5820 
h ·c 08-61 1 32 95 
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Korsord 
och myntflätor 
Å1erigcn glädjcr oss Anders Lindbom 
med eu numismaliskl inspirera! korsord. 
Själv iir jag mycke! road av au Hha kor,. 
ord, särskill de kluriga och llerbounade. 
och de ska 1a lång 1id. Har alllid cu eller 
llera liggande vid min favori1f~ 1ölj. 

Vissic ni förreslen au en cnklan.: fonn 
av korsord fanns för ham redan under 
1800-lalels senare del'! År 1913 1ryck1cs 
de för vuxna i 1idningen Nell' York II'<Jrld. 
Eu ti01al år senare lic k de si u genom bron. 
Under 1jug01alc1 kom de 1ill Europa och 
Sverige. Här kallades dc "ordll illa". En 
nurnisma1isk \'ariam på denna benämning 
är "mymlläm". En sildan var publicerad 
i sista numret il\' Mmtkomakt 1977:-l. 
innan SNF 10g över li(lningen. Konslmk
tören lir mi!! obekant. 

Bildkorsord är av senare daltun och har 
svensk! urspmng. År 195-l puhlicemcks 
de1 försia i S\•enska Dagbladet. l llera 
andra länder kallas fak1isk1 bi ldkorsordc1 
för "s\·enskl korsord". Här vi ll jag sUrski ll 
omn~imJ.la t:n föreningsmedlem, nämligen 
Bengt Aman. om konstmerar bildkors
ord för Dagens Nyhcler. 

MGL 

JVLunisrnatiskt korsord 3 
Vågrätt 

l . !<an omsliindighcl vara och fann man Erik Lindhcrg i hl and. 
7. Agna<le sig vissa slockhohnsmadamrncr ~~ före 

ångsluparnas tid. 
Il. Gör koppar lillmil~sing. 
12. Bör en fliklarc kunna. 
14. Typ av vi lla. 
18. l kalalog om viiikänd varianlav lvilkmna. 
19. Gällde polleu fr•' n Fem a jiirnvcrk fUr. 
20. Eu bclalningsmcdcls underkurs i 

förhållande lill nominella viirdcl. 
21. Icke ulan berörn godkänt. 
22. Ser och syns på haksidan av USA:s cndollarsscdcl. 
23. (3erömd fransk porslinsfabrik. 
24. Ar i nie pengar ens för en numismalikcr. 
26. På busspollen från Linköping. 
27. Huvud på pund men inget pundhuvud. 
31. S.lar s1yrman 1ill. 
34. Ar norra delen av Sudan. 
35. Berömd vasshåL 
36. Fick man 1ill FiskeskUr i visan. 
37. För lusbekilmpning i hl\ re l. 
39. Ger mym patina men kan också förslöra dem. 
41. l mana på 10m1cn. 
43. Kvali let 01 i USA. 
44. "Numismatisk" krydda. 
46. Görs "vågrliu 41" för an bli frodig l. 
47. Slår del bakp5 modem dieselbil. 
50. Norpa. 
51. Folksla!! som bor i "v;\2riin 34". 
54. ljoppas-på fas1 1jiinsr?-
55. ArieXICil på Cll m) ni i kv:tliiCI l '?. 
58. Ger ut sedlar men in le mynl. 
61. Term för välljud. 
63. Spansk on närJ Alican1e med egna mynt 

under inbiirdeskrigcl. 
6-k Kallades i folkmun sedel om 32 sk tJaneo p g a dess flirg. 
66. Ingrediens i sedclpapper. 
67 .. Blindmyn1. 
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Lodrätt 
2. Förekommer i Sverige endas l på silvermynt. 
3. Präglades klippingar o fia i. 
4. Beriden gränsvakt och typ av bangård. 
5. p,, bi l frfin Auckland. 
6. Metod bl a ror an ni Ila bronsl ingar. 
7. 'Two by t wo' är en sådan. 
l\. l örnens nlibb på Mexikanskt mynl. 
9. Fransk molsvarighel till "von" och "af'. 

l O. Användes för all frakta pl~1my111 på. 
12. Provins i Tyskland med tidio mynlutgivning. 
13. Till~arnnwns med "carte'' pA matsedeln. 
15. lndisklrnynlmolsvarande 1112 anna. 
16. Flod i Schweiz. 
17. ·ljädcrliile. 
21. Rysk bovetcpläll. 
22. Är m~ngen gl'1rd i glesbygd. 
24. Sll ~k ulle eu av Karl XII:s nödmynt ha hetat om man 

fonsan ulgivningen. 
25. Bilcr. 
27. Ger nyheter i radion. 
28. Tryckte många privatbanksscdlar. 
29. Har krona. 
30. H ene den kraftigasie av "Bröderna Canwrighl''. 
32. Smjcr tekniska prylar ihop med OFF. 
33. Crawlade. 
37. Myn1mc1all i krigstid. 
38. Beränar om sin slora samling av 10-dalerplålar. 
.JO. Ungersk president vald 1952. 
42. Mobila. 
-15. Profel i lems:~ lem under Davids och Salomos tid. 
-18. Jeanstyg. 
-19. Fixar spelt ill den 011 som mulat bäst. 
52. En i gmppen Swedanes. 
53. Bouenbelyg i dagens skola. 
56. Den har spänning. 
57. Skotskl ben plagg. 
58. Pryder siillsym kinesisk dollar. 
59. Gör fiskcmllar. 
60. Klanecken. 
61. J.. reguljära norska mynt men ej i di lo svenska. 
62. Ar den rikes plånbok. 
65. Slår del på mången danspollen. 
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September: 
l O London. Vccchi 
18 Bru:~cllcs. Jean Elsen. 

59th Puhlic Auctinn 
22-25 Mii nchcn. Hir~ch 
25 Long Beach. Pontcrio 
28-30 Osnabrilck. Klinker 

Oktober: 

l Osnabrilck. KUnkcr 
11- 12 London. Baldwin 
2 1-22 Stu ttgart . MUnzcn und 

Mcdai llcn Dcutschlitnd 
25-26 Ziirich. Lcu 
27-28 Ziirich. Hcss-Divu 
28-29 Ziirich. Sternberg 

N01·ember: 
3-6 Fmnkfun :tm Main. Dr. 13usso Pcus 

15-16 Bussum. L. Schuhnan 
17-18 Sydncy. Noble 
24·26 MUnchcn. Hi rsch 

Oktober: 

22-24 Köln. Köln Mc>sc 

KÖPER 
SALJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tva ganger per ar 

~ AHLSTRÖMS .\\{0 
~~ MYNTHANDEL~.r1 

y . • ).\'A~t lll l &I AAI)I IION (~ ,. 
fi ; . 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l. ltr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

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

SKT 5 · 99 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Du som forttt /Jinmot objrkt t ill oss: 
Kom g;>ma med mer! 

Du som hi11ills i11te liinmot mlgot: 
pröva oss! 

Dina obj<k< bjuds "' 1ill v;\r viirldsonu piin· 
naodc: kundkreu . som ä1 inucs:\crad :w s~\'äl 
MYNT som frimärk<n. h n •, h:iflcn. vykon. 

handskrifter od• :&tid•rcv 111 11\. 

Du b n al h id ' "dra säker p&"" f~ högSia möjliga 
priser f'Or Ditt 111:.1tc:rial. :) in tt)'gglu:-t :1r :m 

vi h:}r 80 ·&rig erfarenhet och li nner ~l.idjc i JU 
hjälpa våra kunder ' iii ma,x..imalt r~ulc:.tt . 

Dödsbon och Jd\·olutcr .1nlit.1r ofu OH. 

GRATIS RÅDGfVNING! 

Ri ng gärna! 

~ 08-678 3217 
...... FAX 08-678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birgc.r Jasisgata n 8, 3 tr 

114 34 STOCKHOLM 

Ulf Nordlinds 
Mynthandel AB 

Köper - säljer - värderar 

Mynt - Sedlar - Medaljer 

Ordnar - Litteratur 

Karlavägen 46. Box 5132 
l 02 43 Stockholm 
Tel. 08-662 62 61 
Fax. 08 -661 62 13 

Värends Numismatiska 
Förening 

och 

Smålands Museum 

arrangerar 

MYNTMÄSSA 
med föredrag kl. 14.00: 

av 

t. f. museidirektör 
Ian Wisehn 

MYNTHANDLARE 

UTSTÄLLNINGAR 
SERVERING 

Lördag 25 september 11.00-16.00 
Smålands Museum. VUxjö 

Kristianstadsortens 
Numismatiska 

Förening 

säljer fredagen den 
17 september 1999 

Fabrikör 

Per Johan Aron Holmbergs 
(1821-1896) 
myntsamling 

Samlingen omfattar mynt, 
medaljer och 

polletter samt en smärTe 
avdelning 

numismatisk litteratur. 

Upplysningar: 
Ingvar Nilsson, 044 - 7 13 28 alt 

044-23 24 29 

l l ') 
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SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i tio 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag l Sverige. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och 
utöka sina tjänster. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Norrmalmstorg t , t u .. 
Box 7662, t03 94 STOCKHOLM 
Tel. 08·t0 tO tO. Fax 08·678 77 77 

Antikboden 
Kyrkogatan 2. 222 22 LUND 
Tel. 046·t2 99 00 

Dala Mynt· och frimärkshandel 
Box 307, 79t 27 FALUN 
Tel. 023· 142 50 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 . 37t 35 KARLSKRONA 
Tel. 0455·813 73 

Kronans Mynt 
Västra Hamngatan 6, 411 17 GÖTEBORG 
Tot. 03f.13 55 8 1 

Rune Larssons Mynthondel 
Storn Brogatan 14, Box 98. 503 06 BORAS 
Tel. 033·41 03 t5 

Lunds Mynthandel 
Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel./lax 046·t4 43 69 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9. 211 35 MALMÖ 
Tel. 040·611 65 44 

Myntinvest Corona 
östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING 
Tel.lfax Ot55 · 28 63 25 

Mynt & Medaljer 
Sveavägen 96 
Box 195 07, 104 32 STOCKHOLM 
Tol.i fax 08·673 34 23 

Myntsamlarnas Postorder 
Prästkragevägen 4 8 , 245 63 HJÄRUP 
Tei. 040·160538 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Kartavägen 46 
Box 5 132, 102 43 STOCKHOLM 
Tei. 08·6626261. Fax08·661 62t3 

Norrtälje Mynt AB 
Nils Forlins gränd 1 
Box 4. 761 2 1 NORRTÄLJE 
Tel. 0176·16826, Fax0t76·t6856 

Pecunia HB 
Farinvägen 8, 245 33 STAFFANSTORP 
Tel. 046·25 21 19 

J . Pedersen Mynthandel 
Norra Strandgatan 30 
Box 1320. 251 13 HELSINGBORG 
Tel./ tax 042·12 25 28 

J. Pedersen Mynthandel 
Skotgatan 24. 503 33 BORÅS 
Tol. 033· 4 t 24 96. Fax 033·4t 87 55 

Salins Mynthandel 
Regeringsgatan 6. t 03 27 STOCKHOLM 
To!. 08·4 11 50 61 . Fax 08· 411 52 23 

Strandbergs Mynthandel 
Arsonaisgatan 6 C 
Box 7377, 103 9t STOCKHOLM 
To!. 08·611 0 1 tO. Fax 08· 611 32 95 

Ticalen Mynthandel 
Sturepfatsen 3, 41 1 39 GÖTEBORG 
TeLlfax 031· 20 81 11 

Håkan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42. 111 20 STOCKHOLM 
Tel. 08· 411 08 07. Fax 08·21 21 96 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19 507, 104 32 Stockholm, Tel. 08·673 34 23, Fax 08·673 34 23 

Pollettsamlare! 
Smärre Skrifter Nr 7 

En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från 
tryckeriet. Smärre Skri fter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat· 
tad av Magnus Widell. Du har nu möj lighet att köpa den från fö reningen för 
endast 100 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag 
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges pollet· 
ter ännu ej finns att tillgå. 

Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro 
15 oo 07 · 3· Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress. 
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet. 

SV ENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN 

Kansli : Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm. Telefon : o8 -667 55 98. Fax: 08·667 07 71. 

E-post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat: Onsd. • torsd. 10.00 ·13.00. 

SNT 5 ·99 


