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SNF uppvaktar 
Konungen 
Tisdagen den 17 juni i år uppvakta
de SNF genom Göran Bergen
stråhle. Frank Olrog och Torbjörn 
Sundquist Föreningens Höge Be
skyddare. Vid audiensen överläm
nades, som brukligt, ett exemplar 
av de medaljer som föreningen lå
tit slå sedan föregående besök. 
Vid detta tillfälle överräcktes års
mötesjetongen 1979 - som belö
ningsmedalj vanligen kallad 
kungamedaljcn - med kung Carl 
XVI Gustafs bröstbild l Stock
holms slott. sett från Gustav 
Adolfs torg. Kungamedaljen har 
blivit mycket uppskattad inte 
minst av utlänningar- mycket för 
motiven men också för att Leo 
Holmgren lyckats bra med port
rättet. Ett exemplar av kungame
daljen överlämnades även som 
föreningens gåva till drottningen. 

Utöver denna medalj fi<.:k kung
en mottaga 1985 års årsmötesjeton 
med Torgny Lindgren och 1986års 
med TG Appelgren. Efter över
lämnandet av jetongerna oriente
rade föreningens ordförande kort 
om SNF's verksamhet. Vid den 
efterfoljande korta frågestunden 
visade kungen att han vet en hel 
del om numismatiken och dess 
villkor och problem. inte minst 
vad gäller lokalfrågan, som han 
själv tog upp. 

l\ lit t i Cit~· 
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Torbjörn Sundquisr. Frank Olrog och Glirall Ber}!l'II.VIrållle hos /IM Kollllll;il'll . For o 
Torbjörn Zadig, Lidin[?ö. 

J uniorträff! 
Onsdagen den 8 oktober kl. 18.30 
samlar SN F juniorerna till en träff 
på Sandhamnsgatan 50 A. (Riks
antikvarieämbetets lokaler. Buss 
41). I niista nummer av SNT kom
mer det att närmare redogöras för 
programmet. Du som är junior: re
servera redan nu denna kväll till en 
träff i numismatikens tecken: tag 
gärna med någon kompis, som ä~ 
intresserad. även om han/hon inte 
(ännu) är medlem. Du lite äldre 
medlem. som känner någon yngre 
samlare: tala om för honorn/henne 
om denna träff. Det är viktigt att 
man trälfar likasinnade. inte minst 
när det gäller något så intressant 
som numismatik! 

Rolf 5:iöberg 

HAKAN WESTEHLUND 
Mynthandel 
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Glöm ej 
Stockholmia 86! 
Kungl. Myntkabinettet och SN F 
deltar i denna internationella fri
märksutställning i Älvsjö 29 au
gusti - 7 september. Vår gemen
samma utställning kommer bl a att 
visa de mynt. medaljer. sedlar som 
finns återgivna på frimärken. För 
närmare information om tider m m 
se annonser i dagspressen. För
summa inte dettajiittcevenemang! 
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Övriga sammantriiden kl 18.30 på Sandhamnsgatan 50 A. S tockholm: 

Sept 

Okt 

Nov 
Dec 

Årsmedalj 

17 Om kongressen i London föregående vecka. 
Deltagare berättar. Dessutom - tag med egna 
föremål du vet något om eller vill Mtga om! 

2 Medaljkonsten i Danmark och Norge före skils
mässan 1814. R. Jessen berättar. 

28 Om att specialsamla mynt med tonvikt på Kristi
nas kopparettören. Sten Törngren berättar. 

18 Program meddelas senare. 
10 Den sedvanliga julfes ten med t~ivling. lotteri 

mm. 

Svensk Numismatiska Föreningen har utgivit en å rsmedalj över T G 
Appelgren. Hiirom kan Du läsa i föregående nummer s 133. Medaljen 
blev färdig till å rsmötet och avbildas här. Den kostar 2 500 i 18 k guld och 
110 i silver samt porto. Beställes t o m oktober från SN F:s kansli, däref
ter makuleras s tamparna. 

Foto Bengt A. Lwulherx. raä, efter silvere.remplar. 
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Använd postens adress
ändringsblankett, som du 
sänder till: 

Svenska 
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11450STOCKHOLM 

SNF:s kansli 
har postadress Östermalmsgatan 
81. 2 tr ö g. l 1450 Stockholm. 
Telefontid tisdag-fredag 10-13, 
tel 08/67 55 98. besökstid 10.30-
12.30. 

.-.A--. 
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Meddelanden 
från SN F fortsätter p~ s 142 och 
151. 
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Nya sedlar från Italien 
A,. Rune Gusiafsson 
En ny scdcl!!cric har utgivits av 
Ban ca d" ltalia. Serien består av f v
ra olika valörer: 5.000 lire. IO.OÖO 
lire. 50.000 lire och 100.000 lire. 
Motiven J")<i 'cdlarna i denna serie 
är hiimtade fr&n olika yrkeskate
gorier. Kiinda personer såsom Be
ll ini , Volta. Bernini oc h Car<tvag
gio har ffttt representera tonsätta
re. fysi ker. skulptör respektive 
målare och har porträtterats. Man 
återspeglar hiirigenom olika år
hundranden ~a-;om 1500-talet. 
1600-talct. 1700-talet och 1800-ta
lct. 

Valören 100.000 utgavs under 
1984 och var den första sedeln i 
den nya serien. Först under 1985 
kom 50.000. diircftcr l 0.000 och 
sist i scri~:n 5.000 lire. Sedlarna är 
tryckta hos Officina della Banco 
d"ltalia. 

Vincen:o /J c•llini. tonsättare 
(1801-1835). ~c lic. l. Bellini fick 
kon~ervatoricutbildning i Neapel 
men liirdc troligen mest av att på 
egen hand studcra Hayd n. Mozart 
och Pcrgolcsi. Som OJ1erakompo
sitör slog Bellini igenom med Il pi
ra ta (l !\27) och vann sedan viirids
rykte genom l Capulcti cd i 

5000 LIRE C 

HA 860700 A 

Fi~: . l . Fo/o ( /ik.H/111 2-8) Ben;:r A. 
Lumlhl'r;: . Uo ii. 

-10000 
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Moutccchi ( 1830) och huvudver
ken La Somlambula CSömngang
cr kan 183 1). Norrna (1831) och l 
puritani (Puriwnerna 1835). Det 
originellt romantiska i Bell ini !> mc
lodibildning fann genklang i Ver
dis och Wagners ungdornsverk lik
som hos Chopin och Liszt. 

Alessam/ro Volta. greve och fy
siker (1745-1827). 'c tig. 3. Han 
ägnade hela sitt intresse rlt fysika
liska stud ier. blev 1774 liirare vid 
gymnasiet i sin födelsestad Como 
och 1779 blev han professor i Pa
via. Ar 1783 angav han principen 
för ett kondensator-elt:ktro:-.kop. 
1796 meddelade han ett antal för
sök. bl.a. fundame ntall"örsök. och 
uppsttillde metallerna~ spiinni ngs
kedja. Ar 1800 o!Tentliggjorde han 
si n kon<;truktion av Volta- ... tapcln 
och a\ ""bägarapparaten ....... eder-
mera kallad Voltas element. Efter 
1800 upphörde Volta med 'ina ve
tenskapliga publikationer. Ar 1 ~0-4 
önskade han draga sig tillbaka fra n 
sin professur. vilket dock förvii
gntdes honom av Napoleon. som 
icke önskade att univer~ ite t e t där
med förlorade sin mest bcrömde 
representant . Volta fort satte sin 

Fi~:. 2. 

tjänstgöring. men i mindre omfatt
ning, fram till rtr 1819. Han ut
nämndes av Napoleon till greve 
och italiensk senator. 

Gian Loren::.o B(•mini. ~kulptör. 
arkitekt (1598-1680). '>C tig. 5. Ber
nini var en av barocken:. mc:-.t in
flytelserika stilbildare och Italiens 
frä mste barockskulptör. l3crninis 
skulpturer ii r ofta intriingandc rea
listiska i form och rörelseskildring 
men uttrycker med stegrad inten
sitet och prakt sinnesstiimningar 
och situationer. Ett exem pel pft 
detta är hans staty av Konstantin 
den store. på latin Con~tantinus l 
(280-337). romersk kej:-.arc (se tig. 
6). Konstantin ut ropade:. till kejsa
re av hären i Britannicn vid fa
derns. kejsare Constan t in u~ l: s. 
död år 306. vilket stred mot förfa tt
ningen och ledde till krig. Ar 325 
grundade Konstantin den nya hu
vudstaden Konstantinopcl (nuva
rande Istanbul). Kon),tantin den 
store framstår som en av ~cnanti
kens största härskargc\taltcr. 

Konstantin skapade ett liv~dug
ligt mynt. ··solidus··. varigenom 
den långvariga penningkrisen 
övervanns. Solidus var ett rom
e rskt guldmynt. som år 324 e. Kr. 
ersatte den äldre aureus m:h med 
oföriindrad finhet (4.55g) priigla
des i det bysantiska riket till in pil 
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1000-talct. Det kom i samband 
med folkvandringarna på 400- och 
500-talcn iiven till Norden. Stor;t 
skattfynd har gjorts på Öland och 
fa stlandet av detta mvnt. 

Bernini var vcrksa;n i Rom . diir 
han l 629 u els Ii<.: k i uppdrag att 
fu llborda Palazzo Rarberini med 
en monumental inre trappupp
gång. dels a tt fullborda Peterskyr
kan . Siirdcle~ lyckad hlev ··scala 
regia .. (kungliga trappan!. huvud
trappan i Vatikanen be tig. 6) med 
perspcktivi,ti,kt verkandc. pa oli
ka avstånd ~t~illda kolonnpar. som 
direkt från Peter,plat~cns kolon
nad för upp i palatseb inre. Till
komstår iir 1663. 

t\1/iclrelange/o Carttl"aggio. målare 
(1573-1610). se tig. 7. Caravaggio. 
som förde ett ostadigt liv. blev en 
av dc avgörande utgangspunkter
na för barockens maleri. Hans tidi
gare verk priigla!> frtimst av en en
ergisk. nästan skulptural modellc
ring och högt uppdrivna rårger. 
Caravaggio formade sina religiösa 
målningar så att de syntes påtag
ligt nära den vardagliga verklighe
ten. men med ljusdunkel och en 
oerhört energisk komposit ion lyf
te han scenerna över vanlagcn. 
Till hans mest dramatiska verk hör 
"Petrus· korsfästelse·· och "Pau
lus· omviindclse ... b1\da från 160 1 

Fig .o. 

Fig.li. 

och bada i kyrkan Santa Maria del 
Popolo i Rom. 

N tig m ./itlaa 11111 niimnda secllar: 

5.000 /.in• Fiirg: Mörkgrön samt 
flerfiirgad . Daterad 4 jan . 19g5 
W tgivningsi'u· 1985). 
1\t~idan: Porträtt av V. Bellini till 
höger. 

Sturlck: 70x 125. 
Vath:nmiirkc: V. Bell ini. 
Fran,idan: Staty framför träd och 
'tcnpclan: . 

10.000 Lin• Fiirg: Blå samt llerfär
gad. Daterad 3 sept. 1984 (U tgiv
ningsl'tr 1985). 
Åtsidan: Porträtt av A. Volta ti ll 
höger. 

Storlek: 70x 133. 
Vattcnmiirke: A. Volta. 
Från~idan: A. Voltas· mausoleum 
(gravhyggnad). 

50.000 Un• Färg: Rödbrun samt 
llcrfiirgad. Daterad 6 febr. 1984 
(U tgiv ning~1\r 1985). 
1\tsidan: Porträtt av G.L. Bernini 
till höger. 

- 50000 

Storlek: 70x 149. 
Vattenmärke: G.L. Bernini. 
Frånsidan: J mitten Bcrninis ryt
tarstaty av Konstantin. till vänster 
huvudtrappan i Vatikanen . 

100.000 Lire Färg: Brun samt fler
färgad. Daterad l sept. 1983 (Ut
g_ivningsår 1984). 
Atsidan: Portrtitt av Caravaggio 
till höger. 

Storlek: 70x 156. 
Vattenmärke: M . Caravaggio. 
Frånsidan: Korg med frukt till 
vänster. 

1\ARLSiillONA l 
1\'IYNTHANDEL l 

Lennart Bertils~cul 
Hanh·erkargatan Il 

371 ;~5 KAHL'lKHO'iA 

KÖPEH• SÄW EH• B\'TEit 
1\IYNT • SEOLAR • MEDA LJEli 

Öppet månd-fred l 0- 17 
te l 0455/B l ;{ 7:'1 
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Besvärlig mynträkning 
l många a rti klar och svar på in
sändare har vi berört den iildre 
svenska mynträkningen och dess 
komplikationer för oss nutids
människor: även ganska kunniga 
numismatiker har problem med 
riksdaler. banko. riksgälds . daler 
koppar- och s ilvermynt. ören och 
skillingar. för at t inte tala om dc 
fo lkliga bcniimningarna 'iOm pjii~. 
styver. vi tten. batting mm. 

År 1855 infördes decimalsyste
met vad beträlTar mynträkningen. 
som bekant l riksdaler riksmynt 
(1 /4 rdr specie)= J()() öre. För våra 
förfäder var detta tydligen lika be
svärl igt som det gamla systemet är 
för oss. l början av 1860-talet reste 
den berömde danske författaren. 
politike rn och skandinavisten 
Fredrik Barfod ( 181 1-96) i Dalar
na och om de tta har han berä ttat i 
en bok. Rejse i Dalame. som tJI 
kom 1863 . Som vanligt måste man 
växla till sig en rejäl påse med sm<~
mynt vid ankomsten ti ll Sverige. 
att användas som drickspengar. 
grindslantar etc. Påpekas bör kan
ske. att alla gamla kopparmynt 
från tiden efter 1720 och fram ät 
alltjämt c irkulerade och att det 
gällde a tt veta. vad dc var viirda 
enligt 1855 å rs rnyntlag. Redan i 
södra Dalarna blev det aktuellt att 
växla till s ig mera småpengar och 
hä rom berättar Barfod: 

Vi dva:lede imidlertid kun \aa 
lrenge i Hedemora. at jeg kunde 
springe in d i en Ilagerbod. na:rmc~t 
for at faa lid t Smaamont ( - ~tanter • l t il 
Leddepcnge og ligncndc Brug. For-t 
slog jeg en gan,ke lille Handel af med 
Bagerkonen. og den gik ypperlig. men 
dermest vi lde je g have hen de t il at byt· 
te mig en Tolvskilling i 0rer. Og~aa 
hertil var hun ~;cnleles villig. og hun 
hreldtc s trax en hel Pose Slantcr ud 
paa Bordet. Jcg talte fcmogtyvc af. 
hvilkejeg s trS;Ig t il en S idc . og bad hen
de saa trelic dem efter. Hu n talte. • Nej 
s topp! här ii r en för många. » Jag ~~l g te 
at godtgjöre hcnde, at fcmogtyvc j,/)rcr 
vare en fjerdcdel Rigsdalcr, og at tolv 
Skilling ligeledes vare Fjcrdedden af 
en Rigsdaler, og begge dele vedgik 
hun vill ig; men da jeg saa vilde godt
gjöre hende. a t a l t s a a vare og~aa 
femogtyve 0 rer tig to lv Skilling. ~aa 
var Enigheden udc. Hun paastod 
ka:kt, a t en 0rc var tig en halv Skil
ling. og altsaa firogtyvc 0rcr lig tolv 
Skilling. og mnaltc mig med hd 
mis trenksomme Blikkc. Sagen be· 
gyndtc a t b li ve en !Ercssag: jcg stod jo 
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halv- eller helvejs som en Bedrager 
for hcndc. ogjeg gjen tog anden og tre
die Gang min Bevisforel se. men for 
fuld sta:ndig dove 0ren. H un begynd· 
te allerede at s tryge Pengene til sig 
igjcn. men den Erkla:ring: ,.Jag vill 
giirna tjcna en menniska. men förlu~t 
derpil vill jag minsan inte ha! • og-je g 
maattc give efter ... Men jeg havde be
rigel min Erfaring med den ~jends
gjcrning. ~om senere hvert Ojeblik 
~ tadfxs t cdcs. a t. saa snart man i det 
nord lige Sverrig fja:rner sig en Smule 
fra dc ~ törre Handelsstreder. kjender 
det menige Folk end nu lidet eller intet 
til Tital~bercgningen og vii ikke vide 
af nogen U tighed mellem en 0n: og en 
llalvskilling. det gja:lde lndta:gt eller 
Udgifi. 
Ovanstående text kräver nog en 
och annan förklaring. Till att bör
ja med skall v i upprepa den i SNT 
många gånger å tergivna to lkning
en av " to lvskilling", varmed 13ar
fod a vs:\g e tt s ilvermynt om 25 
öre (riksmynt) eller l/16 riksdale r 
specie. som ännu c irkulerade och 
hade samma vårde och samma 
folk liga benämning. Men hur blir 
dessa mynt = ''tolvskilling' '? Jo. 
riksdalern var formellt indelad i 
4H skill ingar sedan 1777, men de t 
fanns tre sorters riksdaler fram till 
1855 - specie. banko (sedlar) och 
rik~giilu~ (uck:-11 sedlar. visserli
gen vid den tiden indragna). De av 
Kong!. Myntet s lagna koppar
mynten v~irdcrades efter banko
räkningen, de kring sekelskiftet 
av riksgiildskontoret utgi vna pol
lette rna i koppar gick efter riks
gäldsrUkningen. medan det inte 
fanns nftgra specieskillingar (sil
vermynt) annat än som räkncbc
grcpp - riksdaler speciens delar 
var 112. 1/4 . 1/8. 1/ 16 och 1/32 i 
s il ver. Ä ven om riksgäldspollet
terna vid den här tiden var dc 
minst vanliga räknade folket helst 
i riksgälds - då kiinde man sig ri
kare . r ör l riksdaler specie tick 
man 4 riksdaler riksgälds. l riks
daler banko gav l 1/2 riksdaler 
riksgålds (eller 48 skill ingar ban
ko = 4!! + 24 = 72 skillingar riks
giilds). Eftersom l r iksdaler riks
gälds var = 48 skillingar riksgälds 
= (vid inväxlingen 1855) l riksda
ler riksmynt = l()() öre följer klart, 
att 1/4 av någon av dessa likvärdi
ga riksdalrar måste vara = 25 öre 
riksmynt eller 12 skilling riks
giilds. Della hade kvinnan i bage
riet svårt a tt fatta i praktiken. dvs 
all 1/2 skilling (riksgälds) inte 

motsvarade exakt l ö re - hon me
nade a tt det måste gå 24 öre på 
"12-skillingen.. . Decimalsyste
mets konsekvenser triingde inte 
igenom på många år. 

Utöver äldre kopparmynt före 
1777 cirkulerade a llt så fortfaran
dc en viss mängd - t roligen inte .w1 
s tor- av dc tidiga kopparmynten. 
varav a lla som var slagna av 
Kong! Myntet g ick e ft er banko
räkningen, endast dc fåta liga pol
letterna efter riksgiildsriikningcn . 
Därem ot råknadc folket om myn
ten - både de av silver och dc av 
koppar - till riksg<'ilds utan större 
svårighet. Med "halvskilling" 
avsågs 1/3 skilling banko. 

I.Lt 
Not: 
Om någon undrar över flarfods s tav
ning - det gjorde jag sjii lv - har jag 
genom en viinlig kollega i Köpenhamn 
f~ll förklaringen. Vid denna tid viixla· 
de man mellan tl och ö. beroende pn om 
ö-ljude t var kort eller 1ftngt ! 

Internationell 
medaljutställning 
F. I. D.E.M .. dvs den internatio
nella federationen för medalj
ko nst. firar 1987 sitt 50-flrsjubilc
um. Samtidigt ordnas den sed
vanliga uts tä llningen av modern 
medaljkons t från he la viirldcn. 
Den kommer all öppnas samtidigt 
som F.I.D.E.M .:s kongress och 
a llt äger rum 11- 15 september 
1987 i Colorado Springs. U .S.A .. 
i samarbete med The American 
Numismatic Association. En siir
skild arbetsgrupp har bildats. i 
vilken ingår representanter för 
F.I.D.E.M .. A.N.A .. numismatis
ka avdelningen vid Smithsonian 
Inst itution i Washington. ANS:s 
museum i New York m fl. Man 
planerar iiven en vandringsut
s tii llning med el! mindre antal me
da lje r. En särs kild jubileumsmc
dalj kornmer att utges . Efter kon
gressen ordnas en rundresa för 
dem som så önskar. 

Detta är att betrakta som ett för
handsmeddelande. Närmarc upp
lysningar kommer under somma
ren. Intresserade konst niirer. per
soner som vill delta i kongressen 
e tc. kan vända sig t ill Kungl. 
Myntkabinettet. Box 5405. 11 4 H4 
Stockholrn. te l. 0817!!3 94 00. för 
e rhållande av närmare informa
tion. 



Förslag till ny 
riksbankslag 
Stntsskuldpolitiska kommitt l.!n har 
haft i uppgift att utreda hur stats· 
skuldspolitiken skall kunna sam
ordnas och se över lag~tiftningcn 
om riksbanken. (Dir 19!B:61.) 
Kommiw!n har tidigare överläm
nat ··stat skuldspolitiken - 'am
ordningsfragor·· (SOU 1984:89). 
Nu är slutbetänkandet ""Rik~ban
ken och riksgäldskontoret"" (SOU 
1986:22) fiird igt . l arbetet med be
liinkandct har ordföranden gene
raldirektör Gunnar Petri och leda
möterna Rolf Andersson (c). pla
neringschef i finansdepartementet 
Lars Mathlein. Per-Axel Nilsson 
(s). Ivar Nordberg (s) Lars Tobis
son (m) och Anne Wibble (fp) del
tagit. sekreterare var rationalise
ringschef Åke Hjalmarsson och 
hovriittsassessor M agn u s Oarne
kow. 

Sverige behöver en ny riks
bankslag av modernt snitt. Sverige 
behöver även en bitlire o.;amord
ning mellan statslipplaningen och 
den ekonomiska politiken. Diirför 
borde riksgmdskontoret höra till 
finansdepartementet. Pft s;1 vis 
kunde regeringens ekonomiska 
bedömningar fortlöpande tillföras 
riksgiildskontorcts bes lut. Det är 
huvudförslagen i s tatsskult.bpoli
tiska kommittens betänkande 
""Riksdagen och riksgiildskonto
ret"". För niirvarandc regleras riks· 
bankens verksamhet av två lagar. 
Kornmitten vi ll att dc bl1da e rsii tts 
av en enda. och liiggcr fram förslag 
på en slidan. Avsikten har varit att 
renodla rikshankens karaktiir av 
centralbank. Ett antal ovidkom
mande verksamheter b(ir d iirför 
rensas bort. anser komrnittcn. Sft 
skall riksbanken i fort siittningen 
till exempel inte lilna ut pengar till 
allmiinhcten. utan i huvudo.;ak bara 
ti ll banker. 

Rikshanken l(ire!>la' aven fort
sättningsvis underordna ... rik:.da
gen. Men för att skapa ~amklang 
mellnn den ekonomi~ka politikens 
olik" delar rn1'tste banken kornmu
nicer<t med regeringen . Diirför 
skalllagen slå fast att alla riksban
kens viktiga pcnningpolitbka be
s lut må:.te föregå)> av !>amr;id med 
företrädare för regeringen. S1i sker 
redan idag - men bara pft formell 
basi$. 

Den nya riksbankslagen bör ut
tryckligen ta upp riksbankens va
luta- och kreditpolitiska uppgifter. 
Där bör anges att riksbanken får 
bestämma valutakurssystem. ef
ter att ha hört med regeringen. 

Riksbanken bör även fil ge ut 
egna kort fri stiga skuldebrev - en 
möjlighet som många andra rik -
banker redan har. 

Idag är det bara affärsbankerna 
som har checkräkningskredit utan 
särskild siikerhet i riksbanken. 
Den möjligheten bör även ges till 
sparbanker och föreningsbanker. 
föreslår kommitten. Riksdagen 
skall få utse samtliga ledamöter i 
riksbanksfullmäktige och antalet 
ledamöter föreslås- samtidigt öka 
från sju till åtta. 

Dessa ledamöter skall sedan ut
se en ordförande ur den egna grup
pen: kommitten menar att det inte 
finn s någon anledning att regering
en skall fort sätta välja ordfömndc i 
riksbanken- riksdagens viktigaste 
myndighet. 

Efter om riksbankschefen i tlag 
väUs på politiska grunder. blir det 
ingen riktig kontinuitet på den pos
ten. skriver kommitten. Det min
skar chefens auktoritet internatio
nellt och försvårar utformningen 
av penningpolit iken. Därför borde 
chefen för riksbanken viiijas av 
fullm äktige. men inte komma fran 
fullmiiktigekretsen. utan utifrån. l 
och med att någon utses t ill chef 
blir han e ller hon automatiskt full 
mäktig. Samordningen av stat s· 
skuldspoli tiken handlar om sam
verkan mellan statsupplåningen å 
ena sidan och penning- och finans· 
politiken å den andra. 

Ett led i s trävan efter bättre 
samordning vore att nytta huvud
mannaskapet fö r riksgäldskonto
re t från riksdagen till regeringen 
och finansdepartementet. De tta 
arrangcmnng minskar inte riksda
gens kontroll över verksamheten
tvärtom. menar kommitten. l täl
let öppnas nya vägar för kontroll: 
konstitutionsutskottets gran ·k· 
ningar. spörsmålsinstitutet och 
möjlighet till misstroendeförkla
ring. 

Lars Tobisson (m) har avgivit 
ett särskilt yttrande. diir han kon
staterar att förslaget visserligen 
stärkt riksbankens självständig
het. men avpolitiseringen kunde 
gått tin längre. IR&D 1986: 19.) TS 

Museistölder 
Ett antal mycket allvarliga musei
stölder har ägt rum under somma
ren- H!tga-spännet ha r tillgripits i 
S ta tens historiska museum. en 
orientalisk matta i Livrustkamma
ren. den 2 000-åriga Havor-ringen 
av guld i Gotlands fornsal. för att 
endast ge n. gra exempel. Här 
skall redogöms för de myntstölder 
som hittills ko mmit till vår känne
dom. l samtliga fa ll har mynten 
varit odokumenterade (eller i varje 
fall har ingen ansvarig vetat var ev 
förteckningar fu nnits) och utställ
ningarna ofotograferade - ett me
mento till alla offentliga och kom
munala institutioner a tt bättre be
vaka sina dyrgripar och att göra 
goda förteckningar med foton. 
viktuppgifter e tc . 

Nedans tående uppgifter har 
sammans tiillts av Tamas Sarkany 
vid Kungl Myntkabinettet. En för
teckning över Lindesbergssam
lingen - rekonstruktion efter eti
keilerna av Yngve Airner- kom
mer i nästa nummer av tidningen. 

LI NDES MUSEUM. LI NDES
BERG 
Kvarngatan 5. Box 301. 71 100 
Lindesberg 
Tel: 05811811 50 eller 811 58 
Huvudman: Lindesbergs kommun 
Öppet: Lör-sön 14-16. övr tid ef
ter överenskommelse 
Chef Lars Hagström (tji) 
Arkivarie Sven Palmqvist 
Större delen av den svenska mynt
samlingen s tulen. ca 500 objekt. 

Tjuvarna tog sig troligen in ge
nom ett fönster. Stölden upptäck
tes av en s lump 1986-07-14. 

l samlingen ingick medeltids
mynt och mynt från Vasatiden. 

Myntcns.provcniens: De Laval. 
Jacobson. Ohrns donation (1943). 

TROLLHÄTf ANS MUSEUM 
Magasinsgatan 15.46130Trollhät
tan 
Tel: 0520/31420 
Huvudman: Stifte lsen Älvsborgs 
länsmuscum 
Öppet: tisd-fred 12-16. lörd
sönd 12- 15. tisd iiv 18-20 
Myntsamlingen ägs av Trollhät
tans fornminnesföreni ng. Ordf Ar
ne Arodell. Hults gård 0520/970 78 
Myntsamling s tulen natten mellan 
1986-07-06-07. ' IJuven/arna har 
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rest en s tege och tog sig in genom 
en fönster. 

Ca 150 huvudsakligen svenska 
kopparmynt från 16- och 1700-ta
len stals. 

ÖDEBORGS FOR~SAL 
Intendent Bertil Holmqvist tel: 
0528/11023 
Ägs av Södra Valbo hembygds
förening 
Ordf Folkskolläraren Roy Johans
son. Färelanda 
tel : 0528/ 10691. v ordf keramiker 
Edgar Joberg tel: 0528/ 101 53. 
Myntsamlingen stulen. 

ÅSGÅRDARNA. SÄTER 
Enligt Falu-Kuriren har natten 
mot lördagen ( 1986-07-12) Assår
darna i Säter utsatts för inbrott. 
Från en fönster på en av byggna
derna har tjuvar kommit åt en glas
monter med en myntsamling. Vad 
som hittills upptäckts saknas bara 
ell mynt 1/2 daler sm 1728. 

Riksbankens nya 
sedeldepåer 
Riksbanken har fåt t tillstånd an in
rätta sedeldepåer i Halmstad, Bo
rås och Kalmar. Samtidigt läggs 
riksbankens kassakontor på dessa 
orter ned . Det planerade kassa
kontoret i Eskilstuna skall inte in
rättas. 

Med sedeldepå menas an pos
ten håller en depå av sedlar för 
riksbankens räkning. 

En vpk-rescrvation mot beslu
tet avslogs. (FiU 1985/86:27. 
snabbprot. 1985/86: 141). 

TS 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

Numismatik i fotografisk återgivning 
A v Sonny Serrestam 
För några år sedan fann jag en 
gammalt och mycket märkligt fo
togrnfi i en mynthandeL Fotogra
fiet förestiillde tjugosju olika tio
kronorssedlar uppsatta på en 
pappskiva. Vem kunde tänkas lig
ga bakom denna originella ide? 
Kunde m gon berätta mer kring 
denna hiindelse? Det var ju så 
liinge sedan. Med stort intresse tog 
jag mig an problemet. Det var då 
jag fick uppslaget till denna arti
kel. 

An gå till fotografen åren kring 
sekelskiftet ansågs nog avdenesta 
som något ganska exklusivt. An 
komma på iden an fotografiskt 
återgiva de cirkulerande banksed
larna i Sverige måste anses som en 
märkligt- kanske unikt- förfaran
de. 

En av initiativtagarna till foto
graferingen 1893 var dåvarande 
bokhandlaren i Karlstad , Anton 
Åström. Han blev sedermera s ty
relseledamot i Karlstads sparbank 
och senare s tyrelseordförand e vid 
Riksbankens avdelningskontor i 
Karlstad. Till sin hjälp hade han 
s in gode viin Ossian Rydström. 
som hade börjat sin bankbana i 
Kalmar 1887. Vid tiden för sedel
fotograferingen 1893 var Ryd
ström kontorsskrivare vid Riks
banskkontorct i Karlstad. Ryd
ström slutade 1897 s in anstiillning i 

Karlstad. Av vännen Aströrn fick 
han det här avbildade fotografiet 
som kom an anviindas som förlaga 
till en andra fotografering 1902. 
Rydström blev 1899 kamrer vid 
Riksbanken i Linköping. Ar 1910 
var han med att öppna Riksbanks
kontoret i Norrköping. han blev 
också dess förste chef. Ryds tröm 
var ingen samlare men mycket in
tresserad av s itt arbete. Han avled 
1912.49 år gammal. 

FotograferinK i Karlstcu/1893 

Man samlade ihop och ordnade 
sedlarna. De fotograferades av fir
man Frans E. Arvidsson i Hels ing
borg den 27/9 1893. Det iir oklart 
varför man valde en firma från 
Helsingborg. Duktiga fot ografer 
bör väl ha funnits på närmare håll. 
Fotograferingen har förmodligen 
skett i Karlstad - framkallningen 
och monteringen i Hclsingborg. 
Dåtidens foto är mycket tydliga 
och i det här fallet mycket påkos
tat i si tt utförande. liggande på 
tjockt papper med guldkant. Fir
mavapen och namn i guldtext pci 
båda sidor. Det avbildade fotogra
fiet inleds med Riksbankens tio
kronorssedel 1892. Därefter följer 
privatbanksedlarna upps tällda i 
den ordning de fick s ina tills tånd 
(oktrojer). 

Följande privatbanker.\· tiokronorsseeliar lir m·bi/dacle: 
l Skånes Ensk. Bank Årtal: 1876 14 Ensk. Banken i Wenersbon! 
2 Wermlands Ensk. Bank Årtal: 1891 15 Skaraborgs liins Ensk. Bank 
3 ~opparbergs Ensk. Bank Årtal: 1878 16 Geneborgs Ensk. Bank 
4 Ostergötl. Ensk. Bank Årtal: 1888 17 Uplands Ensk. Bank 
5 Smålands Ensk. Bank rtal: 1877 18 Westerbottens Ensk. Bank 
6 Örebro Ensk. Bank f rtal: 1891 19 Christinchamn. Ensk. Bank 
7 Mälare-Prov. Ensk. Bank rtal: 1875 20 Borås Ensk. Bank 
8 Göteborgs Ensk. Bank rtal: 1877 21 Södermanland Ensk. Bank 
9 Stockholms Ensk. Bank Årtal: 1876 22 Kalmar Ensk. Bank 

10 Norrköpings Ensk. Bank Årtal: 1887 23 Gotlands Ensk. Bank 
I l Hallands Ensk. Bank Årtal : 1888 24 Bohusläns Ensk. Bank 
12 Sundsvalls E nsk. Bank Årtal : 1892 25 Hernösands Ensk. Bank 
13 Christianstads Ensk. Bank Årtal: 1875 26 Helsinglands Ensk. Bank 
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Årtal: 1879 
Årtal: 1888 
Årtal: 1875 
Årtal: 1874 
Årtal: 1881 
Årtal: 1884 
Årtal: 1876 
Årtal: 1888 
Årtal: 1877 
Årtal : 1879 
Årtal: 1879 
Årtal: 1892 
Årtal: 1879 



Syftet med fotograferingen var 
att dokumentera landets rika se
delflora. Röster hade ju höjts för 
privatbanksedlarnas avskaffande. 
Det är oklart om fler valörer iin 
tiokronorssedlarna fotograferades 
vid detta tillfälle. 

tog det privata initiativet till en fo
tografisk dokumentation av de cir
kulerande banksedlarna i Sverige. 
En sede l för var bank i valörerna: 
5. JO. 50 och HJO kronor anskaffa
des och avfotograferadcs. Efter 
Riksbankens sedlar som inleder de 

Det intressantafowgra{ietfi·cln 1893/iircstiilla/1(11' tju~:o4u olilw 1Janker.1 tiokm
norssedlar m ellan årenl874- 1892. allal'id clennlltitlpunkt gilti;:ul!etlllning.l·me
del. På kortets nedre e/el med !J/iickskr(fi "Till O. Ryd.1·triim l(( A. Å.mtlm". 
Kortets t•11ckm b11ksida har riid iloflenfiir~:. med flllc!flrmans 111111111 ar/t adrc•.1'S i 
sirlig gu/dskr(/1. Kortets storlek: 165 x /05111111. Prit·at iif.!O. Rc·pn!/illo: L . S t·em· 
son Ve.riii. 

Fowgraferingen i Linköpin~ /902 

År lll97 tillträdde Ossian Ryd
ström en tjänst som kassör vid 
Riksbankskontoret i Linköping. 
Det var här som Rydström 1902 

fyra fotografierna följer dc övriga 
banksed larna upps tii llda i den ord
ning som de fick s ina utgivnings
tills tånd. Sedlarna som motsvara
de ett ansenlig t belopp i seke lskif-

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen (hörnet 
Linnegatan), 2 tr. 

Stockholm 

På grund av ombyggnadsarbeten 
under hösten kommer 

utställningarna att vara begränsat 
til lgängliga och tidvis helt stängda. 

Se meddelanden i pressen eller ring 
vår telefonväxel före ett besök! 

Aktue ll programinformation: 
08-783 9400 

Museet: 
Tisdag-fredag 11 - 16 

Lördag-söndag 12-17 
Måndag stängt 

Besökstid: tisdag 13- 16 
ingång Narvavägen 
Besoksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

Storgatan 41 

Postadress: Box 5405, 
114 84 Stockholm 
Tel.: 08-7839400 

GYNNA 
SVENSK 

NUMISMATISK 
TIDSKRIFTS 

ANNONSÖRER 

tets Sverige fotograferades av fir
man Sw . Swensson i Linköping. 
Korten förstorades och klistrades 
upp på tjockt dekorat ivt papper, 
varefter dc inramades och hängde 
under många är i det Rydströmska 
hemmet. Anledningen till den 
Rydströmska sedeldokumentatio
nen var den nya Riksbanks lagen 
som antogs 1897. En lag som inne
bar att de privata bankernas rä tt 
att utge sedlar skulle upphöra med 
utgången av 1903 . Med detta be
s lut blev Riksbanken den enda se
del utgivande myndigheten i lan
det. 

Från denna fotografering avbil
das htir femtiokronorssedlarna 
som inleds med Riksbankens sedel 
med årtalet 1896. 
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Följande pril'{ilbankers f emtiokrtmors.vc•tllar ii r m ·bilclade: 
l Sk~nes Ensk. Bank Årtal: 1876 14 Ensk. Banke n i Wenersbore 
2 Wermlands Ensk. Bank Årtal: 1875 15 Skaraborg~ läns En~k. Bank 
3 J5opparbergs Ensk. Bank rtal : 1894 16 Geneborgs Ensk. Bank 
4 Ostergötl. Ensk. Bank Årtal : 1894 17 Uplands Ensk. Bank 
5 Smålands Ensk. Bank Artal : 1894 18 Westerbo ttens Ensk. Bank 
6 Örebro Ensk. Bank Årtal : 1876 19 Chris tinehamns Ensk. Bank 
7 Mälare-Prov. Ensk. Bank Årtal: 1894 20 Boras Ensk. Bank 
8 Göteborgs Ensk. Bank Årtal: 1882 2 1 Södermanlands Ensk. Bank 
9 S tockholms Ensk. Bank Årta l: 1876 22 Kalmar Ensk. Bank 

10 Norrköpings Ensk. Bank ~rtal: 1877 23 Gotland~ Ensk. Bank 
Il Hallands Ensk. Bank Artal: 1888 24 Bohusläns En~k . Bank 
12 Sundsvalls Ensk. Bank Arta! : 1897 25 Hernösand Ensk. Bank 
13 Christianstads Ensk. Bank Årtal: 1894 26 Hch,ingland.., Ensk. Bank 

A v femtiokronorssedlarna 
finn s yllerligare ett exemplar i 
Kungl. Myntkabinettet samling· 
ar: det är inramat och hänger i 
K MK:s magasin. På baks idan 
kan man läsa all fotografiet är en 
gåva av kanslirådet Söderbaums 
dödsbo 1949. Bernhard Söderba
um var verks t. dir. vid Ös tergöt
lands enskilda banks huvudkon
tor i Linköping och god vän med 
Ossian Rydström. Av Rydström 
fick Söderbaum mins t e11 av foto
grafierna som gåva. Möjligen kan 
ner uppsättningar av denna foto
grafering existera. 

För värdefulla uppgifter tackar 
artikelförfattaren f.d. Riksbanks
kamreren i S tockholm. Erik 
Rydström , som ii rvde korten av 
sin far, Ossian Rydström. l millen 
på 196{)-talet skänkte han tre av 
korten till Kungl. Myntkabinet
tet. En gåva som 1978 komplette· 
rades med kortet på tiokronors
sedlarna. På det sistnämnda kor
tets baksida skrev Erik Ryds tröm 
följand e vid gåvoti ll fället: 

?.7 Norrbotten Ensk . Bank 

Årtal : 1879 
Årtal: 1888 
Årta l: 1875 
Årtal: 1874 
Årta l: 1883 
Årta l: 1876 
Årtal: 1894 
Årtal: 1877 
Årtal: 1894 
Årtal: 1879 
.Å.rtal: 1879 
Årtal: 1880 
Årta l: 1879 
Årtal: 1893 

"När de enskilda bankernas se
delutgivningsrätt upphörde 1902. 
lät min far riksbanksdirektör Os
s ian Ryds tröm (f. 1893 död 1912) 
fotografera samtliga valörer av 
banksedlarna. 5-kr. 50-kr och 100 
kr sedlar i fotografisk å tergivning 
har jag tidigare överlämnat till 
Bankokommissarie Fil. Dr. Torg
ny Lindgren. som för mig uppgav 
att han hade fö r avsikt att lämna 
dem till Kungl. Myntkabinettet. 
För att samlingen skall bliva 
komplett ber jag härmed få som 
gåva överlämna fotografi av 
lO-kr-valören. som jag hillat när 
fö rä ldrahemmet upplösts . 
Stockholm den 10110 1978 E. 
Ryds tröm F.d. riksbankskam-
re r.'' 

!~'11 m · d t• 111,\T Å<'I ' '<t<'km oclt inrres.Hmlo jtiiOJ:rt~{iema från 1':102. /(Il'<'.' l tillande 
r)u~:ot111a o lika lnmker.1 .lt•mrio/,mnor<.'<'tllar m ella11 tlre11 187.f- 181J7 . St•dla r i 
ltii~to wlihrt•r iir illa!! mycker siill.•.•·nra m·lt <:fierrml.rade "'' .•am/w ·•·· Kon t•/.\ 
s lllrll'k : 150 x 2JO 111111. KMK:.1 .~ttml. Rt!pmj i1111: L S1·em.wn \ 't'xiii. 
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SNF:s årsmöte 1986 
Energiska Vetlanda Numismatis
ka Förening med över 100 med
lemmar bildades 1976. l samband 
med 10-å rsjubileet hade man er
bjudit sig a tt stå som värd. om 
SNF:s årsmöte förlades till den 
goda s taden Vetlanda. vilket med 
glädje accepterades. 

Lördagen den 24 maj avreste så
ledes en morgonpigg skara från 
Stockholm C till Nässjö. för vidare 
befordran till Vetlanda Stadsho
tell. Ä ven frl n andra landsändar 
kom medlemmar resande. 

Där intogs ganska omgående en 
välbehövlig lunch. som staden 
bjöd på - liksom på en väl sam
manfa ttad presentation av Vet
landa. framförd av kommunfull
mäktiges ordförande Kers tin Bou
veng. 

Så skyndade vi över till biblio te
ket för hållande av å rsmötet. Det 
noterades beträffande styrelsen 
att Frank Olrog. efter mångårig 
tjänst. på egen begäran ställde sin 
plats till förfogande. Som ny ordi
narie ledamot t illträdde Anders 
Frösell. Föreningens sekreterare 
Torbjörn Sundquist blev tillika vi
cc ordförande. 

Årsmötets trevligas te punkt. 
som Göran Bergens tråhle brukar 
säga. det vill siiga utdelning av be
löningar följde så. Sju personer be
lönades: Lars O Lagerqvist blev 
hedersledamot: övriga som fick ta 
emot ut märkel er av o lika valörer 
var Erik Gamby. Uppsala: Bertil 
Wrern. Uppsala: Eva Svensson. 
Stockholm: Gunnar Ehnbom. 
Malmö samt Anders Frösell. Sol
lentuna. Samtliga för värdefulla 
insatser inom forskning och stort 
kunnande pil området. Mångsyss
laren Frank Olrog, Bromma. som 
tidigare fått Föreningens förtjän st
medalj i si lve r fick nu. som den 
förste. medaljen i guld. Frank 
Olrog och iiven Bertil Wrern har 
verkligen arbetat nitigt i ""Fru Nu
mismaticas·· tjänst- vi kom för öv
rigt fram ti ll att vi t re möttes första 
gången i början av 40-talet hemma 
hos Wa::rns på Kungsholmen i 
Stockholm. 

Eft er välsmakande kaffe följde 
så föredrag av Föreningens poly
his tor Lars O Lagerqvist- '"Adel
fors - ett fö rlustfö retag på 1700-
talet'". 

Till \ fet/anda kommun }!enom dt•.l .\ ordfiiraiiCie Kerstin Bmll"t' IIJ! iker
liinuuuh•s en N.L. Ra.flllltSSOII-11/l'tla/j i sih·t'r m· Giiran Ber}!t'll.ltrt111h•. 
Foto: Roland Jonsson. Vet/am/a. 

- Ädelforsgruvan hade s in ~tor
he tstid i början och mitten av ~c k
let. Ar 174 l präglades det för~ ta 
!O-talet dukater med guld från 
Ädclfors. Men det kos tade mer iin 
de t smakade. Arbetskos tnaden 
var för hög i förh!illandc till vad 
som ut vanns. 

Mellan 1741 och 180 l priigladcs 
dock l 000 dukater vissa år. Totalt 
lyckades man utvinna guld till 
s trax under 20000 dukater. Gru
van stängdes år 1898. Vid gruvan 
präglades inte enbart dukater utan 
också halvdukatcr. Duka terna ha
de e tt vii rdc av två riksdaler. 

- Men dukate rna avlystes som 
beta lningsmedel 1873. då landet 
lick nytt myntsystem. Gruvan i 
Ädelfors d revs under lång tid som 
andelsbolag. Gruvan lades ned 
1824. men brytningen återu pptogs 
i början av 90-talet. för a tt fttc r 
upphöra 1898. avslöjade Lars O 
Lagcrqvist vidare. samt pågic k 
kortvarigt under l :a viirldskrigct. 
Men då var de t andra metaller iin 
guld som var intressanta . 

Gruvdriften i Ädelfors hade 
kanske speciell t intresse för dc 
församlade numismatike rna. e f
te rsom gruvan ligger inom Vetlan
da kommun. Detta iir också en av 
anledni ngarna till a tt Vetlandas 

numismatiska förening bildades 
för 10 år sedan. Lars O Lagcr
qvists hi loriska be krivning av 
gruvdriften följdes med sto rt in
tr·cssc. 

l sitt anförande berörde han 
ock!;;' o lika myntvii rdcn under 
1700-talc t som inte minst för dc 
niirvarandc blev en intressant in
formation. Föredraget illustrera
des med diabilder. där olika duka· 
ter och mynt vi adcs. FJera hade 
s lagits av guld j us t från Adclfors. 

V et landaföreningens sekretcra
re Lennart Carlsson pre entcradc 
den förnäm liga samling av mynt. 
som föreningen lyckats samla ihop 
under dc tio gi\ngna å ren. En im
ponerande samling som vann a llas 
beundran . l det lokala myntkabi
ne tte t fi nns många rariteter. GLis
t ern:~ hade iiven möjlighet a tt niir
marc s tudera samlingen som fanns 
utstiilld i loka len. 

Dessutom presenterades lokal
föreningens nyligen framtagna ju
bilcumsmcdalj . varom en särskild 
art ike l s XX. 

Rolf Sjöberg visade och kom
mente rade en serie vii i valda 1200-
tal smynt i diabild. avsedd a tt spri
eJa kiinncdom om detta intressanta 
avsnitt av vi\r mynthistoria. Rolf, 
som forskat inom detta område. 
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och E Gamby. Foto: Roland ./ons.\o/1. \letlmtcla. 

blandar numismatiska och histu
riska data på ett fiingslande siitt. 

Under kvälle n avåts jubileums
middagen. varvid !al utväxlade:.. 
skålar höjdes och ett och annat ut
sökt mynt plockades upp ur lick
orna och förevi ades grannarna 
vid bordet. Anders FrÖseli hade 
fått e n hel "drös" med småmynt 
fOr be tiimning. vilka gav upphov 
till diverse spekulationer i skenet 
från en stark vägglampa. En annan 
mynt~igare framvisade ett mynt av 
sterlingtyp, som dock förvisades 
till fantasimyntens förbryllande 
värld. 

Påföljande dag reste vi ut till 
Ädelfors för att insupa atmosfiircn 
vid det gamla gruvområdet. Ge
ologen Carl-Axel Lareke lämnade 
en fyll ig informtion om gruvdrift en 
som började i slutet av 1730-talet. 
Under de 80 år som verksamheten 
pågick någorlunda regelbundet. 
utvanns 86 kg guld . Man hade i den 
djupaste gruvan. Krongruvan. 
kommit ner till ett djup av 238 m. 
Ytterligare brytning. med tyska in
tressenter. förekom i slutet av 
1800-talet med e tt utbyte av 55 kg 
guld. 

!52 

Ädelfors blev dessvärre ej m'\g.ot 
lönsamt före tag. Som ett kuriosum 
kan niimnas att en ny guld ut vin-

ning påbörjats. P;i platsen fi nns 
··malm- och sl ag.gkro~~ ... ~om kan 
vaskas i plastpanna nere vid uen 



Vetlanda Numismatiska F öreninf{sjubiletons/.:ommitte. Från l'iillster Lennart Carlsson. Gunnar Johans
son. Ma/te Sand och Magnus Wexe. Foto: Sn•n Sandberg. 

idylliska fln. Min debut gav l gram 
"guld .. - inte mycket för den som 
vid besök på Bolidens ädelsmält
verk ''bollat .. med guldtackor i en
kilosklassen. Se härom Wallens 
"dröm .. på denna sida. 

Resan avslutades med el! besök 
på Lindshammars glasbruk och en 
äkta .. hyttlunch'' . toppad med 
småländsk ostkaka. 

Man lägger med glädje ännu ett 
trevligt årsmöte till handlingarna. 

Carl-Axel Lindblom 

Jag hade en dröm- om 
guld 

Vid Svenska Numismatiska Före
ningens årsmöte 24- 25 maj i Vet
landa med anledning av vetlanda
föreningens tioårsjubileum. som 
refereras på annan plats i denna 
tidskrift, bereddes de många delta
garna tillfälle att vaska~ guld i 
Emån vid Ädelfors gamla guldgru
vor i .. mörkaste .. Småland. 

Carl-Axel Lareke. chefsgeolog 
och konsult i Vetlanda kommun 
ställde upp med finkrossat - men 
under 1700-talct Ulvaskat - berg
material som fanns kvar från slutet 
av 1800-talet. då man upphörde 
med gruvbrytningen, som då gick 
ut på all återvinna nickel från and
ra delar av de småländska berg
massiven. 

Larekc tillhandahöll också 
vaskpannorna. som kunde ta 2-3 

kg bergmaterial vardera. Detta 
skulle innehålla 4 !fram guld per 
ton, att jiimföra med de 12- 15 
gram, som man hade tillgång t iii på 
1700-talet. 

Dessutom borde det finkrossa
de berget innehålla 50 gram s ilver. 
Om man idag räknar s ilverpriset 
till l krona och 30 öre per gram och 
guldpriset till 80 kronor per gram. 
så var ju guldet den överltigset in
tressantaste metallen. 

När vi hade vaskat färdigt fanns 
det rätt mycket kvar, som glimrna
dc som guld i vaskpannorna. och 
som vi kunde ta med oss hem i små 
provrör. Jag tänker spara på mina 
provrör. Ett trevligt och kanske 
värdefullt minne. 

Men chefsgeologen beriilladc 
att det mesta som glimmade var 
vanlig svavelkis. en bergartsföre
ning mellanjärn och svavel- FeS1 
på kemisternas språk med ca 50% 
järn och 50% svavel - som glim
mar som guld. 

En liten del riktigt guld fanns 
inbakad i kiskornen och om man 
tittade noga med förstoringsglas 
kunde man fil se ett och annat fri
Jiggande guldkorn. 5-1 0% av den 
totala mä"i,gden guld. 

Drömmen 
N. är jag kom hem från vaskningen i 
Adelfors och somnade för natten 
hadejag en dröm. 

10 pannor med ungefär 2.5 kilo 
bergmaterial vardera hadejag vas-

kat. Provrörens innehåll hälldes 
över i en eldfast porslinsdegeL 
Emån~ vatten avdunstades med en 
acetylenlåga och kisens svavel 
brändes bort. Det brann av sig 
självt - tack vare svavlet - precis 
som kopparkisbriinderna vid Falu 
koppargruva hade gjort förr i t i
den. Numera är man uppmärksam 
på att det uppbrända svavlet små
ningom bildar svavelsyra . som 
försurar vår omgivning. 

K var i min degel fan ns al lt j ä r
net från svavelkisen. men nu i 
form av en blandning av oxid och 
sulfid. precis som s il vret . men 
framför allt guldet. som ju är en 
ädelmetall, och inte förenar sig 
med luftens svre utan vidare. 

Efter avkyining tillsattes sked
vatten. Detta är en gammal be
nämning för salpetersyra. Kemis
ten skriver HN03• J min dröm korn 
jag att tänka på Enskecle. en stad i 
Holland. också en ort söder om 
Stockholm. Diir måste det en gång 
i tiden ha funnits en avtags- e ller 
skiljeväg. 

Skedvattnet skiljer a lltså de 
andra metallerna genom att de lö
ser upp s ig och bildar nit rater i 
vattenlösning. Därvid Ulvecklas 
svavelväte. som med hänsyn till 
omständigheterna kan sägas avge 
en fisförnäm lukt. Guldet - och 
även platina och andra ädelmetal
ler- förblir opåverkat och intakt. 

Jag hällde av den gröna vätskan 
av nitrater och sparade den med 
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tanken att kunna utvinna en del 
silver senare. 

Det rena guldet sköljdes med 
destillerat vatten. torkades och 
vägdes p~ en fin våg. O, l gram rent 
guld från Ädclfors. 

För att kunna få ihop guldduka
tens 3.4 gram linguld var jag 
tvungen att v_~ ra med om guld
vaskningar i Adelfors ytterligare 
33 gånger. En ganska jobbig upp
gift. Jag vred och vände mig i sUng
en. 

Vid ett av dc sista besöken hade 
jag tur och hittade två välbehållna 
dukatstampar från 1700-talet i en 
slagghög i närheten. 

Porslinsdegeln togs fram och 
a ll t guldet smältes ihop tillsam
mans med ytterst lite kopparme
tall till en platt. Degelns botten ha
de nämligen den rätta diametern 
för en dukat. 

Fram med stamparna. som jag 
hade hittat och fram med lillsläg
gan! Yl in nyckelring var diagonal
rällad p!l insidan och det passade 
precis runt platten. som lades på 
den ena stampen. Det var bara att 
sätta den andra stampen ovanpå 
platten och drämma till. 

Där satt jag med en ~ikta ~iclc l
forsdukat i spegelglans med årtalet 
1763! 

Jag liimnade in den till Ahl
strö ms auktioner och lick hur lätt 
som helst 35.000 kronor för den. 

vm hemma efter auktionen kun
de jag filosofera över hur enkelt 
det kan vara at t förvandla 3,4 gram 
fi nguld för ca 300 kronor ti ll det 
hundrafaldiga beloppet. 

Jng var just vid telefonen för att 
beställa P.!ats för ytterligare vask
ningar i Adclfors. då det bultade 
hårt pli dörren. 

In kom Anders Fröscll. som iir 
sekretcrare i Svenska Numi ma
tiska Föreningens kommittc emot 
myntförfal skningar. Han s1\g riitt 
bister ut. l följe hade han en kri
minalkommissarie med min dukat 
i handen. 

Trots mina prostester att den 
var tillverkad av riktigt lidcifors
guld och slagen med dåtida stam
p:~r. in istcrade dessa herrar pit att 
jag hade gjort en nutida efterap
ning. 

Det avgörande beviset var att 
radioaktiviteten i min dukat var 
flera gånger större jämfört med dc 

• Il 

F i~. l. Äde((orsdukater i en sam
m tmlat-:d upplaga f il" ca 18 000 
stycken hel- och halvdukater slogs 
m ed olika tirtal och under flera re
f.!ellter under perioden 1741 till och 
med tir 1801. Detta anwl dukater 
motsmrar ca 60 kiloJ!ram guld. 
Men den totala miint-:den fram till 
tir 1821. dli grm·driften til/fiil/if!t 
upphiirde. l' ar 85 kg eller i medel
tal l kilo~-:rrm1 per år under perio
den. Trots att det iiren utl·nnns en 
fl('/ del sih·er. kan man allt.wi fiir-

dl\ tida- äkta- ädelforsdukatcrna. 
Kommissarien ville helst inte 

hålla min dukat i handen. Han lade 
den på ett bord. mir började den 
att lysa och strala. Jag tiinktc att 
det skulle vara en upplevelse att få 
granska en sjålvlysande dukat i 
nattens mörker. 

Men efterräkningarna för mitt 

PRISLIST A 64 AUKTION 33 
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sttl att gmnlri}ien m åste /w mrit 
olönsam, men prestigefylld för 
St•erige ~:entemot utlandet. 

Gm,·arbetarlönema siinktes III' · 
sel'iirt under 1700-tale t oC'h .fi'ir att 
behålla arbetama 1·ar mmt ti'IIIIJ.!· 
en att betala en dl'/ (Il' den låga 
lönen med gulddulwter och inte 
t•nbart m ed de injlationsinj(•ktem· 
de riksbanks.H•cllama. 

Bilden ,·isar <'Il dukat med arta/ 
J 763. m ed Adolf Frc•tfrik på (1tsi· 
dan och Snuilands ,·apen fW frtln· 
sidan. där .f7em deta(iskillnacler i 
,·apenJ:rtll'yem /..an oh.H•n·c•ra., 
under tirens lopp. Viamt'ft'r ca 
/9 .2 millimeter. Finl'ik t 3..1 gmm. 
Totall'ikt J .48 ~:ram . 

S e Ahlstriim och medar/)t'W/'1' .' 
S1·eriges Mynt 1521- 1977. no 23. 
Foto Inga Kmllf:. . 

til ltag att efte rapa en 1700-talsdu
ka t skulle bli våra. Kanske skul
le jag slippa ifrån det värsta s traf· 
fet att de skulle srniilta dukaten 
och hälla den vitglödgade smiiltan 
ner i halsen på mig. Men fiingel sc 
på livstid skulle de t bl i. 

För min inre blick säg jag dc 
fuktdrypande svenska 11ingclsehfl· 
lorna med e tt tunt lager rutten 
halm att vi la s ig ptt. 

Befrielsen kom . n ii r jag vaknade 
upp från den dröm jag hade haft -
om guld. 

Le111wrt Wallt'lt 

Från biblioteket 
l) l T/te Numisnwtic Cftronicle 
1985 Wmnas av Mark Jones ett fint 
bidrag t ill den svenska mcdaljgra· 
v ö ren Bengt Richtcrs ( 1670- 1737) 
engelska produktion i den illustre
rade a rtikeln ''Richter's Medals 
for the Swedish Club". 

2) l samma band ingår av Micha· 
el Vickers en art ikel. "Earl y Greek 
Coinage. a Rcasscssment". som 
bör intressera varje samla re av an
tika grekiska mynt. Den innehåller 
niimligen förs lag till omdatering av 
flera grupper av främs t dc äldsta 
grekiska mynten. De nya vit.tncs
bördcn är en sp~innandc läsnmg! 

3) t samma årg~ng har D M Met· 
calf och J P Northovcr skrivit om 
"Dcbascmcnt of the Coinage in 
Southcrn England in the Age of 
King Alfred". Art ikeln bör vara av 

C G Tessin 

stort värde för var och en som är 
intresserad av anglosaxs isk mynt· 
ni ng, i synnerhe t som de beskr ivna 
förhållandena stod i samband med 
dc skandinaviska angreppen på 
England. 

NUF 

J. PEDERSEN 
MYNTHANDEL 

Kullngnlan 38. Ho:binj!l.>Orj! 
Ho' 1320. 251 n H.-1-in!(l"'rJ! 

Tel 0 12-122.:;211 
Öpp<'l ti,.tla{!ar-lönluj:ar 

\'i köpet· och l!iiljc•· 
MYNT- SEOLAR- .\IEOALJEH 

l'arderillfl ar $amltfl!!"'· 
kummis.!ionsuppdmg. 

Siiker sp<'t'iellt: Plåtnn 111 •• <t ~n.<Årt •X'It 
utländJka ordnar 

Fo111111. Det finn~ 
flera metoder att 
göra gu ldc.:t rent. 
Hiir he~lmven 
mcwd har an
viint ~ ~edan mc
deltiden llCh Hun· 
par ~ig idag fi\r 
sm;\ miingder. 

är cll av de verkligt stora namnen bland lysande 
personlighe ter som inte kan förbigås. n_iir sv<:.nskt 
kult urliv i dess olika former ska ll beskn vas. Aven 
för oss numismatiker är han ell stort namn . . 

En som i a lla slags tonarter fört fram Tessms ~erk 
och betydelse är Gunnar W Lund~erg-:- den bero m~ dc grundaren. av Tessin-instimtel • .• Pa.n~. Han h~!.' 
fes tskriften ttll Ragnar Josephson Vts ton och ges-. 
ta ll' ' skrivit om "La charmante rose . Carl Gustaf 
Tessins niece" - Charlolla Fredrika Sparre. en av 
det svenska 1700-talshovets skönheter. Det är en 
elegant artikel om en elegant ep~k. vars olika ~?.nst· 
utövare tävlade om uppdrag i mtnneskultens tjanst. 
Charlotta Sparre fin ns bl a med på Johan P<~s.chs 
berömda hönstavla. Men -och här kommer vt tn -
denna tavla har Daniel Fchrman kopierat i sin 1750 
präglade minnespenning. Bakom all t fa nns Carl 
Gustaf! 

Foto ATA 

1 det rika bildmate rialet finns även Fehrmans medalj-
utkast avbi llfat. • 
Lå t om os~ mer ~i n vi gör "gotta oss" å t våra förgang· Fi~ . 2. Torl~jiim Sundqui.1t, sc•I\J·c ·tcmrc• i SN F. "l'(ls

J.:ar J: llhl" i ,\de{/( n·,, . nu(i /<J8(J. 
na s torhets verk! 

NUF 
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Bertil af Klercker 
1910-1986 
Efter en långvarig sjukdom avled Ber
til af Klercker den 21 april. N, gra å r 
tidigare hade han flyttat fr~n Stock
holm och bodde på C:1thrineborg. 
Vadsbro socken i Södermanland. en 
vackert belägen gå rd. som ursprungli
gen fått s itt namn efter Catharina Fal
kenberg. född Ribbing. som här byggt 
ett ommarställe på s lutet av 1700-ta
let. Efter skiftande öden och tillbygg
nader hade det 1901 förvärvats av Ce
cilia Lewenhaupt. gift med Göran af 
Klercker . och med tiden övcrg~1tt till 
brorsonen Bertil, ehuru till en början 
nyttjat av dennes föräldrar. l denna 
sköna sörmlandsmiljö tillbringade han 
s in s ista tid. vå rdad av sin familj. 

Bertil af Klercker var född i Stock
holm och valde en annan )•rkesbana än 
familjen s traditionella. den militära: 
han blev en av vårs främsta skattejuris
te r. Först tog han dock examen som 
reservofficer ( 1930) och liistc sedanju
ridik vid Stockholms högskola. vilket 
resulterade i jur kaml-examen 1934. 
Med åtskilliga avbrott drev han sina 
studier till en disputation som jur dr: 
avhandlingen heter Om re.w/uuurjtlm
niiiR mellan olika hl'.,kalfningst1r 
( 1948). Hans övriga produkt i on består 
av uppsatser i främst skattefrågor i 
fackpressen - i den politiska debatten 
deltog han aldrig. Sitt yrkesverksam
ma liv ägnade han åt skatteavdelningen 
vid AB Industribyrån (i lndustrihuset. 
sedan några decennier bcliiget i hörnet 
Storgatan/Artillerigatan i Stockholm). 
där han blev direktö r redan 1946 och 
kvars tod till 1983. Hans höga kompe
tens gjorde att han kallades till såväl 
stat liga utredningar- friirns t skatteut
redningen 1957-76- som o lika s tyre l
ser i afnirsvärlden. 

Bertil af Klercker hade emellertid 
andra intressen i livet än affiir~uridi
ken. Så länge han orkade var han en 
ivrig golfspelare. Han tillhö rde grund
arna av Stockholms Östra Rotary Club 
och deltog flitigt i dess sammantriidcn. 
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l denna tidskrift vill vi dock friimst 
uppehålla oss vid hans betydel~e fö r 
numismatiken. Redan som barn hade 
Bertil bö~jat samla mynt. Han var en 
iikta samlarnatur - den kommersiella 
aspekten intresserade honom inte. det 
gii lldc för honom attlära n:,got nytt. att 
fylla viisent liga luckor i samlingen. Ut
an att av,th frhn andra förviirv niir dc 
erbjöds koncentrerade han 'ig med ti
den ph Europa (och des~ ko lonier) ef
ter 1500. Sär~kilt hans taler:.amling var 
ena~t ående . Redan vid ett bc~ök p~ 
1950-talct i hans våning-d: på Kung~
holmcn - minns jag. att sk~pen fyllde 
ett mindre rum. Inom Sverige gjorde 
han s ina lle~w förvärv de b på Svenska 
Numismatiska Föreningen~ auktioner 
- han var medlem sedan 1940 - deb ho~ 
Hirsch MynthandeL dä r Harry Gllick 
blev en niira vän. Han bjod de\\uto rn 
flitigt pl1 utländska auktioner och hade 
ett antal bytesförbindcl ·cr. ~om han 
förs: g med moderna sven~ka mynt. 
mot vilka han erhöll de nya utliindska. 

Bertil af K lereker deltog flera g:i ngcr 
i tiivlingubtiillningar anordnade av 
SNF i l>amarbete med Kungl Myntka
binettet: hans m)•ckct omfattande ~am
Ii ng lånade 'ig väl till expo,eer over 
ämnen ~om te~ det T ysk-ro rner,ka ri
kc:t och hans gedigna kunskaper fram
tr'.idde h:lr pft ett utmärkt siitt. Miirkligt 
nog ville han aldrig lämna,,. gra bidrag 
till vara skrift~erier: en obcriittigad 
blygsamhet avhöll honom fran att fat
ta pennan niir det gällde andra iimnen 
än juridik och ~katteriitt! 

Redan 1949 invalde~ han ' om 'upp
leant i S N F:s styrebe och ' att kvar i 
denna blygsamma position anda till 
1962. Den mot~varadc ingalunda hans 
inflytande . Dc kloka råd han gång efter 
annan gav s tyrelsen erinrar sig många 
föru tvarande och nuvarande ledamö
ter. Han deltog också i olika kommittc
arbete n. 

Hös ten 1961 drabbades SN F av en 
kris: p:i grund av inre rnotsiittningar 
liimnadc tre o rdinarie ledamöter ~ t y
relsen. diiribland shviil ordfomnden 
som vice ordföranden. Utan att tveka 
stiillde sig Ucrtil af Klercker till fiirfo· 
ganlic som <lrdförande fram till ~r~ mö· 
tct 1962 och ledde s tyrelsearbetet och 
SN F under tio månader. För attuppni'1 
bcshnsmiiss ighet - fyra närvarande -
måste under dessa månader den andre 
suppleanten. Harald Wideen. re ~a upp 
till Stoekholm för varje sammantriide 
med styrelsen. Under denna period 
skulle e rt av dc viktigaste besluten i 
SNF:s historia tas. 

Alla kiinncr till den miirkliga dona
tionen till SN F 1928. då föreningen er· 
hö ll Sven Svenssons samlingar. Ända 
sedan mitten av 1930-talet hade dc le· 
gal deponerade i Kungl Myntkabinet
tet och man hade länge dryftat liunplig
heten av en permutation av Sven~'on~ 
tes tamente men inte vågat företa na· 

got. En vi1lkiind numismatiker och fd 
s tyrelsemedlem. Erns t Nathors t
Böös. tog nu ett viktigt initiativ. Han 
viiode sig till .. re~tstyrelsen .. och före
s log. att man skulle övergå till hand
ling. samt ~tog sig de förberedand e un
derhandlingarna med de s tatliga myn
digheterna. St yreisen accepterade en
hälligt. Under dessa spännande m5mt
der var det av utomordentligt värde all 
ha Bertil af Klercker som sakkunnig 
ordfilrande och gmnskare av alla kon
cept. det vill giirna den diivamnde ~ek
reterarcn intyga! 

Vid arsmötet 1962 valdes Nils Lud
vig Rasmusson ;i nyo till styrelse leda
mot och utsågs diircftcr till ordförande. 
Bertil af Klcrcker blev äntligen ordina
rie s tyrelsemedlem och därtill vice 
ordfurandc: han kvars tod ända till f•rs
mötct 1978. d; han avgick ur s tyrelsen. 
Året d;1rpf1 fick han ett väJfö rtjän t tack 
i form av SNF:s förtjänstmedalj. 

Den Il juli 1963 kom K Maj:ts bc5lut 
om permutation av Svensson~ testa
mente och inriittandct av Sven Svens
sons Stiftcbc. l denna s tyrelse utsags 
som en av SNF:s ordinarie rcpre en
tanter - naturligt nog- Bertil af Klcrc
ker och han ko rn a tt m sitt mandat för
m•at ända fram till 1984. dii han av ha i
SO' kal måste avgft. En längre period 
var han vice ordför.inde iiven i denna 
styrelse . Det var en verklig tillgång att 
kunna nyttia viinnen Bertils vidstriick
ta erfarenheter. inte minst under upp
byggandet av ~tiftelscn och vid fast
s tlillandet av arbets reglema. dä r K 
Maj:ts be ~ lut i sin fåordighet gav foga 
ledning. l-lan deltog också aktivt i utar
betandet av principerna fö r rorSillj
ningen. vilket gav oss alla en käns la av 
trygghet. 

Det har kiints angeläget för författa
ren till tlcs~a rader att efter mer iin 
trettio ;\rs vlinskap och samarbete 
uppeh[tlla ~ ig med en viss utförlighet 
vid viinncn Bertils långa insats inom 
vad som fö r honom allt id fö rblev en 
hobby. Den ~om i likhet med honom 
valt att aldrig to rgföra s ig själv och s ina 
gedigna kunskaper inom ett ämne. iin 
mindre tala om sina insatser. blir liill 
bortglömd efter det att arbetskamra
terna ock s~ försvunn it. Bertil af Klerc
ker var inte bara en ovanligt omdömes
gill. behiirskad och hjälpsam arbets
kamrnt inom vå r förening. han var 
ocks~ en god miinniska. Vi saknar ho-
nom. 

LLt 

Frågespalten 
återkommer i nästa nummer! 



Numismatisk filateli VI 
Ä ven i Amerika har upplösningen 
a v kolonialväldena satt sina spår. 
Med hä nsyn till de frimärksutgi
vande territo riernas antal är det 
även här bäst att följa en alfabetisk 
ordning. 

Ar[?entina har några utgåvor om 
sitt mynt- och bankväsende, bl a 
en där s~väl själva myntet som 
s tampen avbildas. 

Ballamas gav 1968 ut..fyra mär
ken med myntmotiv. Aven Ber· 
mm/a har låtit mynt skymta i sin 
frimärksutgivning. 

Brasilien har en utgåva från 
1977 med vackert återgivna mynt 
från den portugisiska kolonialti
den. 

Brittiska Guayana gav 1972 och 
1977 ut serier på fyra resp sex mår
ken med rnyntmotiv. 

Canada lät 1977 avbilda landets 
orden på e tt frimiirke. 

Ögruppen Cayman Islands hed
rade 1972 s in första mynt- och se
delutgivning med fyra märken. 

Chile firade 1978 s itt 200-åriga 
oberoende med ett frimärke. på 
vilket avbildas en medalj över lan
dets grundare . Numismatiskt än
nu intressantare är nog det block, 
med vilket dc två märken presen
teras, som utgavs med anledning 
av nationaliseringen 1971 av lan
dets koppargruvor. På blocket 
finns nämligen fastsatt en brons
medalj i brakteatprägling, återgi
vande en gruvarbetare i aktion . 

Cuba har tre numismatiska ut
gåvor. en om sex märken med 
mynt, en om fem med sedlar och 
en med fyra med ordenstecken. 

Den Dominikanska republikens 
centralbank firade 1972 sin 25-åri
ga tillvaro med tre frimärken. som 
bl a återger en sedel och ett mynt. 

Dominica presenterade 1972 si
na nya mynt på fyra miirkcn. 

Ewador gav 1972 ut en serie på 
tre märken för luftpost och passa
de då på att avbilda mynt på dem. 

F alkland-öama fick 1975 nya 
mynt. som återger en del arter ur 
ögruppens djurvärld. De fem nya 
märkena. som skulle bekantgöra 
detta för om viiriden , avbildar både 
mynt och djur. 

Färenta statema har några en
staka märken av mindre intresse. 

Som ett kuriosum kan här dras 
fram Förenta nationernas fri-

märksutgivning, därför att på ett 
förs tadagskuvert 1960 propageras 
för FNs " International Bank for 
Reconstruction and Develop
ment " med en sedel som räcks till 
en som murar. 

Grenada har en serie om sju 
märken från 1972, som presentc
rar Nobel-medaljerna och bilder 
om Nobelstiftelsen. 

Guatemala har två märken från 
1976 med myntmotiv. Från Jamai
ca kan nämnas två myntmärken 
från 1969. liksom även från Me.r
ico. 

Från Mom serrat har kommit 
två serie r o m fyra märken. en som 
avbildar öns lokala myntning un
der åren 1785- 180 l (kontramar
keradc hela eller delar av samtida 
spanska och amerikanska mynt) 
och e n som återger militära impe
riemedaljer. 

Från Panamas kanalzon finns 
ett märke med en medalj över den 
amerikanske presidenten Theodo
re O Roosevelt . 

Såväl Papua och Peru har gett 
ut några myntmärken. 

El Salvador har 1974 i en serie 
om åtta märken presenterat olika 
mynt. 

S:t Lucia har följt Montscrrats 
exempel och på fyra märken 1974 
å tergett kontramarkerade mynt 
från 1798 och 1813. Det utgivna 
blocket har ett siirskilt numisma
tiskt värde. 

Grenadim•s of S:t Vincent har 
två serier om tre märken med 
myntmotiv, dels 1976 till USAs 
200-årsjubileum och dels 1977 till 
drottning Elisabeth II:s s ilverjubi
leum som regent. 

Trinielad & Tobago firade lO
och I l-årsdagarna av sin själv
ständighet med fyra frimärken 
med landets ordenstecken. Man 
har även frimärksserier med olym
piadmedaljer och prismedaljer. 
tilldelade landets Angostura-fa 
brik . 

Turks & Caicos-öarna har 
också e tt par märken med medalj
motiv. 

Um guay har ett par märken 
med mynt- och sedelmotiv. 

Virgin Islands firade sin första 
egna myntning med en serie om 
sex märken. med inte blott mynten 
utan även fängslande naturmoti v 
från de jungfruliga öarna. 
Bilcler se oms/af?er! NUF 

ÄNTLIGEN! 
~u har det kommit! Vilket då? Jo . 
det som Du som läsare av Mynt
ko ntakt länge saknat. För nog till
hör Du den skara som tycker. a tt 
tidskriften blivit bättre och bättre 
och att många av dess artiklar har 
e tt så bestående värde att man vill 
gå tillbaka till dem (och lätt hitta 
dem!). Så, nu finns ett register 
sammanställt för åren 1972- 1982. 

Registret är uppdelat på !oljan
de s tora grupper: 
Mynt 
Medaljer 
Sedlar 
Jubileumsmynt. minnesmynt 
Je tonger. Polletter. Ordnar. 
Fynd 
Teknik 
Personalia 
Utställningar. Museer. Myntverk. 
SNF. KMKV. Kongresser. 
Varia 
Författarregister 
Konstnärs register 
St ickordsregister. 

Varje grupp är i sin tur uppdelad 
i ett antal undergrupper, växlande 
till antalet allt efter huvudgrup
pens omfattning. Det skulle bli för 
långt att räkna upp alla, men som 
exempel kan dock nämnas. att 
"Stickordsregister'' är uppdelat 
på: 
Sveriges regenter 
Enskilda personer, inhemska och 
ut ländska 
Länder, orter. platser 
Stickord. 
Vad finns inte i undergruppen 
Stickord! 

Registret är verkligen en myc k
et nyttig sak, väl värt sina 85:- ink l 
porto. Sätt in beloppet på SNFs 
postgirokonto nr 15 00 07- 3. så 
kommer registret/eller besök kan
slie t och hämta det (då kos tar det 
75: -). Jfr också annonsen i SNT 
1986:3 , s 46. 

NUF 

Köp SNF:s 
numismatiska litteratur! Lis ta 
kan fås på ka nsliet, te l 
08/67 5598 tisd-fred 10-13. 
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Akademijubileer 
I år har Kungl Vitterhets His10rie 
och Antikvitets Akademien firat 
200-årsminnet av sitt "återuppli
vande" 1786genom Gustav III och 
Svenska Akademien sitt instiftan
de genom samme monark. De jubi
leumsmedaljer som utgivits skall 
presenteras nedan. ~· 

!. Åtsida: GUSTAV III 
1786 CARL • XVI • GUSTAF 
medsols längs kanten. Nedtill år
talet 1986 motsols. De båda kon
ungarnas halsbilder i profil. väns
ter sida, varunder nedsänkt konst
närssignaturen EN c(= Ernst Nor
dine). 

Fn1nsida: LUCIS METITUR 
PROGRESS IBUS • e(= Den mä
ter tiden genom ljusets framstege) 
medsols längs kanten. På ett rutat 
g?lv en fyrkantig upphöjning på 
v1lken en sockel och ell postament 
med en olursskiva. på vilken en 
visare samt limangivelser med ro
merska ifTror: ovanifrån faller 
solstrålar. 

Rand: AB Sporrangs stämpel. 

Denna medalj har slagits i 36 
mm diameter av AB Sporrong i 
Norrtälje för Kungl Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akade
miensjubileum den20mars 1986. 
som avhölls i rikssalen på Stock
holms Slolt i närvaro av kungapa
ret samt hertigen och hertiginnan 
a~ Halland. Konungen mollog i 
sm egenskap av akademiens Höge 
Beskyddare medaljen i guld. Alla 
deltagare i den efterföljande mid
dagen i Stadshuset (Gyllene salen) 
erhöll den i brons. Akademiens le
damöter fick den senare i silver. 
Totalupplaga: Guld 2 ex (18 k). si l
ver 140 ex. brons 300 ex. 

Konstnären Ernst Nordin har 
modellerat åtsidan. Frånsidan är 
identisk med den av C G Fehrman 
1787 graverade. andra samman
trädesjetongen. vars stampar om
gjorts 1945 (NL Rasmusson: Me
daljer och jetonger. slagna av 
Kungl. Vitterhetsakademien och 
Kungl. Vitlerhets Historie och 
Antikvitets Akademien 1753-
1953, Lund-Stockholm 1953. s. 
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42 nr 7b). Frånsidesstampen har 
alltså nu gjorts om ännu en gång. 
Jubileumsmedaljen är icke till sa
lu. 

Viuerhetsakademien har dess
utom ändrat bestämmelserna för 
två av sina äldre belöningsmcdal
jer, utdelade "att förvaras". Dc 
s.kall fr.o.m. i år förses med kung
hg krona och band för all bäras. 
Härom mera vid e11 senare tillfiil
le. 

2. Svenska Akademiens 200-
årsmedalj har en intressant före
bild. På ett tidigt stadium var det 
bestiiml. alt akademiledamoten 
professor Erik Lönnroths s ill d i e 
över Gustav Ill (Den stora rollen. 
Gustav III spelad a1· honom sjiih•. 
Stockholm 1986) skulle ingå bland 
dc skrifter som utgavs till jubileet. 
I förfallarens ägo fanns en medal· 
jong med e11 porträtt i biskvi under 
glas av Svenska Akademiens 
grundare. Detta skulle bli förebil
den tilljubileumsmedaljens åtsida. 
Efter åtskilliga besvär lyckades 
man ta loss glaset utan alt skada 
medaljongen- arbetet utfördes av 
Statens konstmuseers kon~crve-

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

ringsatcljc- och en modelltillver
kas av AB Sporrong. som också 
stått för präglingen. 

Till varje exemplar hör följande 
tryckta historik: 

SI'C'IIska Akademieli 1786-1986 
Den lill<t medaljong med Gu tav lll :s 
proiii i relief. som ligger J iii grund för 
Akademiens jubileumsmedalj. är arv 
pil mill fäderne. På dess baksida linns 
en halvJ utplånad påteckning: .. Denna 
Mcdailleong af Gustaf den 3dje har Iiii
hört Mumseli Lindberg son1 wari l kam
marjungfru hos fröken Magdalena Ru
dcnschöld··. Såvill jag minns. var det 
min faster Emilia Lönnroth. f. 1864. d. 
1941 . som ii g de den före mig. H ur den 
kommit i hennes iigo vet jag inte. men 
antagligen har hon iirvt den fri'm mina 
farför.ildrar. 
Mam~ell Lindberg är antagligen den 

mamsell Inga Lisa Lindberg. som 
Magdalena Rudenschöld i ~iii testa
mente ~kiinkte en livränta som Jack för 
all hon hade vårdat hennes mor. riks· 
radinnan Rudenschöld. Medaljonl)cn 
har antagligen fr:ln början tillhört fa
miljen Rudenschöld - den som gjort 
anteckningen pa baksidan har siikcrli-

Foto: G Hildebrand. Raii. tftt'l" l!ronVl'Xl'IIIJI/ar i 1\nn~:l Myntkal!in1·ttt•t . 

Foto: Ilengt A Lundber;::. Uaii. t:/it•r./'iir~:.l'iltttt•.v/a;: i Kun;:l tl'!yntkabint•/1('1. 



gen förutsatt det. Dc var i båda genera
tionerna trogna gustavianer. och det 
lilla kungaport rättct iir med största 
sannolikhet bevis p~ en minneskul t. 

Det viktigaste av allt. vem som har 
gjort medaljongen. linns det in te den 
ringaste uppgift om. 

Göteborg den 12 november 1984 
Erik Liinnr01il 

Åtsida: Inom två yltre ringar 
Gustav III: s bröstbild. väns ter si
da, med långt, utslaget hår. 

Frånsida: SNILLE/OCH/ 
SMAK inom två böjda. nedtill 
sammanbundna lagcrkvis tar, som 
möts upptill. 

Rand: AB Sporrongs stiimpel. 

Medaljen är oval och mäter 33 x 
27 mm. Den har s lagits i 50 exem
plar i 18 k guld och iir icke till salu. 
Den har hittills endast tilldelats H 
M Konungen och akademiens 
aderton ledamöter. 

Det får väl. som Erik Lönnroth 
kons taterar ovan i den å tergivna 
texten. anses osannoli kt att 
kons tnären t iii förlagan någonsin 
kan identifieras. Dii remot kan 
man konstatera. att förebilden sä
kerligen varit Gustaf Liungber
gers medaljportriitt , som i sin tur 
bygger på Sergels s tora medal
jong från 1779 (se E. Lundmark 
Sergel och den svenska medalj
konsten. Kons this toriska Siill
skapets publikation 192 1. Stock
holm 1922). 

Några ord om Vetlanda 
Numismatiska förenings 
jubileumsmedalj 

LLr 

För att bevara minnet av Vetlanda 
Numismatiska före nings lO-års
jubileum beslöt s tyrelsen alt utge 
e n rninnesmedalj . Föreningen har 
tidigare dragit nytta av närheten 
till Adelfors guldgruva i samband 
med utgivning av lokalmynt under 
fyra år. elllokalmynt för vatj e re
gent. som .. pr~iglade dukater med 
guld från Adelfors. 

Då det finns en medaU som upp
märksammar guld från Adelfors så 
var det naturligt a lt använda något 
från denna till den nya minnesme
daljen. Medaljen som föreningen 
använde som förebild är den som 
präglades över Adolf Fredriks och 
Lovisa Ulrikas besök på Kungliga 

Vetlanda Numi.I'IIWtiska FöreninR 10 år 1986. A1· Hans Hel111 er. FN~nsi
dan efter D. Felzmw11S medalj iiver AdolfFredriks och L01•isa U/rikas 
besök på Kungl Berf!skollegium 1750. 

Bergskollegium den 17 november 
1750. Åtsidan upptar tronföljaren 
Adolf Fredriks och hans gemåls 
Lovisa Ulrikas förenade b;östbil
der i profil. Frånsidan innehåller 
text på Il rader. som berättar om 
tronföljarens besök samt under 
texten e tt berg med en gruvöpp
ning, i vilken man ser Smålands
vapnet. ett upprest gående lejon. 
som bär en spänd båge (se Hild Il. 
s id 95 nr 18). Det var allt s:Hrånsi
dan som vi skulle använda oss av . 

Styrelsen bestiimde vidare att 
åtsidan på Vetlanda Numisrnmis
ka förenings minnesmedalj skulle 
avbilda Vetlanda kornmuns vapen 
med årtalen 1976 28/5 1986 och 
texten runt vapnet vara Vl'tlanda 
Numismmiska för<'llillf!. 

Frånsidan skulle alltså efterbil
da Adolf Fredriks medalj med 
texttillägg runt: "Replik av Adolf 
Fredriks medalj över besöket i 
Kungliga Bergscollcgium". Se bil
den. Skisser gjordes och till slut 
antogs ett förslag som skulle ligga 
som förlaga till medaljen. 

Nu gällde det att hitta riilt konst
när och gravör samt finna någon 
som kunde prägla medaljen inom 
de snäva ekonomiska ramar som 
var uppsatta. Efter många kontak
ter med konstnärer och firmor som 
kunde sköta prägli ngen. visade det 
s ig att det skulle bli betydligt dyra
re a tt få fram präglingsverktygen 
än vad vi hade väntat oss . 

A v en händelse korn så art ikel
författaren i kontakt med en gra
vör på hemorten. Artgravyr i Bo
dafors, en vanlig namnskylt skulle 
göras. Jag tog upp problemet med 
medaljen och det visade s ig a tt gra
vören. Kent Helmer, inte var 

främmande för att hjälpa oss med 
att få fram präglingsverktyg. Hans 
far_ Hans Helmer. var s tålgravör 
och han ville försöka gravera 
s tamparna till en kostnad som låg 
betydligt under de s tora bolagens 
offerter. Gravören använde sig av 
våra skisser och graverade direkt i 
stamparna med en gång. Vi behöv
de alltså ingen förlagetecknare, 
vi lket också drog ner produktions
kostnaden. Det visade sig att vi 
kunde prägla medaljen på hemma
plan, i Vetlanda hos Svedborns, 
ett guldsrnedsföretag. Det var med 
spänd förväntan. som styrelsen 
för Vetlanda Numismatiska Före
ning infann sig hos Svedboms fre
dagen den 23 maj 1986 för a tt få 
vara med om det historiska ögon
blicket i dess historia då den förs ta 
minnesmedaljen skulle s lås. 

Nervösa styrelsernedlemmar 
såg hur guldsmeden Allan Hed un
der överinseende av gravören 
Kent Helmer lade den första plan
sen mellan stamparna och satte 
präglingsverktyget på plats i den 
250 tons friktionspressen. Efter 

SPECIE 
MYNTHANDEL HB 

Köper o säljer 
Mynt• Scdlar • Medaljer 

Spec. Äldre s•·e11ska kopparmynt. 
SeJ/wfiire 1900. 

Kommisionsuppdl'tl).!- Auktioner. 

Storgatan 19. Box 69 
57401 VETLANDA 

Tel 03831153 O l 
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Förswjubileumsmeda/jcn prii}!lad. Från dimter Lennart Carlsson . Kent Helmer. Allan /led. Ma,.:nus 
Wexe. Foto Gunnar Johansson. 
två slag med pressen kunde resul
tatet beskådas a v mycket nöjda 
styrelsemedlemmar. Styrelsen var 
sedan med och präglade dc 30 för
sta silvermedaljerna som skulle 
bjudas ut till försiiljning dagen ef
ter. då Svenska Numismatiska 
föreningen höll sitt ft rsmöte pa bib
lioteket i Vetlanda. Ovan beskriv
na medalj slås i en maxupplaga \IV 

100 exemplar i silver och 100 ex
emplar i brons. 

Teknik och prägling Kent Hel
mer hos Svedboms Guldsmeds 
AB i VetlandeL 

Medaljen kan best~illas från Vet
landa Numismatiska Förening. c/o 
Lennart Karlsson. Magasinsgatan 
28,57400 Vetlanda. 

Pris 390:- för sil ver 92511000. 
diameter 45 mm. vikt 50 gr. och för 
brons 275:- . -

Mar:nus Wexe 

Kungl Myntkabinettet 
Från l september är öppeltiderna 
ändrade. Vardagar som vanligt 
11 - 16 och måndagar stängt. men 
lönlag/söndag är utställningarna 
tillgängliga 12-17. 

Under hösten kommer vissa 
ombyggnadsarbeten att ske. var
för utstii ll ningarna tidvis kommer 
att vara helt eller delvis st~ingda . l 
den mån vi inte kan få fram exakta 
uppgifter i den sedvanliga annon
sen beklagar vi detta; lämpligast iir 
att ringa före ett tilliimnat besök. 

Mottagning för allmänheten 
äger som vanligt rum tisdagar 13-
16. 
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N .J. Moyhew: StNiing imitations of 
Ed11•ordion type . London 1983. 271 s . 
och 45 planscher.ISBN 0-90/405-20-5. 
The Royal N umismaric Society's spe· 
ciol puhlicatioll No. 14. 
Medeltiden har många exempel på all 
ett l;tnd~ mynt blivit normbildande för 
andra liinder' myntning. England var 
ett s<ldant land och ett av exemplen 
hii rpä iir Edwan.lcrnas myntning. Den 
bok. som hiirmed anmäle~. behandlar 
just u c kontinentala efterapningarna av 
Edwarderna~ 'i lverpcnnics. Denna en
gelska myntning omfattar regeringsti
derna för Edw;trd l. l I och I I l. som 
följde efter v<tramlra på tronen under 
1272-1377. De ra~ ~ilverpennies ser ut 
så här: 

Foto N. Laf.len:ren. A1A. 

Det iir svårt att skilja de tre regenternas 
mynt åt efter inskriptionerna och an ta
let varianter unuerde JOO aren är också 
s tort (niir'H 200). 

Under 1200- och 1300-talen efter· 
apades Edwardcrnas pennies av konti
nentala stater. med vilka England hade 
handelsförbindel ser. Dessa områden 
motsvarar nuvarande Holland. Be· 
lgien och norra Frankrike och stäckte 
sig även upp i Rhendalen. Inte mindre 
än ett 20-lftl större eller mindre stater 
med egen myntningsrätt finns bland 
dem. 

Vi har hertigdömen som Brabanl. 
Limburg och Lothringen, grevskap 
som Flandern. Namur, Ilcnncgau och 
Luxemburg. iirkcbi~kopsstirt ~om 
Köln och Tricr samt biskopsdiimen 
som Camhrai. Li<:gc. Toul och Vcr
dun. Till efterpr~igl arna hör emellertid 
iiven Norge under Magnus VII och 
Erik I I t 1263- 12WJ. 

Mayhew·, hok innch;illcrcn mycket 
noggrann bökrivning av dc kontinen
tala eftcrapningnrna. lian liimnar upp
gifter om dc \amlingar. i vilka mynten 
finn~. och om ev. fyndt>rtcr för dem 
samt be~krivcr dc fvnd. i vilk:t Ed war
dianer och dcra' imitationer ingitr i 
England och pa kontinenten . Fynden i 
Öster~jöbackenct 'triickcr 'ig upp till 
Baltikum. 

Ur han' material har jag ~amman· 
ställt ~ifl'ro r för dc r11mli-;ka litndcrna. 
jag har diirvid följt \l< alemas da varande 
gränser. Vi~"• fynd ii r d:liigt red(Jvisa· 
de. men siffermaterialet vbar iind~t 
trenden. 

Land Antal Edward- l mila-
fynd pcnnie' tioner 

Danmark 53 5.460 !\ 16 
Norge 24 224 K 
Sverige 14 !\2 20 

Danmark är som synes klart domine
rande. Detta beror friirnst pi\ 1 vi\ stora 
fynd av 1.4\17 resp. 2.060 silvcrpcn
nies. Det första iir det kiinda Ebbcl
na:sfyndet . m:dlagt c. 1350- 1355. det 
andra ii r det berömda Ki rial-fyndct. 
nedlagt c. 1365. Danmarks niirhct till 
de västeuropeiska handelscentra gör. 
att flertalet av dc stater som enerapade 
Edwardianerna finns repre~cnh.:mdc i 
de danska fynden. 



I Norge finn~ c\1 fynd om 174 Ed
ward-pennies. som förknippas med 
fiskhandeln i Bergen. 

De svenska myntfynden ii r ffi och 
har följande sammansii llning: 
Landskap Fynd Edward- lmita-

Dalsland 
Gotland 
Småland 

pennies tioner 
l 

2 
2 

Västergötland 6 
Öland 
Östergötland 2 

5 
2 

15 
25 4 

Samtliga svenska fynd stammar från 
1300-talets bör:jan till ca 1360. 

En genomgång av fyndmaterialet vi
sar för de nordiska llindernas del föl
jande ursprung för Ocrtalet av dc funna 
imitationerna: 
Land Danmark Norge Sverige 
Brabant ~4 3 
Cambrai 14 l 
Chatillon 21 2 l 
Flandern 71! 5 
Hennegau (Hainaut 65 

3 
Kuinre 
(herrskap) 45 
Lo o z 14 3 

Lothringen 13 
Luxemburg 143 2 
Namur 23 
You l 48 

Till belysning av inledningens ord om 
Englands handclsfllrbindelser kan 
nämnas. all Mayhew redovisar 121 en
gelska och 14 irliindska fu nd av konti
nerHala sterlingar. 
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Harald 1'011 Ro<JIIt'.l de Maumo11t: An· 
tik e Reiter:mmc//;ilder. B a/in 1958. 102 
s. Archii·-Nr 35 12 58. 

Under 19<}0-talct har det blivit allt 
vanligare att i konstniirliga samman
hang draga in numismatiska synpunk· 
ter - t ex att anviinda antika mynts 
sinnebilder och portriiii för datering av 
funna konstverk. fö r all namnge antika 
portriittbyster os v. 

Förevarande bok kartliigger ryllar
statyns utveckling under antiken. För
fattaren berällar på etl medryckande 
sätt om denna konstform och tar diir
vid - heder l\1 lwnom! - mvnten till 
hjälp. Mynten har avbi ldat ryitarstaty
er. var:; e,~istens man kiinner till. men 
som försvunnit. Inte mindre ii n ålla så
dana romerska mynt avbildas och de
ras statyer beskrives konsthistoriskt. 

Från den grekiska \'iirlden beriiilas 
om en ryllare. som kunnat- med hjälp 
av myntporträll - identi fieras som Plo
Jernaios III Eucrgetes av Egypten. 

Böcker av sådant här slag stärker 

numismatikernas krav p~ m.:r beaktan· 
de i tvärvetenskapliga sammanhang 
och högre status! 

NUF 

25 Jahre Berliner .1/iin:en Freunde 
1960-/985. Berlin 1985. 269 s. Uppla· 
ga500 ex. 

Den numismatiska föreningsverksam
heten i staden Berl in har skiftat under 
1900-talet p g av det politiska skeendet. 
Under andra viiridskriget firades dock 
ett tOO-årsjubileum av en föreni ng med 
verksamheten friimst inriktad på fors k· 
ningssidan. År 1985 kunde en samlar
förening högtid lighålla 25-årsjubileet 
av dess återuppståndelse. Det iir en 
begivenhet. som självfallet celebrera· 
des med en ri kt illustrerad festskrift. 
men inte en med lokal prägcl utan en 
som bör vara av intrcSSt! iivcn utanför 
Tysklands gr;inser. Li1s hiir! 

Efter den inledande ~edvanliga för
enings historiken ger Rene 13rcffa med 
Une cite wecque en Gaullr: Mas.111lia 
et .w Numi.mwtique oss en cxposc 
över den grekiska bosiittningcn i nuva
rande Provence. 

Inte mindre ii n fem artiklar berörden 
antika tiden. Den andra -av Mathias 
Lindemann - iignas Die Winsclwji des 
römischen Kaisc•tn•ichc•s im N.l'ten 
und z.11·dten Jalrrlrtmclar n . Clrr . und 
ilm' Darste/lun;: ar(f' Miin<.l'll. Vi får 
inte bloll en snabbskiss över näringsli
vet Ulan även besked om dess gudom· 
tigheter och dess inverkan på från si· 
dornas sinnebilder pa vissa mynt. 

I den tredje artikeln ger Alexander 
Ollendorf oss i Gal/w. Otlto . \'i((•/liu~. 
Das Dreikaiurjalrr6911. Chr. en ~ttvä l 
personhistorisk som numismatisk in
blick i detta års dramatiska hiindelser. 

Glinther Schlliter berättar i Eine 
tmediene 8ron~emii11~e au.1 lnmiw11 
orn ett under Gordianus III (238- 244) 
i lconium i Lykaonicn präglat mynt. 
Det tydligen unika mynt .:! placeras in i 
sitt intressanta. numismatiska sam
manhang. Samme rörfattare b.:rör i 
Hem 1111d Leander III(( tlell antike11 
Miinzen 1'011 Abvdos u11d s,•,vws en be
römd antik saga·. som tjiinat som motiv 
längt in i modern tid i konst och littera· 
tur. 

Heinz Kernbach ger med 7.eit;:enlis
sisclte Fiilschullgetl 1'011 siiclrsisclten 
Miill~l'll 1111d Beisdrliige :.u .,iicltsi
sc/le/1 Mii11z.en wts <ler Zeit 1'1111 1545-
1590 ett fintjämförel sematerial för vår 
förfalskningskommitte~ arbete. 

Med Medaillen der l'ö lker.lcltlacltt 
bei Leip;;ig far medaJj;itskan:n något 
att .. läska .. sig med. Napoleons neder
lag 1813 harmedförten sA storproduk
tion av olika rninncstecken. all förfat· 
ta ren - Wolfgang Faberc- delar in sin 

framställning i fyra delar: omkring 
1813. 50-årsminnet 1863. 100-i\rsmin
net 1913 och invigningen av minnes
monumentet samt efter första världs· 
kriget. Faberc publicerar ii ven medal
jer. som inte fanns i den berömda Juli
us-samlingen. Det har blivit en fin pa
rad! 

Berlin har en allt för lång. ofta 
dramatisk historia bakom sig för att 
helt kunna förbigås i ett sådant här 
sammanhang. Vi får i 8 erli11N Ge· 
sclriiftsllwrkell und Zeidten. ein 1111.1· 

ge11·iihltes Kapitel au s demnuttti.l'tlwti· 
schen Rand[tebiet der Berfill er Stacft · 
gesclricltte under ledning av H E 
Grunwald göra en fin. rikt illustrerad 
rundvandri~1g i pollettens viirld. 

Berlins andel i den europl!iska histo
rien kommer in i Wolfgang Königs Na
poleon und Spandau. sorn beskriver 
krigsödet för den utanför Berlin beläg
na fästningsstaden Spandau som bak
grund till dels en av fransmännen över 
fästni ngens kapitulation slagen medalj 
och dels ett av staden 1816 utgivet ub li · 
gat ionslån för hävande av krigsskador
na. 

Våra sedelvänner får av samme Kö
nig läsa om Die .Wf:l'llatmtrn "Dr.-1·.· 
NiedemwYersclteine .. . t::im• Betraclt· 
tilliii ii ber. ein militiirisclrt•.l \lorlraile11 
" ·iihrend des Ersten Weltkrie;:es i11 
Persien. Det är en spiinnanlie läsning 
om tyska marksedlar med påtryckt 
persisk text för att de skulle bli giltiga i 
Persien, om av tyskarna priiglade per
siska mynt och om ett personöde. som 
sträckte sig över två viirldskrig. 

Från Persien är det inte långt till Si
am-Tailand. Gert Böhm ger oss i Siam 
und sei11 e Zalrlungsmiuel ett med otali
ga myntillustrationer berikat tvärsnitt 
av landets historia. 

Festskriften når med sista bidraget 
sin höjdpunkt - åtminstone enligt min 
egen. medaljfrälsta synpunkt. Rubri
ken är Kren;; f.!l'f:<'ll Halbmtmd. Die 
Iegendåre Seescltlacht 1'/111 U•p1111to 
am So11ntag. dem 7. 10. 1571 und ihre 
\lor!leschicltte. Det är krigs- och per
sonhistoria. vars värde ökas genom de t 
rika bildmaterialet. främst i medaljens 
form. Den som till ika är intresserad av 
"nautica" får hiir frossa i skeppsavbild
ningar på medaljer (det linns annat iin 
holländska sjöslag fö r honom!). 

NUF 
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Riksdagsbehandlingen 
av frågan om lokalför
hållandena vid Kungl 
Myntkabinettet 
Under vårriksdagen har en trepar
timotion ( 1985/86: Kr 322) ställts 
som syft ade till en förbättring av 
lokalförh?tllandena för myntkabi
nettet (se SNT 1986:4/5 s 126). 

Kulturutskottet har i sitt betän
kande (KrU 1985/86: 18 p 30) an
fört följande: Regeringen har i 
mars 1984 till byggnadsstyrelsen 
för handläggning överlämnat en 
s krivelse från riksantikvarieämbe
tet och s tatens historiska museer 
med önskemål rörande lokalför
sörjningen för myntkabinettet. 
Regeringen har samtidigt medde
lat föreskrifter för den fortsatta 
planeringen av lokaler i det k var
ter där myntkabinettet och histo
riska museet nu har sina lokaler. 
Därvid får bl a fort satt upprustning 
genom etappvis s k åtgärdspro
gram planeras. Då det gäller mynt
kabinettet prövar byggnadsstyrel
sen kontinuerligt äve;; mer förut
sättningslösa lokallösningar. Med 
hänvisning till de t anförda hem
ställer utskottet att riksdagen av
s lår motionen. 

Kulturutskottets stä llningsta
gande har föranle tt en reservation 
(KrU 1985/86:18 , 68) av Ingrid 
Sundberg (m). Karl Boo (c). Lars 
Ahlmark (m). Gunnel Liljegren 
(m) och Kerstin Göthberg (c) som 
ansåg a tt myntkabinettet har stora 
behov a tt rn tillgång till lämpliga 
lokaler. Med hänsyn bl a till de 
värdefulla samlingar som finns på 
museet är det angeläget att lokal
frågan löses snarast. Trots a tt re
geringen för mer än två år sedan 
överlämnat en skrivelse till bygg
nadsstyrelsen med önskemål rö
rande lokalförsörjningen synes 
frågan inte ha kommit närmare sin 
lösning. Utskottet borde därför 
anse att riksdagen med bifall till 
motionen hos regeringen bör begä
ra åtgärder för att bereda myntka
binettet Himpliga lokaler. 

Utskotte ts hemställan - som 
s tälldes mot reservationen av Ing
rid Sundberg m n - bifölls av riks
dagen utan votering (Snabbprot. 
1985/86: 128 punkt 30 mom. 3). 

TS 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLL'BB ~amm<tntr'.ider första helgfria manda
gen i varje månad (utom juli och augusti) på Västanfors I ndustrier~ rnahal kl 
19.00. 

FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Dattull ej meddelat. 

MYNTKLU UBEN GOTEN. Vbby. Möten på Solhem 25i9. 30/ 10. p~ .S lit.: l Ioteii 
27/ 11. Övriga upplysningar: John Hi ldings~on. tel 0498/15724. 

GÖTEBORGs NUM ISMATISKA FÖREN ING. Mötesdagar: 8/9. 13110. 10111 
(årsmöte). 8/12. Lokal: Traktören. Köpmansgatan 20.6 bg. Tid: 19.00. Antik~ck
tionen: Lokal Schackspelets Hus . Haga Kyrkogatan 3, kl 18.30-21.00. U pply~· 
ningar: t el 031/ 1779 70 (Bo Nord c Il) under dagtid. ej helger eller lörd/~ond . 

HALMSTADS MYNTK LUBI.l . Lokal: Klarasalen. Fredsgatan. i Oibliot.:ket. 
Halmstad. Övriga upplysningar: N-E Ericsson. t el 035112 96 76. Datum .:j med
delat. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har miite med auk tion i Höörs Plåts matsal 11/9. IJ/ 11 . 
11112. Upplysningar; Evert Olofsson 0413/22 151. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndag..:n i varj.: m[umd 
(u tom juli och augusti) kl 19.00 i SE-bankcn. Storgatan 17. Kalmar. Upply,ning· 
ar: tel 0485/312 81. 080/115 84. Auktioner varje gång. 

KATR1NEHOLMS MYNTKL UBB har möten första helgfria onsdagen i varje 
månad på restaurang Storstugan. Stortorget l . Katrineholm. Upplr~ningar: tel 
0150121045 el 15100. 

KLARÄLVDALENs ~IYNTSAML,\RE har möte den 2119. 26110 kl 16 och 
23/11 kl 13 på Rådas t rand. Auktioner. föredrag osv. Upplysningar: 0563/407 25. 

KRISTIANSTADORTENS NU MISMATISKA FÖRENING har mot.:n med 
auktion p~ Hemgården. Norrtullsgatan 9. Kristianstad. kl 18.30 den 15/8. 1919. 
1700, 21/ 11 . 12112. Listor och upplysningar grn Ingvar Nilsson 044/7 13 28. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möte kll9.1 5. Lokal: Utbildning
simset Studcntlitteratur. Åkcrgriintl l. Upplysningar: te l 046/ 12 25 93. '}./'), R/10. 
5/11 . 3112. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i va~je månad p~ P.:n
sionärsgärden. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. kl 19. Upplysningar: tel 
0155/ 13429.67154. 12841. 

NUM1SMAT1SKA FÖRENINGEN ÖRESUND håller månadsmöte med auk
tion i lokalen Borgen i Helsingborg. Datum ej meddelat. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har mote med auktion på restaurang Tera~~a. Radhu,. 
gatan 23. Nässjö den 2618. 30!9. 28110. 2.5/11. Upplysningar: tel 038311.58 35 kl 
07.00-09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUM1S. Skellcftca har möten första torsdagen i varje 
månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 09 10/ 18680. 

SANOVIKEN-GÄVLE MYNTKLU BB h~1ller möten i Herngårdcn. Kung~
backsviigcn I l. Gävle. Uppl: 0261 18 37 64. Datum ej meddelt 

SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENI NG. Skövde. har möt.:n med 
auktion på restaurang Postiljonen den 1419. 12/ lll. 9/ 11. 7/ t2. Upplysningartel 
0500/80850 (Thord Lund). 

SKILLING BANCO NUM ISMATISKA FÖREN ING. Linköping. Lokal: Hu
vudbiblioteket. Lindblomsrummct. Hunnebergsgatan 8. Linköping. Upplys
ningar: t el O 13/ 13 69 87. Datum ej meddelat. 

SKÅNES NUM ISMATISKA FÖREN ING. Malmö. Nv mötesadrcs~ IOGT. 
Kungsgatan 16 A. Möten 26/9. 30110 och 27111. Klubblokålen Kungsgatan 38 A. 
Malmö håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj. 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLU 130 sammantriider första torsdagen efter den 
15 i varje månad kl 18.30 i Rcmbostugan. Hedemora. Upply~ningar: tcl 
0226/562 78. 



TRELLEBORG$ MYNTSAMLARKLUBB har möte andra mtandugen i måna
den kl 18.30 i Södersliitts Sparbanks samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. 
På programmet står auktioner. föredrag. lotteri mm. Upply~ningar: tel 
0410/345 44. 

TÄUE MYNTKLUBB. Södertälje har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna 
kl 19.00 den 11/9.9/ 10. 13111. Upplysningar: tel 0755/6193!! eller 31314. 

1:1 l J~~ i (.J: 13 ~~ 
SVENSKA 

Oktober 

NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA sammanträder pi\ Skandia. Drott· 23 
ninggatan l A. Upplysningar: 018/ 11 5000. 23/9 (föredrag). 21 /1() t auk tion). Il / Il 

25
_

26 (föredrag). 9112 (julfes t med föredrag; datum med reservation för ev iindring). No,·ember 

AB Stockholms Auktionsverk 

B. Ahlström Mynthandel AB 

WESTERBERGSLAGENS MYNTKLU BB har möten kl 19. Lokal: Tingshus-
20 gatan 2. Ludvika. Datum ej meddelat. AB Stockholms Auktionsverk 

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med m•ktion på IOGT
lokalen. Kullgatan 34. Vetlanda kl 19. 15 den 29/8,26/9. 31/1(), 2XII l . Föreningens 
lO lirs-jubileum och Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte avh~ lles 24-25 
maj med bl a fe stmiddag pa Vetlanda stadshotell och bussutllykt. Upplysningar: 
te l 0383/ 158 35 kl 07.00- 09.00. 

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har miitcn andra mån
dagen i varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag o dyl följ~ av auktion. 
Upplysningar: tel: 0345/ 11295. Lokal: Finnvedens Sparbank (kiillarlokalen). 

V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Växjö. Datum ej meddelat. 

UTLÄNDSKA 

1986 

September 

22- 23 
24- 26 
29- 30 

Oktober 

Wien. Dorotheum 
MOnchen. Hirsch :-Jachf. 
Osnabrtick. KOnker 

V ÄSTER.Å.S MYNTKLUBB har möten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 19.00 förs
ta onsdag i månaden sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 
021/ 139494 (efter kl18). l 
ÖREBRO N UM ISMATISKA FÖRENING har möten med auktion Ji1 rntorgsga-

/ l 7-9 

Osnabrtick. Klinker 

Mtinchen. Aufhiiuscr 

London. Spink 
Ziirich. Bank Leu 
Ziirich, Spink 
Niirnberg. Frank 
Köln. Schul ten & Co. 
Hamburg. Emporium 
Mlinchen. Parlin Bank 
Köln. Mlinz-Zcntrum 

tan 3. Upplysningar: te l 019 13 52 13. 24/9. 29 10. 26/ 11. 

ÖstNrike 
Med prins Eugen av Savoyen. Österri
kes framgångsrikaste krigsherre. av
slutades en lyckosam period i landets 
historia. Genom hans stora framgångar 
i Ungern. Norditalien och Tyskland 
blev de habsburgska länderna. som vid 
den tiden blivit en enhet. en stormakt 
och Wit:n .:n medelpunkt i europeisk 
politik. 

Bland han ~törsta bedrifter kan 
nämnas segern mot turkarna vid Zenta 
1697. erövringen av Belgrad 1717 och 
avslutamkt av kriget mot turkarna 
1716-1718. 

Till 250-årsminnet av prins Eugen av 
Savoyens död har Österrike gel! ut el! 
500-schillingsmynt i silver. 

Thomas Pcsendorfers åtsida visar 
prins Eugen av Savoycn till häst. l om
skrift.:n: PRINZ EUGEN V SAVOY
EN 1663 1986 1736. 

Fr~msidan visar professor Edwin 
Grienauers viilkiinda bild med vapen
sköldarna. l mitten valören 500 
SCHI LLING och med omskriften RE
PUB LI K • ÖSTERREICH •. 

Diam. 37 mm; vikt 24 gr; finvikt 22.2 
gr: upplaga 500.000 ex. 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

B !'le 

8-9 
13- 14 
15 -1 6 
18 
21-23 
23-25 
27-28 
29-31 

November 

5-7 
8 

Frankfurt. Peus Nachf. 
NOrnberg. Grad! 
& Hinterland 

10-12 Köln . Kölner Mlinzkabi
nell 
London. Spink 
MOnchen. Lam: 

19-20 
24-25 
26- 28 MOnchen. Hirsch Nachf. 

December 

1- 2 Wien, Dorotheum 
3-5 Essen. Schcnk-Bchrcns 
11-13 Mannheim. KPM 

SVENSKA 
6- 919 Antikmiissan. Borlänge 
2- 4110 Antikmässan i Norrkö

ping 
23-26/10 Antikmiissan i Borås 

INTERNATIONELL 
28.8-7.9 Stockholmia -86 (Älv

sjö). Internationell filatc
Ii med numismatiskt del
tagande. 
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TILL HÖSTENS 
KVALITETsAUKTION 

20 november 1986 
tar vi nu emot 

MYNT 
SEDLAR 

ORDNAR 

PLÅTMYNT 
MEDALJER 
AKTIEBREV ULF NORDLINDS 

MYNTHANDEL AB Kontakta oss redan idag 
för vidare information! Nybrogillflit 36 • Box 5 JJ2, 102 43 Stockbolm 

Telefon 08-62 62 61 

Inlämning kan även ske till vår 
Malmö-filial (Engelbrektsg. 7). 

KÖPER . SÄLJER . VÄRDERAR 

MYNT . SEDLAR . MEDALJER 

ORDNAR ./1 
AUKTIONJVERKET 

L_MYNT / 
AB STOCKIIOLM S A UKTIONSVERK 

IA>t äldsta j världen. IA>t största j Nordm. 

N umismat isk litteratur 

,lltdltm .w St:trtgtt .llyntbandlarn Förtnmg 
JAKOBSCATAN 10, BOX lo25o. 10325STOCKHOLM TElOS·IHHO 
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De nuverende medlemmarna i r: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28. Box 7662 
10394 Sthlm 7,tel 08·1 4 0220 

Am nekleva Mynthandel 
Skolgatan 20, 602 25 Norrkoping 
tel 011 ·107950 

Hirsch Mynthandel 
Sturoplan 4 
11435 Stockholm. 101 08· 11 05 56 

Korlikron o Mynthandel 
Hantverkargalan 11 
371 35 Karlskrona. tel 0455-813 73 

Rune l a ruon Mynthondel 
OstorlAnggatan 15. 502 32 Borås 
tet 033·11 0315 

lunds Myn thandel 
Klostergatan 5 
222 22 lund. t el 046·14 43 69 

Malmö Mynthondel 
Kalondogatan 9. 211 35 Malmo 
to t 040·11 65 44 

Mynt & Modallor HB 
Sveavägen 96, Box 19507 
104 32 S1ockholm, to l 08-34 34 23 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 23 löre· 
tag i 11 olika städer i landet. Föreningen är ensam i si tt slag i Sverige. Samtliga är 
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet 
mot myntförfalskningar- Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill 
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Myntet i Malmö 
Stora Nygatan 17.211 37 Malmo 
tol 040·129930 

Mynthuset 
B>blioteksgatan 5. Box 7049 
10386 Stockholm. tel 08·205181, 206052 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36. Box 5132 
102 43 St hlm. tel 08·626261 

Norrtälje Mynth andel AB 
Tullportsgatan 13. Bo~ 4 
76100 Norrtalie. tel 01 76·16826 

Numis Mynt & Frimärkshandel AB 
Kaserntorget 6, Bo< 2332 
40315 Goteborg. tel 03 1· 133345 

J . Pod01sen Mynthandel 
Skolgatan 24.50231 Borås 
te l 033-11 24 96 

Poo Mynt & Frimirlcen AB 
Drottninggatan 19. Box 16245 
103 25 Sthlm. tel 08-2112 10 

Salins Mynthandel AB 
Regeringsgatan 6 
11153 Stockholm. :el. 08·11 5081 

Specie Mynthandel HB 
Storgatan 19 
57400 Vcllanda. tel 0383·15301 

Strandbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
Arsenalsgatan 8. Box 7377 
10391 Sthlm. tel 08·208120 

HB Thörnstroms Mynt & Sedlar 
Apotekaregatan 8 C 
582 27 linkoping. te l 0 13·1354 65 

Ticalen Mynthandel 
S tureplatsen 3. 411 39 Göteborg 
tol031·208111 

R. Uppgrens Mynthandel 
Fågelsångsgatan 5. 252 20 Hels ngborg 
IOI 042·11 0101 , 1367 42 

Wallin & Bakos AB 
Kungsgatan 4 B 21h tr. Box 26058 
10041 Sthlm. teiOB-100057, 100058 

HAkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagatan 42. 111 42 Stockholm 
IOI 08·11 0807 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 10432 Stockholm, tel 08·343423 


