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En promenad genom en romares vardag 
under den romerska kejsartiden 
Av Ursula Kampmamz 

Med nedanstånde rader inleds 
en liten serie, som skall 
beskriva ett nytt mynt från 

antikens Mindre Asien och nUrgr;in
sande omr:\den under romersk kej
sartid och sätta in myntet i sitt histo
riska sammanhang. För varje ex
empel skall visas hur djupt grekernall 
vardagsliv satte sin priigel p~ mynt
utgivningen. och hur vi kan tyda 
myntbilder som utan denna bak
grund skulle misstolkas eller rent av 
skulle vara omöjliga att förstå. 

FörestUll er att ni står framför en 
av de antika ruinstiidema. Mödosamt 
och med en karta i handen börjar ni 
att i tanken foga samman de fåtaliga 
stenama till grundritningar. Med stor 
möda och med ett par rekonstruk
tionsritningar som hjälp lyckas ni 
kanske att föreställa er hur stadens 
viktigaste byggnader har sett ut. Ja. 
och sedan sluter ni ögonen och tiin
ker er människoma som levde i Ma
den, och ni beklag:1r djupt att det på 
den tiden inte f:1nns någm fotografier 
som kunde fånga de flyktiga ögon
blicken i en varaktig bi ld. 

Om ni av en händelse står i någon 
av de mera kiinda stiiderna i Mindre 
Asien, det nuvarande Turkiet, har ni 
tur. Visserligen har vi inga foton av 
invånarna i Efesos eller Smyrna. men 
de nvbildade allt som var av bety
delse för deras politiska och sociala 
liv. Åtsidoma på demsofta stom och 
imposanta bronsmedaljonger visar 
alltid kejsarens porträtt, men frånsi
dorna ger en inblick i invånarnas var
dagsliv; vi ser dems viktigaste kulter. 
der~ spel (idrottstiivlingar) och 
deras byggnader. Vi ser människoma 
själva niir dc förrättar offer. deltar i 
kultiska processioner och i idrottslig 
knmp. Mynten ger en inblick i m yta 
och grundlliggningslcgcnder. Vi kan 
med hjiilp av dessa fmmstiillningar 
~ter ge liv 1\t dc döda ruinerna. 

l lur tig dtl samhällsstrukturen ut i 
de städer som fmmbringade denna 
typ av mynt? Varför försökte de 
mindreasiatiska städerna så markant 
fmmhiiva sig på sina mynt? För att 
försttl de tta m1\.stc vi först sätta oss in 
i den politiska utgtlngssituationen. 
Mindre Asien behärskades under 
den romerskil kejsartiden (•'rhundra
dena efter Kristi födelse) av romar
na. Men vad innebar deras överhög
het? l Vilrjc fall innebar den inte en 
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l. OOKIMEION (Frygicn). Ditulumenitmus som Caesar. 217- 218. 
1lu.:M • OIIIIA ·MAKP · ANTON Il· AtA~OVMHNtANOC ·K. 
ll!}gcrvand by~t med mantel. 
Fn!n.f.: Mi\KE-AON-ON AOKIHINON (=Mynt slaget av makedonema från Dokimcion). 
Kybclc med polos. spira och tympanon ridande åt höger i damsadel pli etl lejon. 

genomorganiserad och klan struktu
rerild kontroll över dc underlydande 
eller dc avhlingiga/berocndc omr:\
dcna. Tviirtom. med ett minimum av 
egen personal samarbetade romama 
med dc sjiilvstyrande grekiska stii
dern;t. Romamil ansvamde för utri
kespolitiken. det militiim försvarel 
och skallemas storlek. Men det var 
ockstl pmktiskt taget allt. Alla andra 
gemcn~;unma angelägenheter skötte 
grekerna sjiilva i sina stiidcr, de ord
nade barnens skolgång och byggde 
upp infrastrukturen, som t.ex. vatlcn
fiirsiirjningcn eller viignUtet. Dc 
hade i allteftersom minskande om
fattning ett eget polisväsende och 
kunde sjiilva döma över brott be
gtlngna innanför stadens murar: 
ock!.å omsorgen om de behövande 
11\g under den lokala förva ltningen. 

Ett problem för de lokala förvalt
ningama var all de inte kunde avkrä
va inv1\.nama regelbunden skatt. Alla 
kostnader som uppstod måste tiickas 
av frivilli ga bidrag till staden. Ur 
delta utvecklade sig ett system att 
bara lic personer kunde överta ett 
iimbcte. ~om ockstl kunde belnia de 
kos tnader som uppstod i utövande av 
detta. Stl var t.ex den amba~s:tdör 
l>Om ~1<1den skickade till kejsaren (i 
Rom) tvungen att själv stå får resans 
kol>tnader. 1an ftck inte ntlgon 
cr~tittn i ng för förlorad arbetsför
tj:in~t. Ett annat exempel: skrivaren 
hade inte bara ett arbete att utföra. 
han mtlstc dessutom själv htllla med 
papper. Riktigt kostsamt kunde del 
bl i att vara torghandelsansvari g. 
Dcnue måste nämligen i fall av 
spannmålsbrist sjlilv sörja för extra
leveranser, som. sedan de inköpts för 

dyra pengar, säldes billigt på torget 
till behövande. Den lön som villgö
rarna väntade sig för sina insatser till 
stadens fromma~ var ära och beröm
melse och politiskt inflytande inte 
bara för sig själva utan också för 
hela familjen och sina efterkomman
de. Rikedom i sig var inte av något 
värde för en grekisk företagare utan 
endast den auktoritet som han fick i 
gengäld för användandet av sin rike
dom. 

Också överinseendet över mynt
priiglingen vnr en kostsam uppgifl 
och därför utnyujad för den mynt
ansvariges egna syften. Därför var 
myntprliglingen i Mindre Asien i 
mycket hög utstrlickning ett propa
gandamedeL Den vnr de styrandes 
ansikte utåt och tjänade deras intres
sen. Genom myntpräglingen skilde 
sig de lokalpatriotiska stadsboma i 
den myntutgivande staden fr:\n alla 
andra städer och framhävde den egna 
siadens förtjänster. På frtlnsiclorna 
kunde de visa för de fattigare lagren 
av befolkningen och för sina anhö
riga. vad de- åstadkom för stadens 
biTsta med sina pengar. Priiglingam;a 
tjänade ibland ockstl syftet att hylla 
någon speciell medlem av den kej
serliga fami ljen eller att framhålla 
samhörigheten inom staden eller 
med anlra städer. Myntens fr11n!.idor 
för oss rakt in i dessa sttiders vardag 
och visar oss vad som gav stolthet åt 
en grekisk stadsbo från 200- och 
300-talen e. Kr. 

Därvid kan man klan urskilja olika 
argument som städerna anvlindc för 
sin bedömning. Stadens ålder var av 
stor betydelse för självkiinslan. 
Detta var naturligtvis svårt att fram-
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2. APOLLONIA MORDIAlON (Pis idicn). Gul/ienus. 253-268. 
Medaljong. 
Års.: AVT . K . n . Al · rAAAIIIN. Kejsaren~ byst ~t höger med harnesk och lagerkrans . 
Fråns.: A n OA- AO- NI- ATf!N 1 AV e P KO {=Mynt s laget av invånarna i Apollonia, dc 
lykisk.a och thrakiska kolonistcrn;~). Tempelfront med 8 kolonner. Itempiet en stal)' av 
kejsaren med ru~tning och spj ut samt glob (riksiipple) . 3 1.47 g . 40,6 mm. 

ställa på mynten och är d li rför inte så 
vanligt. Stadens ädla h ~irstamning 
däre mot lät sig Hitt fr:unstLil las på 
bild. Man behövde bara omnämna 
den så som sker på bild l . Dlir brös
tar sig invånarna över att dc blirstam
mar frän Makedonicn. Invånarna i 
staden A polionia Mordiaia n var mer 
återhållsamma. De använde sig av 
förkortningen A V 0P KO utskrivet 
AuKirov 0paii."Ulv KoA.o'Nwv. vilket 
betyder att en stor del av invand
rama/kolonisterna, som befolkade 
den gamla staden Mord iaian under 
det nya namnet Apollonia. kom fr~n 
Lykien och Thrakien. 

En annan möjlighet var att fram 
ställa en s~ prominent stadsgrundare 
som möjligt p~ mynten. Ett exempel 
på detta iir bild 3. Den visar Perscus 
som invånarna i Eikonion hiivdadc 
var stadens grundare. De till denna 
trakt invandrade grekerna satte det 
ursprungligen hettitiskt -tuviska nam
net på staden - Eikonion - i samband 
med det grekiska ordet eikon som 
betyder bild eller spegel. och förlade 
på så sätt sagan om Pcrscus dit. 
Egentligen ber~ittar sagan om hur 
Perseus fick Medusa att sjlilv fö r
vandla sig till s te n genom att hålla 
den blankpolerade skölden fmmför 
henne. Perseus förde därefte r Medu
sas avhuggna huvud till den plats där 
han grundade staden Eikonion. Där
med-kunde invånarna i Eikonion -
våra dagars Konya - knyta sig till 
sagor och myter från Grekland och 
visa att dems egen härstamning var 
minst lika fin. 

Av stor vikt för en stad var inte 
bara dess härstamning utan också, i 
en omfattning som är svårförståelig 
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för oss, dess skönhet. Detta är moti 
vet på m~nga mynt. Framför allt äter
speglas rik tillgång på vatten oft a på 
mynten, eftersom en flod inte bara 
gjorde landskapet och omgivning
arna vackra Ulan ocksil medförde 
viiistånd åt jordbruket. Pli bild 4 ser 
vi personifika tionen av den välbc
k<u11a floden Maeander. som gav 
namnet åt meandermönster. i en för 
Mindre Asien typisk ikonografi: 
flodguden vilande åt vänster. Han har 
e n himation om höften och vän stra 
axeln draperad; i högra handen håller 
han ett vassrör och i den vänstra ett 
ymnighetshorn. Han stöder armbå
gen på ett liggande krus ur vilket 
vatten rinner. 

Ännu hellre än naturen framställde 
grekerna stadens skönhet, dess miirk · 
liga byggnader, ja t o m hela staden. 
Bild 5 har valts som ett exempe l p~ 
detta. Här har man framställt Afrodi
tes tempel på Cypern. av vilket vi 
idag blott har kvar n~gra brott
stycken av gnmdmurarna och som vi 
kan rekonstruera bara med hjälp av 
myntbildema. Dessa bilder visar oss 
etttempel som inte har något med det 
khL~si ska Grekland att göra utan har 
sina rötter redan under bronsåldern. 

En annan viktig gnmd får en stads 
självkänsla och därför ofta avbildad 
på mymcn varden s k theojilia, guds
kärleken, vilket inte var - som man 
kunde förledas au tro - invånarnas 
kärlek till en gud eller deras fromhet 
utan det fakrum att en stor och bety
dande gud älskade en stad så mycket 
att han valt att slå sig ned där. Gre
kiska gudar har inte sin bostad över
allt utan de har olika hemvist, där de -

Under våren 1995 o{dnade 
institutionen för antikens kultur 
och samhållsliv vid Uppsala 
universitet en kurs i numismatik 
för doktorander med temat 
Romersk~. provinsmynt i Mind
re Asien. Amnet har under lång 
tid varit ett av de mest intres
santa inom den antika numis
matiken genom den rikedom på 
mytologiska och politiska bud
skap som förmedlas på dessa 
mynt, liksom tör den stora vari
ation av arkitekturmotiv som 
förekommer. Dessa mynt har 
av tradition räknats till den gFe
kiska mynfforsknihgens domä
ner och följaktligen publiceras 
de inte som romerska trots att 
de utgivits under romersk över
höghet, utan bland ge ~rekiska 
i serier som t.ex. Sy/loge Num
morum Graecorum. Samlings
namnet har ofta varit GreeK 
lmperials (dvs grekiska mynt 
under kejsartiden), men nu
mera används offare termen 
Roman provincials (mynt tran 
de romerska provinserna) - en 
term som är något bättre än 
den gamla och som utesluter 
alla mynt som slagits under kej
sartiden och inte kommer från 
grekiska områden utan från 
t.ex. Spanien. 

Som lärare hade vi kontaktat 
Dr Ursula Kampmann från 
Munchen, en erk_änd expert på 
dessa mynt och som skrivit en 
elVhandling om mynten från 
Pergamon under kejsartiäen. 
Denna avhandling är 9u unqer
tryckning och vi hoppas ky ima 
återkP.mma til l den i en anmä
lan. Dr Kampmann arQetar som 
expert på den stora auktionsfir
man MOnzen und Medaillea AG 
i Basel med ansvar just för gre
kiska mynt och de kejsartida 
mynten i synnerhet. 

Vi är mycket tacksamma för 
att hon har velat medverka i 
SNT med en serie om mynten 
inom hennes specialområde. 
Hon inleder med denna artikel 
och återkommer med korta pre
sentationer av olika mynt samt 
visar hur man med kännedom 
om den historiska bakgrunden 
kan utvinna nya och oväntaEie 
kunskaper genom studiet av 
dessa mynt. HN 
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3. IKONIUM (Lyk:\onien). Gal/irlllls. 253-268. 
Åu.: IMP r P LIC CALLIENV r PP. llögcrvilnd hyst med hamcsk, mantel och strål
krona. 
Frå11s.: IC-ONIE--N DOLO l S - R. Pcr~eu~ M:\ende front:tlt i heroisk nakenhet med 
huvudet ~t vämtcr. l den högra utSir:ickt:l h:UJden h:\ller han Medusahuvudet. i den ,·än
stra sitt svärd. det s k harpa. 5.73 g. 23 mm. 

4. TRLPOLIS (Lydien) A11anym. 
Å1s.: AHM-OC. Mantelförsedd högcrv:ind hyst av den ungdomlige Dcmos med halv
l ~ngt lockigt hk 
Frå11s.: TPinOAEIITON Mt\IANOJPOC. Flodguden Meander halvsittande :\t vän~ter. lian 
har en himation över höften och vänstra axeln täckt av en mantel. l högra handen håller 
han ett vasst r:\. i vänstra ett ymnighel'>hom. ll:ln lutar ~i g mot ett p!l marken liggande 
krus ur vilket vatten rinner. 7.52 g. 26.6mm. 

5. Koinon p!l Cypern. Caramlla. 191!-217. 
Å1s.: M. i\1\'l'ONEIN-OC ,, VroVCToC. llögcrviint huvud med lagerkrans. 
Frtl11s.: KOlNON. KVnPtON. Afrodite> tempel i J>apho> med inhägnat tcmpclomr:\dc. 
Templet iir en byggt i tre delar med tomliknande mittpani: i melle rsta de len st:\r den 
heliga stenen - bet ylen: t. h. och t.v. syns rökelsekar. Taket i.ir smyckat med duvor: över 
tom et m:\nsktira och >tjäma. Pil tempelgården t. v. ett offerbord. t.h. tre andra runda offer
pl;llscr. 22.23 g. 31.9 mm. 

6. Efcsos. Cltwdius, 41- 54. 
,hr.: Clautlius högervända panrätt med lagerkrans. dilrbakom Agrippina lirned mantel. 
Fråns: E<t)E·CIA Kultstaty föresiiiilande Anemi~ frfm Efc~os med hög polos med ned· 
hängande band p!i huvudet: i annarna hUnger ullbimJiar. l lon har ett ncrradigt h:tls
srnycke och kjolen Ur indelad i kvaclmti~ka f:ilt. 7.32 g. 19.9 mm. 
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beviljar de troende audiens, och som 
också ger gudarna deras namn. 
Asklcpios var antingen den pergame
niske e ller den epidauriske Askle
pios. Med Anemis kunde man mena 
antinl!cn den från Pcrge eller den mer 
berötnda (och här på bild 6 :wbil
dade) Artemis från Efesos. 

Gudarna var det viktigaste temat 
på mindreasiatiska mynt med ell 
undantag: Tyche. Med Tyche avses 
allt som en stad innebar. Hon iir på en 
gång personifikation av och symbo· 
len för stadens Ode. Hon fmmstii lls 
med en murkrona på huvudet och 
ifOrd lån!! klädnad. Oftast håller hon 
ett ymnighetshorn på annen. l den 
andr.:t handen håller hon också ofta 
en får den specifika staden typisk 
symbol. som i det här fallet på bild 7, 
en staty av Anemis Pcrgaia. Den 
egna stadens Tyche hade en för dc 
lokalpatriotiskt inriktade grekerna 
viktig roll och hon blev i kultema 
betraktad som nära nog en gud. 

Den politiska roll som en stad spe
lade fram2ick av dc titlar som följde 
stadens namn på mynten. SUrskilt 
eftersträvad var titeln Neokoros. Om 
denna titel kämpade dc viktigaste 
städerna i provinsen. Kejsarna förlii· 
nade städerna - en i varje provins -
dessa privilegier med stor omsorg 
och utnyttjade dem politiskt fö r att 
belöna trogna städer. Med neokoriii
teln fö ljde~rätten att i respektive pro
vins ha ett tempel 1ignat kejsarens 
kult och att vara mötesplats för pro
vinsens "riksdagar''. Vårt exempel 
på bild 8 nämner inte bara denna titel 
utan också en annan. nästan iinnu 
mer eftersträvad. men den niimns 
bara indirekt. Vaijc gång stiidcrna i 
provinsen samlades hölls en stor pro
cession när man tllgade in i mötes
staden. Turordningen i denna proces
sion bestämdes av stiidema sjlilva. 
De beslöt vilken av städerna som var 
den fömämsta och dänned vilken 
stads processionsdcltagarc. som 
skulle få gå först i tåget in i staden. 
Stiidema skttlle ha bestämt de tta om 
det inte vore så att dc nästan alltid vnr 
oense med varandra. ty varje stad 
hävdade att den egna staden var för
nämast. l vån fill hette ~tridstup
parna Beroia och Thessalonikc i 
Makedonien. 1 u erhöll under kejsar 
Gordianus Thessalonike sin fön.t~l 
ncokorivärdi2het. och därmed r'Jtten 
att van fjärle år arrangera dc pyt· 
hiska spelen. så kallade efter dc 
berömda pythiska spelen i Delfi. För 
att fira denna seger över s in rival 
Beroia i striden om hedersplatsen i 
Makcdonien lät Thcssalonikc slå 
denna sin dittills största och typri-
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7. PERGE (Pamfylicn). Va/eriamu, 253-260. 6 assaria. 
Års.: A V· KAI • noV·- OV i\AEPIANOC CEI3. Högervänd byst med hamcsk och lager
krans. 
Fräns.: !EPA 1\AMnPt\ ENt.O::::OC / nEPnll (=Det heliga, glänsande. berömda Pcrgc). 
stadsgudinnan si ttande :\t vänster p~ en låg tron med polos på huvudet. l högra handen 
håller hon en kultstaty för0stiillande Artemis från Perge (Pcrga ia). i elen vtinstra håller 
hon e11 ymnighetshorn. l fiiltct t.v., s iffran 6 som är valörbeteckning . 

8. THESSALONIKE (Makcdonkn). Gordiatws 111. 238- 244 
Års.: A V · K · M · ANTn • rOPt.IANOC. Högervänt porträtt med lagerkrans. 
Frclns.: 6ECCAAONIKE. jON NE.UKOPI QN nY-911 · A · (=Mynt slaget av invånarna i 
ll1essalonike, som har ell kejsartempel tillägnat kejsaren av provinsen. pä grund av dc 
pythiska spe len.) Priskron:1 på en trefot. 9.87 g. 25.7 mm. 

Kungligt merovingiskt mynt 
Kungl Myntkabinellel inköpte i janu
ari 1995 ell mcrovingiskt my m på en 
auktion i BaseL Myntet lir präglat för 
kung Charibert Il (629-32) av Akvi
tanien i myntorten Banassac. Chari
ben Il var son t i Il Chlot;tr Il 
(584-629) och bror till Dagoben l 
(629-39). Sista åren av Chlotars och 
hela Dagobens regeringst id var 
meravingemas höjdpunkt. De behär
skade hela mcrovingcmas rike. För 
den enfaldige och konlivade sonen 
Chariben hade fadern skapat en 
underordnat kungadöme - Akvita
nien. 

Banassac är en liten by nlira 
Mende. huvudorten i departementet 
Lozere i Gevaudan bcliigct i södra 
Frankrike. Banassac var ell vik tigt 
keramiskt centrum under gallisk tid 
och fram till andra århundradet efter 
Kristus. 

Under merovingisk tid saknade 
både Banassac liksom Rodcz bety
delse bortsen fr~n myntningen. Mynt 
präglade i Bm1assac och Rodez har 
ovanliga frånsidesmotiv - biigare 
respektive monogram - i sti.illet för 
kors. Chariberts namn finns endast 
på några få mynt från Banassac men 
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inte på något från Rodez. Genom dc 
få kungl iga mynten kan man dater:t 
alla till 620- och 630-talen. Tidigare 
forskare har anseu all mynt med en 
bligare som frånsidesmotiv utan tex
ten BAN är präglade i Javols. beläget 
nära Mende. Men de engelska fors
karna Philip Grierson och Mark 
Blackbum menar all hela mylll
ningen är så enhetl ig all alla dessa 
bör ha präglats i Banassac. 

Från viktiga myntorter i Akvi ta
nien med många kända myntmästare 
finns få eller inga mynt bevantde. 
Två tredjedelar av de bevarade myn
ten från Akvitanien är pri.igladc i 
Javais-Banassac och Rodez. En stor 
del av de senare kommer troligen 
från någon enstaka idag okiind skall. 
Mynten präglade i Banassac under 
Chariberl av Akvitanien Lir kända för 
sin goda kvalitet. Dc merovingiska 
mynten från denna tid är annars van
ligen präglade med en stamp som iir 
större än myntämnet. Resultatet är all 
texten delvis hamnat utanför plallen, 
vilket då gör myntet svårtyll e ller 
helt oläsligt. 

Inger Hammarberg 

kaste serie, till vilken detta mynt hör. 
Fram till dess att Gordianus förlä
nade neokaratet till Thessalonike 
hade nämligen Beroia med stollhet i 
sina inskrifter påpekat att hon var 
den enda stad som hade en neokora t. 
All Thessalonike numera kände sig 
vara den förnämsta staden visade 
man genom texten på mynten: Sista 
bokstaven i Pythia (m·eiA) står så 
ensam att man också kunde uppfalla 
den som ett A. dvs även som den gre
kiska siffnUl l. Thessalonike reser 
alltså med denna myntutgivning 
anspmk på att vara stad nummer l . 

Alla avbildningar i denna artikel 
kommer från en specialsamling av 
grekiska mynt från romersk kejsartid 
s~lda den 18 september hos Miinzen 
und Medaillen AG i BaseL (Katalo
gen kan beställas till självkostnads
pris 25 SFR från Miinzen und Med
ai llcn AG, Postfach 3647, CH-4002 
B<L~el, eller via fax 009 41 61 272 75 
14.) 

D 

Öl'ersäuning och /iiu bearbetning: 
Harald Nilsson 

Triens (rremissis) prägladför Clwribert 
Il (629-32). Bmwssac. Akviranien. 

,{rs: Hiigen•älll huvud med diadem. 
+CHARIBERTVSREX:. 

F råns: Kors ö1·er liturgisk kalk. prydd 
med band(?). BANNIAE!AEOF!rT. 

Foro: RIK j Skala 2:1. 
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Ett omtalat halvöre Säter 1628 
Hur avfall blir övningsmaterial åt en nyanställd gravör 

Av Jan-Olof Björk 

M edvetet eller omedvetet änd
rade detaljer i myntbilden på 
numismatiska objekt intres

serar samlare. Sådana ändringar har 
gjorts så länge mynt har präglats. 
Lnom den svenska myntserien känner 
man exempel från såväl medeltiden 
som nya tiden. Men också efter det 
att myntningen övergått från all ha 
varit ett yrkesmässigt hantverk till 
industriell produktion i samband 
med införandet av ringpräglingen 
finns flera exempel på detta. 

Orsakerna till korrigeringar eller 
ändringar i myntets bild kan vara 
llera. En har sjiilvklart haft grund i all 
det ursprungliga motivet blivit inak
tuellt eller föråldrat. Andra orsaker 
kan ha vari t rena felgravcringar, fcl
punsningar som rättats niir dc obser
verats, e ller avsaknad av den ordina
rie punsen. Årtalskorrigeringar lir 
relativt vanliga. Dessa förekommer 
redan på de först präglade koppar
mynten, klippingarna. l dessa fall har 
man punsat om de gamla stampama. 
De hammarpräglade klippingarna. 2-
och 1/2-öret från 1627. är exempel 
på detta. Det iir osiikcrt om några 
ettören från detta år har genomg<\tt 
samma procedur. Säkcrt iir emeller
tid all det förekommer hammarpriig
lade halvören 1626. som iir slagna 
med en omgraverad eller ompunsad 
stamp ursprungligen avsedd för 
1625. "Klassiska" varianter från den 
tidiga rundmyntspräglingen iir nykö
pingsörena från 1627 med sista siff
rorna i årtalet skrivna med arabiska 
siffror1• till skillnad från dc övriga 
vilka är av romersk typ. Den rnest 
sällsynta biir årtalet M:DC:xxv z. 
Dessa rniirkviirdiga mynt ;ir dock ej 
resultat av felgraveringar el il: r dylikt. 
Gravören har helt enkelt missbedömt 
utrymmet i omskriften och inte fått 
plats med hela årtalet uttryckt p~ ett 
korrekt s;itt. Han blev därför t vungcn 
att tillgripa den minst utrymmeskrii
vande möjligheten. En parallell till 
detta iir Kristinas viiikända ettöre 
med "arabisk 4:a" i årtalct2. Andra 
exempel på "rena' ' ;\ rtalsiindringar 
finns representerade p~ eu miirkligt 
1/4-örc 1644. Årtalet är ompunsat 
från 1645 ! Det tillhör ovanlighe-
terna att man "bakdaterar" mynt. 
Karl Xl:s "KM-serie" innehåller 
relativt många llrtalsändringar. Karl 
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Xll:s myntning finns också repre
senterad med bland annat 1/6 öre SM 
1708 och 1718. vilka är ändrade från 
1707 respektive 1716. Uppräkningen 
kan göras mycket längre. dock utan 
att man för den skull med säkerhet 
vet att den är fullständig. Trots stor 
amatörforskning under senare tid 
kvarstår dock outforskade områden 
inom gravyr- och präglingstekniken. 

Halvöret med "halvmånar'' 
Anledningen till detta förfarande 
med gamla präglingsverktyg är 
uppenbar; man försökte utnyttja de 
dyra och i tillverkningshänseende 
slikerligen komplicerade punsarna, 
valsam a eller stamparna så länge det 
gick. Tidspressen vid myntproduk
tionen gjorde att man tvangs att 
iindra gamla, ännu brukbara verktyg. 
Åuninstone när det gällde den tidi
gaste kopparmyntningen under Gus
tav Il Adolf. men alldeles säkert även 
senare. sattes den myntade mängden 
koppar i friimsta rummet på bekost
nad av kvalitet och estetiskt ut
seende. Bortsett från ändrade siffror 
eller bokstäver i årtal respektive 
omskrift etc. är det tämligen ovanlic t 
med iindrade detaljer på kopparmyn
ten. Med andra ord har dc mer domi
nerande bildelementen oftast behål
lits i ursprungligt skick. 

På B Ahlströms auktion nr 51 sål
des ett ur tillverkningssynpunkt 
intressant halvöre 1628 präglat i 
Sätcr under Marws Kocks myntmäs
tarskap, se bild 1. l katalogen, under 
nummer 186, kan läsas följande: •· ... 
Åtsidans sköld omges av rosor var
under den ena är graverat en halv
m~ne och en månguddig stjärna. 
Denna symbol kan vara gravörens 
egen. Stjiirnan känns igen från Nykö
pingsörct 1628 med tre myntmästar
miirkcn. Detta mynt är ett intressant 
exempel på hur stilar och stampfram
sliillning kunde växla mellan Sätcr 
och Nyköping." Detta exemplar har 
under senare år varit till salu ytterli
gare ett par gånger. Exemplaret, som 
troligen påträffats i ett fynd , dyker 
först upp p~ B Ahlström auktion nr 
26 år 1982. Både i denna katalog och 
när myntet stiljs nästa gång, Mynthu
set auktioner nr 2. år 1990, har kata
logförfattama observerat de kuriösa 
inslagen i myntets bilder. l Ahlströms 

katalog 26 har följande notis införts: 
"Siät sköld mellan två rosor. var
under den högra en stjlima och btlg
fonnig prydnad (halvmåne). Årtalet 
är felpunsat i stampen [liis valsen. 
författarens kommentar J och har 
följande utseende M:DCXX· V VIll. 
Siffran V (5) medtagen två gånger. 
Bakviinda N i frånsidans omskrift. .. 

Referenslitteratur och kiinda 
exemplar 
Katalogförfattarna har inte hittat 
någon tidigare referens i litteraturen. 
Dock omnämns ett snarlikt halvöre. 
se bild 2, i dc bMa vedertagna refe
rensverken över svenska koppar
mynt. l Hallborg f Hartman (J-IH), 
under typ C och variunten 55, upply
ses liisaren om följande: "En bågfor
mig prydnad å hvardera s iclan af 
skölden nedom rosorna." Notabelt iir 
att den "b;\gformiga prydnaden" siigs 
fin~nas p~ båda sidor om skölden. 
Enligt tidens sed lir iigarna till de 
ovanligaste myn1cn (tre k~inda exem
plar. e ller färre) namngivna i boken. 
Av denna variant kiinde författama 
endast till ett exemplar. ''Hn". d v s 
''läroverk$adjunktcn R W Hartman i 
GeOe". den ene av författarna till 
ovan citerade verk. Hartman sålde 
sin myntsamling till kommissarien C 
J Nordqvist i Giivle. Denne tillhörde 
utan tvck:m skaran av storsamlare 
under slutet av l ROO-ta lct. Efter att 
ha p locka~ ut de mynt som intresse
rade honom i Hartmans samling liit 
han sälja återstoden under dennes 
namn på Bukowskis auktion nr 98 är 
1896. Då Hartmans exemplar av 1-11-1 
55 ej lir upptaget i auktionskatalogen 
får man förn1oda all myntet beh:\ llits 
av Nordqvist. All sä var fallet bekriif
tas av Nordqvists eftcrllimnade sam
ling. Liksom många andras sam
lingar såldes också denna på auktion 
av Henryk Bukowski. l den ovanligt 
omfattande katalogen nr 125, år 
1899, återfinns halvörct. Myntet 
köptes troligen av den viilkiindc plåt
och kopparmyntsamlaren i Skövdc, 
Gustaf Cavalli, till det mycket höga 
priset av 23 kronor och 5 öre! 

Det andra referensverket över 
koppam1ynt iir auktionskatalogerna 
över jus1 denne Cavallis eft eriiim
uade samling av kopparskiljemynt. l 
katalog nr 6 skriver T G Appclgren. 
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vilken bistod N F Boberg vid katalo 
giseringen, följande under nr 128-29: 
"Riksvapnet i slät sköld mellan två 
rosor (4)3, nedom dessa, på vardera 
sidan av skölden en bågformig pryd
nad." Objekt nr 128 köptes av T G 
Appelgren på uppdrag av general
konsuln Axel Ax:son Johnson. Myn
tet förvaras nu i Avesta myntmu
seum. Mycket tyder p11 att just delta 
exemplars proveniens är Nordqvist l 
Hartrnan. Exemplaret är lackerat och 
försett med bläckskriften "55". 
Della, i våra dagars upplysta samlar
värld, förkastliga beteende känne
tecknade dessvärre Hanman4. Jäm
för för övrigt hur Cavalli behandlade 
sina cirka tretusen plåtmyntS! Lyck
ligtvis tycks hans enom1a samling av 
kopparskiljemynt ha undgå11 riktning 
och grafitering. Det " komplcllc
randc' ' exemplaret. nr 129. förvärva
des av en annan av dåtidens verkliga 
storsamlarc. Sven Svensson. vilken 
sederrnera testamenterade sina maka
lösa samlingar till SNF. Mymct ägs 
för närvarande av Svenska Numis
matiska Föreningen och har nr 2 108. 
Eftersom typvarianten saknas i 
Kungl. Myntkabincllet och möjligen 
kan komma all inlemm<L~ med dessa 
har myntet inte sålL~. 

Av de två variantema med "halv
månar" är följande exemplar d ärrned 
killida: 

l. Med "halvmåne' ' på högra sidan 
om skölden, valsställning 180' 
(HH -, Cav -) : 
l. Kungl. Mymka[Jinetret, Stock
ho/m. 
2. Ex B Ahlsträm myntauktioner 
AB, katalog 51:186, 1995 (hi/d 
1). 

fl. Med " halvmåne'' på båda sidor 
om skölden, valsställning 180' 
(HH 55, Cav 128 - 29): 
J. Sven Svemsons .wmling, SS 
2108. 
2. Avesta myntmusewn. 
3. Stora Kopparbergs Bergslags 
AB. Falun. 
4. Privat ägo (hift/2). 

Gravören i Nyki)ping 
Per-Göran Carlsson har i e n artikel6 
försökt förklara "halvmånens'' exi
stens. Carlsson, liksom katalogför
fallarna till Ahlströms 51 :a auktion. 
tror sig ha au göra med ell gravörsig
num eller likvärdigt. Carlsson drar 
paralleller med Claes Hindrickssons 
myntning i Arboga 1627-28. Hin
dricksson var myntmästare i Arboga 
nämnda i'tr och nyttjade bl a dels ini-
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Bild/. 112 tlre koppar präglat i Siiwr /62H !HH -.Cm·-). Notera den smgttecknade 
"lw/mulnen" 1mder hligm msen ptl åtsidan. Det ii r en rest m · s idoprydnodemo från 

den ii/d.1·ta riksmpemypen. Rosoma. åtsidekromm med nio i/de/stenar. de e/ego m 
tt•ckmule s1·eakronoma och bakl·iinda N i omskrift e ma iir troligen "minnen .. lll' 

Säters förs te C[lne gr(n'iir. Peuer Mirhe/s.to/1. (PolO B Ahl.ttriim myntauktioner AB. 
Swcklwlm. Skala J: J.) 

Bild 2. 112 ijre Silter 1628 (ff/155, Cav 128- 29). Ulgg märke till "flalvmånama" på 
btlda sidor om .l'kölden och den äldre skiildens överkant srrux under den nya. på filr

storingen i skala 1.5:1. (AIIa fiiljande :foto G Hildebrand. skala/:!. privat ägo.) -
149 



ti~ilema till sitt namn, C H*. dels en i 
sköld liggande halvmåne med två 
stjämor7• Nännare studium av be
rörda Sätcr-halvören ger vid handen 
att något samband mellan dessa och 
arbogamymningen under Claes Hin
dricksson ej finns. Förklaringen till 
sätennyntens "halvmånar" finns all 
hämta i tillverkningstekniken. Mer 
om detta nedan. 

Dock tar Carlsson upp mycket 
intressanta samband mellan Marcus 
Kocks myntning i Nyköping. Säter 
och Arboga. Han skriver: ' 'Betriif
fande detaljstilar är de många gånger 
överraskande lika varandra och i 
bland helt punsidcntiska. Dessa 
omständigheter talar för att den kom
plicerade framställningen av prlig· 
lingsvalsar gjordes, åtminstone in
ledningsvis, centralt i Nyköping på 
uppdrag av eller för också Siiters 
myntverk och under 1628 även åt 
Arboga (under Kocks myntmästartid 
där)." Av bevarat kiillrnatcria18 fram 
går all allt gravörarbete och valstill 
verkningen under 1627 till och med 
slutet av 1628 skedde i Nyköping rör 
de tre myntverkens räkning . Gravö
ren eller punssnidaren var alldeles 
säkert en mycket viktig person som 
arbetade direkt under myntmästaren. 

l detta perspektiv ter det sig natur
ligt att puns- och valstillverkningen 
ägde rum i Nyköping, där myntmäs
taren residerade. Kanske iiven dc 
ekonomiska aspekterna fällde avgö
rande. Måhända trodde man till en 
början all cent ralt placerade gravörer 
i Nyköping kunde klara tillverk
ningen av valsarna till alla tre mynt
verken. 

Den forsta gravören i Säter 
Kronans kont rollant vid myntverket i 
Säter. Daniel Hansson, framförde 
kring halvårsskiftet 1628 många 
skriftliga klagomål på förhållandena 
där9. Av dessa framgår all bland 
annat avsaknaden av en egen gravör 
ställde till stora problem. Eftersom 
produktionen var beroende av valsar 
från Nyköping tvangs man att nyttja 
de gamla utslitna, med ''slarviga och 
skorviga slantar" som följd. Så sent 
som den 20 oktober 1628 hade ännu 
ingen gravör anställts vid Siilcr, en
ligt ett brev från H;msson9. l samma 
brev omtalar han att "svarvebruken'' , 
d v s svarvstolar för valsarnas svarv
ning, varit färdigsiiilida i ljorton 
dagar. Någon gång från slutet av 
oktober e ller därefter anställdes den 
förste gravören i Sätcr. Denne är tro
ligen Petter Michelssonw, som v i;~ 
prövotid under Marcus Kocks gravör 
i Nyköping fick fört roendet att 
ansvara för gravörsysslan i Säterll . 
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Det är högst troligt att det bara fanns 
en enda gravör i Nyköping under 
myntverkets t.re produktionsår. 
Tyvärr känner vi i dag inte till nam
net på denne gravör, som var 
Michelssons läromästare. 

Något om gravörstilarna 
Om man bortSer från Michelssons få 
punsar. som också användes på 
nyköpingsmynten, existerar endast 
en stil avseende myntens detaljer och 
bokstäver. Detsamma gäller själv
klart för sätermynten fram till mitten 
av år 1628. som ju denne till namnet 
okände gravör också tillverkade. 
Fördelama kan tyckas uppenbara 
både ur ekonomisk och administrativ 
synvinkel. Att en gravörs hand har 
tillverkat åtminstone punsarna går att 
bevisa, ty alla bildelement-förutom 
landskapsvapnen på frånsidorna -
förekommer punsidentiska på de tre 
orternas mynt. Jämför till exempel 
;\tsidorna pil bild 3. Förmodligen sys
selsattes någon yllerligarc person vid 
valstillverkningen och dess puns
ningsarbete. Michelssons tid som 
"provanställd" i Nyköping går att 
påvisa med hjälp av dc punsar han 
med största säkerhet tillverkade 
under denna tid. 

Nyköpingsmynt med detaljer som 
är karaktäristiska för sätermynten 
1628-31. d v s fr:'ln Michelssons pun
sar, är mycket sällsynta. Troligen har 
ålsideskronan med de iögonfallande 
nio stenarna i kronringen,jän!fOr bil
derna J, 2 och 4a, tillverkats av 
honom. Detsamma gäller frånsides
kronan (HH 13) på bi/denw J, 2 och 
4b och de något mindre bokstavsty
perna för omskrifterna. Dessa mynt 
bär årtalet 1628 och bör ha präglats 
någon gång under sensommaren eller 
hösten. Kronologin bekräftas av 
deras sällsynthet och framför allt 
med dc sköldtyper de fdrekommer 
tillsammans medt2. Punsarna och 
eventuellt valsarna till det i denna 
artikel omdiskuterade Säter-halvöret 
1628 har förmodligen tillverkats av 
MichelssorL Ålsideskronan är rela
tivt ovanlig också på mynten från 
Siiter, medan kronem (HH 13) ovan
för dalavapnet på fränsidan är 
mycket vanlig. I princip alla halvö
ren från mitten av 1628 till de sista 
utgåvorna 1631 bär denna krona. 
Dessa båda krontyper förekommer 
pil såvlil ett- som halvören. 

Framför allt tre saker skiljer sig 
mellan Michelssons och den äldre 
gravörens stilar. Michelssons åls ide
kronor är försedda med fem, sju eller 
nio ädelstenar i kronringen till skill
nad fr~n den äldres fem eller tre kors
lika uL~myckningar. Han hade också 

egenheten all förse mynten med 
rosor, rosetter etc, vilket inte före
kommit tidigare, samt något mindre 
och mer välproportionerade bok
stavspunsar. På det hela taget synes 
Michelsson snabbt ha utvecklats i 
gravöryrket. och personligen anser 
jag att han var en viii så skicklig gra
vör som s in läromästare. Framför allt 
behärskade han de heraldiska moti
ven genom sitt klara och distinkta 
maner. 

Avfall blir övningsmaterial 
Varfår förekommer "halvmånar" i 
myntbilden och vad var syftet med 
detta? Svaret på frågan kan vara all 
detaljen är ett oönskat resultat av 
spariver, i fonn av återvunnet mynt
ningsmaterial , och en nyanställd gra
vörs första lärospån p~ myntverket. 
De aktuella halvörena tillve rkades 
troligen med hjälp av ett fe lpunsat 
präglingsbandiJ. Den som punsat fel 
bör ha varit liiromiistarcn sj:ilv. 
"Avfallet", som miistaren trol igen 
inte vi lle befatta sig med, blev då 
lämpligt övningsmaterial för den 
oerfarne Michelsson. Men vad var 
det då som hade punsats fel'! Och 
varför kanmynten inte vara ell resul
tat av omgraverad riksvapenpuns 
eller om punsade valsar? 

När det gäller om graverade punsar 
s:'l :uwiindes tre huvudpunsar för att 
bygga upp riksvapnet, niimligen 
sköldens konturlinjer, kronan och 
sidoprydnaderna. Detta komplettera
des sedan med detaljpunsar för 
exempelvis sköldens svcakronor. 
lejon e tc. Rester av sidoprydrwdema 
kan alltså inte framtriida om man 
omgraverat den gamla skiildtypell. 
Dessutom fanns ju riksvapentypen 
kvar på mynten från Nyköping och 
Sätcr långt efter 1628. 

Att valsen inte kan vara omgrave
rad framgår av det fåtal bildrester 
som finns på de "nya'' mynten. 
Omskriften är till exempel inte 
omgraverad. Det vore för övrigt tek
niskt omöjligt att punsa in den re la
tivt stora riksvapenskölden samt dc 
yttre och inre lliitadc ringarna i den 
konvexa valsyt<mt ~l. Kan man i efter
hand få klarhet i vad som ursprungli
gen varit inpunsat i det plana priig
lingsbandet? För att besvara den 
frågan måste man studera den tidi
gare, d v s första riksvapentypen för 
dessa halvören. -
*Sedan detta skrivits har det visat sig 
att CH = Caspar l-lcdwiger. 

Se kommande art ikel i SNT. 

Red. mun. 
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Bild J. a: 112 iire Nyköping 1627 (HH 171), b: 112 öre Siiter 1627 (HH JJ). 
c: 112 öre Arhoga 1628 (Hl-i 216). Samtliga p1111.W1r till myntbilderna är tillverkade av den äldre gn11·ören i Nyköping. Nmera lle 

iäemiska rik.n·apmm. Sidoprydmulemas y/lers ta llelar har billlat "halvmånarna•· pt1 myntt!ll fJtl bilderna l och 2. 

Bild 4. a: l öre Nyköping 1628 (Hl-i 17-1). Btlda sidor grm-erade av den äldre g ra1·ören i Nyköping. ldt•llli.sk årsidekrona med myn
ten ptl bild 3.Frtlnside-krmwn (1-iH 12)jinns också på mymen på bild Ja och b. 

b: l öre Nyköping 1628 (1-ifl -). Åt.fidtms krona med nio ädelsunar i kronringen och elegam tecknade .n·eakmnor i skölden. 
Punsiden t is/w med 112 öre Siiter. bild l och 2. Jtiniför skillnaden på my/l/ 4 a. Valsen for tltsitltm har troligen grm ·erars l pw1sms av 

Petter Mid1elsson. 

c: l öre Nyköping 1628 (H fl 183. årtaler uran M ). Frånsidan m~d .. säterkrona .. ( f/H 13) Ol'at!fiir gripen. l äniför bild l och 2. 
Notera Ö\'etl hur illa gripens mellankropp ii r punsad (for lllng) och numeret med iiiierpunktion mellan X och V i tirtal et. Valsen för 

frånsid an har förmodligen grm·erms l pullSars m· Petler Michelsson. -
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" Halvmånen" - ett misslyckat 
präglingsresultat 
Riksvapentypen på bild 3 iir den enda 
förekommande på Nyköpings-halvö
rena, bortsett från det extremt rara 
"provmyntct" av halvöres valör och 
fyrks storlek från 1629 (1-IH 220) 
samt den likaledes rara halvöresty
pen med rak sköld utan dc siircgna 
sidoprydnadema från samma år (1-IH 
195). Typen behölls med andra ord i 
princip ända tills myntverket i Nykö
ping lades ned år 1629. På siitcnnyn
ten förekommer typen p:'a alla halvö
ren från begynnclse:'arct 1627 till 
m iucn av 1628, samt p:'a en förh:'allan
dcvis sällsynt utg:'ava från 1629. 
Riksvapnet finns självklan också 
representerat på det sällsynta halvö
ret präglat i Arboga 1628. Studerar 
man den f6rstorade åtsidan p:'a myn
tet med "'halvmånar"' p:'a båda sidor 
om skölden, på bild 2. linner man 
sp5r av dc översta sidoprydnadcma 
från den gamla valsen. Dessa syns 
svagt. upptill på varsida om skölden. 
jämför med riksvapnen på bild 3. 
Också den äldre sköldens horison
tella överkam syns strax under den 
nya. Den äldre skölden iir mycket 
riktigt ca l mm lägre lin den nya. 18 
rnrn j~imfört med 19 mm. Eu måu 
mellan "halvmånarnas" ytterkanter 
är 2 1-22 mm. DettamållUr identiskt 
på den :ildre riksvapcntypen. mellan 
prydnadernas ytterkanter. Inbördes 
placering mellan restema av dc äldre 
myntbilderna överensstämmer också 
med den äldre riksvapcntypcn. Myn
tet med en ''halvmåne·· har svaga 
rester av de äldre sidoprydnadcrna 
ii ven till vänster om skölden. 

"1-lalvmånama" är allts:'a rester av 
s idoprydnaderna till halvörets första 
riksvapcnryp. vi lka varit inpunsade i 
det begagnade präglingsbandeL 

Gravörolästaren har helt enkelt 
låtit någon, förslagsvis en nyanst;il ld 
gravör- Michelsson - tillverka nya 
punsar och låtit honom "trlina" på en 
eller llcra gamla felpunsade priig
lingsband. I bandets yta fanns ju hela 
det äldre riksvapnet inpunsat. Det 
behövdes en avslipning innan puns
ningsarbetet kunde utföras. Kanske 
återstod sp11r av det ii ldre riksvnpnct 
efter slipningen, ty de hnlvcirkclfor
made yttre delarna nv s idaprydna
derna tillhör dc djupast inpunsade 
detaljerna. t annat fall framtrHdde dc, 
med största säkerhet, i samband med 
härdningen av valsen. Det finns en 
parallell till detta fenomen ntir det 
gäller klippingmyntningen i vals
vcrk'4. N11gra f11 exemplar av 1626-
1\rs ettöre har på 1\tsidan fullt tydliga 
delar av 1625-1\rs frånsida. Med 
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andra ord finns 1\rtal p11 b11da s idor. 
1626 respektive 1625! 

Denne gravör i behov av övning 
bör ha varit nyanst1illd och oerfaren. 
Den äldre och erfarne gravören hade 
ju redan sina egna punsar vi lka, som 
tidigare nllmnts, anvlindes liven i 
fortsättningen för såvut Nyköpings 
som Siitcrs produktion. Dessutom 
skulle siikerligcn ingen så betydande 
yrkesman acccptcm att arbet:J med 
begagnat och kanske kasserat mate
rial. 

Sp1ircn av Michelsson 
Att vi har att göra med en ocrfaren 
gravör niir det gäller dessa SHter
halvörcn styrks även av dc m11nga 
felgraveringar som nämnda my111 Hr 
behäftade med. Som tidigare påtniats 
är bokstaven N spegelvlind i om
skrifterna p11 bMa s idorna. Carlsson 
skriver i sin anikcl au "'punsen i 
själva verket, av misst:1g. gjons riitt· 
vänd vilket vid användning resulterar 
i just ett spegelvänt N. Det lir just vad 
som inte inträffar. Rättvtind puns -
spcgelvlind vals - r'.iuvänt N p11 dc 
fardiga mynten! Punsen har alltså av 
misstng gjons spegel1•iind. 

Frånsidorna till dc sedan gammalt 
eftertraktade ettörena utan M i ånalet 
kan ocks11 mycket väl ha tillverkats 
av denne gravör. P11 dessa mynt. både 
fr:'an Nyköping (HH 183). se bild .Jh. 
och Stiter (1·111 42 · 43). förekommer 
endast den tidigare omtalade friinsi
dekronan (Ii H 13). 1i Il yttcm1cm 
visso tyck!. det som om det Hr första 
g11ngen en rosprydnad förekomme r 
p:'a Gustav Il Adolfs koppannynt. 
Den förekommer i omskriften. efter 
CVPREA. på en ytterst rar variant av 
nyköpingsörct 1628 utan M i årtalet 
(HH 183a). Dessa rosor blir under 
1628 mycket vanliga på slitermyn
tcn. Dc finns b11dc i omskriften. 
klockan tolv på frånsidan. och som 
prydnader i dc öppna 11ilten vid åtsi
dans riksvapen. Rosoma som sköld
prydnader Ur re lativt vanliga p11 
S:iters ettören medan dc Ur mycket 
frekventa pil halvörcna. Rosen som 
bildelement förekommer i Nyköp
ing. som sagt, bara p11 öret utan M 
och p~ dc mycket sällsynta mynten 
ur gruppen som saknar tofsar vid 
riksvapnets voluter (HH 179 • 182). 
Någon g11ng under tnitten av 1628 
utges iögonfallande mynttypcr, lik
nande denna. fr~n alla tre myntver
ken. Den gemensamma faktorn är 
just att alla blir rosor som utsmyck
ning vid riksvapnet och au :'atsidcs
kronoma och sköldkomplcucringar
na iir punsidcntiska. Punsarna och 
gravörstilen kiinns igen från det för
modade Michclssonsk:t halvöret 

1628 med "dubbla riksvapen''. Det är 
för övrigt mynt från Nyköping ur 
denna grupp som stundom har mynt· 
mUstarmärken vid sidorna av riks· 
vapnets krona•~ (Il H 181 ). Man kan 
diskutera om dc Ur en okunnig gra
vörs eller en erfaren myntmästares 
verk. l ntrcssant att notera i samman
hanget iir all även här dyker den i 
Nyköping mycket mra frånsidekro
nan (HH 13) upp. För mera uttöm
mande redovisning av de tv11 gravö
remas sti lar. förekomst och upp· 
delning p11myntonema samt variant
beskrivning mm. hänvisas till en 
kommande skrift i ämnct12. 

Noter 

l SM 149b.coch 150b.avsecndeGustav 
Il Adolf och l öre Nyköping 1627. 

2 SM 109b. avseende Kristina. 

J (4) hänvisar till planschdel i HH och 
betecknar i delta fallet rosornas 
utseende. Tyv;irr är pl:mschdelen långt 
i fr.ln kornpleti vad :l\•ser kront)-pcr etc. 

4 L Andcrs~on ~kri,•er. i samband med 
au han bcvi~tat Bukowskis 96:e auk· 
tion (Hanrn:ms mynt). bland annat rlil· 
jandc om denne: ""Jng köpte e ll ratal. 
deribland Hll 6S och HH 11 6. som 
med säkcrhcttitlhön Hartman, det sist· 
mämnda igenk:lntigt på den remissa. 
hv:mncd Il. brukade öfvcrstryka sina 
mynt."" 

5 l postum artikel :w T G Appelgren. 
inrörd i SNT nr 9/10 1991. citerar 
denne ur brcvvHxling mellan G Ca v all i 
och J f- Il Oldenburg. Det framgat an 
Cavalli behandlade sina platar med 
"'blyerts'" (gr:tfi t) ~amt riktade dem. 

6 Artikeln ··under tuppen - del 4·· Ur 
iniord i tidskriften Nordiskjilareli april 
1992. 

7 Appclgrcn NM XXI. På sid 66 finns M 
Kocks och C flindrickssons myntm1is· 
tannlirke illustrerade. Jämför Sticm· 
stedt "'On1 kopparmyntningen .. :· sid 
17 tT. So.: Uvo.: n illustrationer i 1-11-1 och 
Ca v. 

H Norberg. NNÅ 1940. KUllor anges p5 
~id 58 ff. 

9 Norberg, NNÅ 1940. sid 49 ff (kam
mararkivet ankommna brev 1628. 
volym 25). 

lO Norberg. Avesta. l not 236 på s 249 
citeras c ll udmcrat brev fri\n 1642. 
Norberg skriver all Michelsson klngar 
""över all myntmUstaren Anton Gro! 
vi lle taga ifr:'ln honom tjlinsten och 
ansHill:1 en annan. billigare kraft. Peter 
Michcb,on ~ligcr sig ha i fjorton tlr.r 
tid v:1ri1 gravör i kronans tjänst .. :·. 

-
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En amerikansk 
check med Jenny Linds 
porträtt 
Som säkert de flesta redan vet åter
uppväcks 50-kronorssedeln. En ny
het är att vår stora sångerska Jenny 
Li.nd kommer att avbildas på sedeln. 
Hon valdes i konkurrens med Ellen 
Key och Karin Boye. 

Det är dock inte första gången som 
Jenny Lind f~rekommer i sådana 
sammanhang. Ar 1853 trycktes näm
ligen en an1erikansk check som bl a 
avbildade "den svenska näkterga
len". Det är en check från Sisson & 
Chapman Bankjng Office i Lyons, 
State of New York. Checken är ut-

Vidare heter det ''Han påstår ock, att 
han var den förste infödde svensk. som 
lärt detta ämbete." 

u Sedan konceptet till denna artikel skri
vil~ har U Ottosson framfört liknande 
tankegångar i en artikel med titeln 
' 'Petter Michelsson - kanske mer än 
myntgravör... Mynuidningen nr l. 
1995. 

tz Björk J-0. Manuskript till planerad 
bolnugivning. Gustm· Adolfs nmdmym 
präglade i koppar (preliminär titel på 
manus. 1994). 

13 Björk J-0. Jfr artikeln "Valsverkspräg· 
lingen av Gustav Adolfs koppam1ynt". 
SNTI995:3. 

1~ Airner Y och Carlsson L Jfr artikeln 
"Valsverkspräglad klipping med dub· 
bia ånal 1626/ 1625''. Sl•lT/Mmtkon· 
rakr 1981: l. · 

t5 Serrestam S. Jämför artikeln "Nykö
pingsöret med tre myntmästarmär
ken". SNT 1992:7. 

SNT 6 · 95 

ställd på $199.00. Utseendet är som 
vanligt, när det gäller nordamerikan
ska s~dlar och theckar, innehållsrikt 
med flera bildkompositioner. Här 
finns t ex längst upp till höger figurer 
som representerar handel och frihet. 
Till vänster blickar Jenny Lind mot 
betraktaren. Bilden bygger på ett fo
tografi av sångerskan. 

Hon är annars kanske den enskilda 
svenska kvinnan som har fått flest 
medaljer slagna över sig. Det finns 
t o m en skrift över dessa: The J en ny 
Lind medals and rakens av Leonidas 
Westervelt , New York 1921 (Numis
matic Notes and Monographs No. 5). 

Hur kommer det sig att Jenny Lind 
finns på en amerikansk check? Jo. 

Källor och litteratur 

A.hlström B, Almer Y, Hemmingsson B. 
Sveriges Mym 1521 - 1977 (SM). Stock
holm 1976. 

Andersson Lorcntz. Biografiska anteck
ningar över dennes sanliarkolleger vid 
slutet av 1800-talet. Karlstad 1910. Ore.i-
nal i KVHAA. Stockholm. ~ 

Appelgren T G. Om märken. hänsyf
tande på ämbets- och tjänstemän vid 
svenska myntverk. Numismatiska Med
delanden (NM) XXJ. Stockholm 1918. 
Även sänryck. 

Björk J-0. Gustav Adolfs rundmynt 
präglade i koppar. 1994. l manuskript 
med preliminär titel. 

Boberg N F. mynthandeL Auktionskata
loge r nr 5 - 9 avseende G C:IVallis sam
ling av kopparskiljemynt (Cav). Redige
rade av T G Appclgren. Stockholm 1927. 

H allborg O , Hartman R W. Utkast till 
bcskrifning öfver Gustaf U Adolfs och 

hon hade niimligen åren 1850-51 
företagit en sensationell turne genom 
Nordamerika och Kuba. Allt sköttes 
av impressarion Ph. Bamum. Över
allt mottogs hon som en drottning 
och fick fantastiska honorar - en 
enda biljett auktionerades bort till 
625 dollar! Pengama skänkte hon 
ofta bort till välgörande syften. Alla 
hade hört talas om henne. men få 
hade hört henne sjunga. Detta ~;tr ju 
i en tid utan TV. radio och CD. Andå 
så känns det konstigt att placera 
Jenny Lind på checken. Tiink bara 
hur det skulle se ut om en modem 
check visade Madonnas eller 
Michael Jacksons porträtt! 

/\V 

C11ri stinas koppam1ynt ... (HH). Stock
holm 1883. NM VIll. 

Norberg P. Sätc rs gam1akeri och mynt
verk. Nrmlisk Numismatisk ,\rsskrift 
(NNÅ) 1940. 

Norberg P. Awsw rmcler kopparbrukers 
tid. del l och 2, Stockholm 1956. 

Sticrnstcdt ;\ W. Om kopparmyntningen 
i S•·erixe och t/ess utliindska besittningar. 
Stockholrn 1864. 

S tiernstedt A W. Beskrifning iif•w sven
ska kopparmym. Stockholm 187 1. 

Tingström B. Avesta myntmuscurn. 
Uppsala 1995. NM XXXIX. 

Auktions- och lagerkataloger från finnor
na: H Selling. H Bukowski, D Holmberg. 
T G Appelgren. N F Bobcrg. Stockholm 
och Göteborgs städers bok:wktions
kammarc. 

D 
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Johannes Bureos som förlagetecknare än en gång 
l min artikel Förlagereckningar ri/1 
svenska my m f rån J 600-ra/er i SNT 
2 • 95 berördes bland annat Johannes 
Bureus' roll s~som upphovsman till 
utseendet på 1604 ~rs myntserie, 
samt att han möjligtvis även legat 
bakom dc bevarade förslagsritning
armt till 1609 ~rs Götcborgsmynt. 
Till hans oeuvre hör även myntav
bildningarna i fonn av träsnitt p~ 
1594 års myntplakat, tryckt i fyra
hundra exemplar hos Andreas Gut
terwitz i Stockholm. Burcus kvittc
mde nämligen sammanlagt 46 daler 
under våren 1594 för detta arbete. 

Johannes Thomasson Bure (Tito
mae Bureus) föddes den 25 mars 
1568 på prästg~rdcn Berga. Åkerby 
socken i Uppland. Fadern, Titomas 
Matthiae. var kyrkoherde. Johannes 
Bureus anstiilldcs 1590 i kungens 
kansli och fungerade bl.a. som nol:l
rie vid Uppsala möte l 593 och .. kor
rektor.. vid tryckningen av möte t ~ 
beslut samt den Augsburgska bekän
nelsen. Den 20 augusti 1599 erhöll 
han eu pass för au resa omkring i 
riket och avbilda runstenar och n~ gm 
år senare blev han jämte Johan 
Skytte utsedd att fungera såsom 
lärare för den unge Gustav Adolf. 
Burcus· titel ändrades med tiden fr.\n 
kansliskrivare till .. Kungl. Maj:ts 
bibliothecarius och antiquarius··. för· 
modligcn utan någon formell bekriif
telse. men som ett uttryck för vad 
som sedan länge blivit en verklighet. 

Från 1630 ktm Bureus dock oflici
ellt anses ha haft befallningen som 
vår förste riksantikvarie. Han avled 
först 1652. i den för tiden aktnings
värda åldern av 84 år. 

Bureus hade m~nga striingar på sin 
lyra. Han hade med framgång stude
rat klassiska språk och hade för sin 
tid omfauandc kunskaper i teologi, 
kemi. geometri , astronomi. mekanik 
och arkiteklllr. Det !ir dock som forn
forskare och inventerare av fornmin· 
nen. bl.a. runstenar, som han blivit 
känd för efterviirlden. Hans verk
samhet som konstniir och förlagc
tecknare ii r endast fragmentari skt 
kartlagd. 

Bureus' sjiilvbiografiska anteck
ningar ger en viss insikt i hans 
ansträngningar inom det konsinlir
liga området. l januari 1601 uppfann 
han "konterfcjgallran att konstigt 
måla efter" och i slutet av år 1603 
skriver han, att "när mig fattades 
föda lagar Gud alltid att jag antingen 
f~r säjare (ur) att bota (laga). eller att 
göra ~i gnct". Såsom exempel på de 
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sigill han graverade kan n!irnnas 
Uppsala universitets från år 160 l. 

Han var även verksam såsom trä
snidare och kopparstickare. Genom 
Burcus' anteckningar kan man ocks~ 
skapa sig en bild av honom som teck· 
nare. dlir dc mest skiftande motiv 
förekommer. År 160 l var han exem
pelvis sysselsatt med att teckna av 
Hörningsholms slott. och följande ~r 
.. avritte" han Stockholm tillsammans 
med Andreas Burcus och Abr.!ltam 

Lampadius. På Bureus· lou fOII där
vidlag att avteckna staden från 
"Södern1alm östan till' '. Den 24 
februari 1604 ritade Bureus "först 
huru l. Il och 1111 mark Svenska 
skulle myntas''. men därefter avri ta
des Hvcn "den stora braxnen som 
fången war". 

Burcus har även avtecknat mynt i 
den berömda handskriftsamlingen 
Sunden. vilken förvar.!S i Kungl. 
Biblioteket. Därur kan bl.a. n~imnas 

Fi;:. l . f n .1'ido11r Sumlen. den tliJ.Irtllllllt•t·kninJ.I.n>Oiymen av llureus' hmrd som för· 
1•ams i KIIIIJ.II. /Jil!litlft•kl'l (.ViJ:mun Fa 12). 
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Fig. 2. T.v. och i millen avbildas lirsidor r iii 1604 resp 1607 llrsfyramark: forlagereckningama r il/ dessa års my/l/serier rirades av 
Johannes Bureus. Som jämförelse avbildas även r. /z. forslager r il/ årsida r il/ Göreborgs 6-mark i silver: möjligrvis lir ii ven der urforr 

av Bureus vid ilrsskifter 1608/09 (se SNT 2 • 95, s. 29j)). 

den intressanta avbildningen av stu
remarken 1512 (fig. l). Bureus note
rar under teckningen - som troligen 
är utförd 1.601 -att myntet hade ägts 
av en man i Ångermanland och på 
Johan ill:s befallning förvärvats via 
Rasmus Ludvigsson för en summa 
av sex daler. "Men then penningen 
som jag h ritt e efter", fortsätter 
Bureus, "war guttin ther efter". Det 
är således vårt äldsta vittnesbörd om 
att man förfalskat mynt för samlarän
damåL Den Sturemark som Rasmus 
Ludvigsson köpte i Ångernlanland 
torde för övrigt vara identisk med ett 
unikt exemplar i Kungl. Myntkabi
nenet av motsvarande typ. 

Helt nyligen framkom emellertid 
nya. intressanta belägg för Bureus' 
verksamhet såsom förlagetecknare 
till mynt. I utgiftsverifikationerna till 
1607 års räntekammarbok finns 
noterat att Karl IX den 2 april debite
rat~ ett belopp om lO 718 daler. Sum
man förärade kungen "Jahan Bureus, 
sädann han hade tagit efterretelse till 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • i\tEDAL.JER 

Spec. sedlar 
Beralar bra for sedlar fore 1930 

Vasagatan 42 

111 20 STOCKHOLM 

TEL 08-11 08 07 

SNT 6 · 95 

något afress för effterscr. Peninger, 
Nembligen: eet Tiugu(markstycke), 
een Enkild Carolin, eet 4 .2.1. och 
1/2( markstycke )". 

Bureus hade således utfön ett 
utkast ("afress'', jfr tyskans Abriss) 
till 1607 års myntserie, vilken ju 
efter kröningen ersatte 1604 års 
typer. Denna ritning hade kungen 
tagit till "efterrättelse" när myntens 
utseende hade bestämts. Såsom gra
tifikation erhöll Bureus el! exemplar 
av vardera valören av 1607 års mark
mynt. från20mark samt carolin ( 16 
mark) och nedåt, vilka utbetalades ur 
kungens privata kassa. 

Bureus synes med andra ord ha 
övenagit den gamle trotjänaren Wil
lem Boys roll såsom leverantör av 
förlageteckningar till mynt. Tack 
vare den nyfunna anteckningen 
stärks också teorin om au Bureus 
även utfön riUlingama till 1609 års 
Göteborgsmynt (jfr fig. 2). 

Bengt Hemmingsson 

LUNDSMrYNTHANOEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LmERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgh· samlarområde J 

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

Källor och litteratu r: 

Hemmingsson, B.: Sten Sturc d.y:s stor
mynt. Mymkomakr 197713. B. Ahlström 
rnynth~ndels auktion 14. 1977. s. 16·1 R. 

Hildebrand, H.: Minne af riksantikvarien 
Johannes Bureus. Svenska Akademiem 
handlingar 23. s. 21 f. 32. 370. Sthlm 
1910. 

Klcmming. G. E.: Anteckningar :1f och orn 
Bureus. Samlaren. 4:c årgången 1883. s. 
32. Sthlm 1885. 

Lagerqvist. L. O.: MymfOrordningen 1594. 
SNT l • 93 s. 15. 

Räntekarnmarböcker 67:2. Kammamrki
vet (Utgiftsverifikationer till Peder 
Pcdcrssons räkenskap 1607). 

Steneberg. K.E.: Burc. Johannes Thomas· 
son. S1·enskr konsmiirslexikon. del l . s . 
254. Malmö 1952. 

Vennberg. E.: Burc, Johan. S1·enskr bio· 
gmjiskr lexikon. del 6. s. 688ff, Sthlm 
1926. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Iii_ :~'
~ 

Öppettider 
Vardagar 10.00-18.00 
LOrdagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08-411 50 81 
Fax. 08-411 52 23 
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KUNGL MYNTKABINETTET 1994 

Moderna medaljer 
Rune Kar/zon 
Ett välbehövligt tillskott till sarn
lingen av samtida svensk medalj
konst är förvärvet av tio gjutna brons
medaljer av Rune Karlzon, inköpta 
med anslag från Gunnar Ekströms 
Stiftelse (inv nr 102 373). 

Rune Karlzon (född 1930) iir 
skulptör, gravör, tecknare och mc
daljkonstnär. Han har studerat vid 
Konstfackskolan i Stockholm och 
innehar mästarbrev i fvra olika hant
verk. Karlzon iir verksam i Jönkö
ping och väljer ofta s ina ~imnen i 
nutid. 

Bland de nyförvärvade medaljer
na kan följande nämnas: från 1992 
en medalj över komposi tören Karl
Erik Welin (1934-92) och en över 
Allemansrätten i Sverige. se fig. l. 
från 1993 medaljen över författaren 
till Aniara ( 1956), nobelpristagaren 
Harry Martinson ( 1904-78); samt tv5 
medaljer med ämnen anknytande till 
arkeologisk verksamhet, Förhisto
riskt spår frl\n 1992 och Under
vattensarkeologi Från 1993. 

Med dessa medaljer anknyter 
Karlzon till aktuella hiindelser i v;k 
nutid och har genom dem en sj lilv
skriven plats i svensk medaljhistoria. 

Marika Somogyi-Harmlll 
Vid den internationella utstiillningcn 
av modern medaljkonst i Budapest 
1994 uppmärksammades den ameri
kanska skulptrisens Marika Somo
gyi-Hannat (född 1939) medaljer för 
sin lyriska komposition, höga tek
niska och konstnärliga kvalitet. 

Med medel från Hjenbergska fon
den har Kungl Myntkabinenet från 
denna konstnär lyckats förviirva tre 
gjutna bronsmedaljer (in v nr l 02 
35 1) med följande titlar: " l lived at a 
time so dark" (se omslagsbilden i 
färg), 'The forest stretching at dawn" 
och "The old Danube - dreams of 
stender vessel~". se fig. 2. samtliga 
från 1993 i gjuten. blåpatinerad 
brons och silver i blandad teknik. Tit
larna iir hämtade ur dikter av Miklos 
Radnot i och av Atti la J6zsef. 

Tamas Sdrkciny 
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Fig. l . SI'CII.~k al/emausrä/1. Gjuten bronsmedalj. (?)110 mm. av Rune Karlzon 1993. 

Fig. 2. '7/te old Dan u be- dreams of slender vessels". Blåpatinerad gjuten medalj i 
lmm.r och silver: 95xl l0 mm. av Marika Somogyi-Harmat 1993. 
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Medalj för starka 
lungor 
Under 1800-talct var det inte ovan
ligt med medaljer som hade reklam
budskap. Dels sökte företagen nya 
fonner för att nå ut med upplysningar 
om nya artiklar, dels fick medaljen 
nya anviindningsområden. Medaljen 
var inte längre reserverad för kungar, 
adel och den rikare borgerligheten. 
Den kunde även användas av företag 
som jubilcmdc. till utställningar, som 
priser vid idrottstävlingar, reklam 
eller enbart som konstfOrcmål. En 
liten medalj av finskt ursprung gör 
reklam fOr en produkt av uppenbarli
gen medicinsk användning. Medal
jen är tämligen anonym. men kan till 
viss del tydas av artikelförfattaren. 

Åtsidan visar profLien av en 
mustaschprydd herre som blåser i en 
pip. Omskriften är p~ svenska och 
finska: MEDAU FOR STARKA 
LUNGOR. MUISTORAHA VAH
VAISTA KEUHKOISTA. 

Frånsidan visar en s.k. spirometer 
(som liknar en klocka med visare). 

Känsö-jetong 
Det har i alla tider varit av största 
betydelse att bevaka Sveriges grän
ser mot införande av smittsamma 
sjukdomar. Minnet från medeltidens 
pestepidemier levde IUnge kvar. Det 
var vanligt att låta ankommande far
tyg ligga på redden under ett antal 
dagar innan besättning och passage
rare tillät.s gå iland. 

Den första kammänsförordningen 
i Sveriee tillkom 7 november 1806. 
Följande år inrättades den första 
karantänsanstalten. närnlil!en Känsö 
i Göteborgs sklirgård. Anstalten var 
till en början underställd en särskild 
karantänskommission i Göteborg, 
men denna upplöstes 1869. Därefter, 
under resten av 1800-talet. överva
kades Känsö av Kungl. Maj:ts befall
ningshavande i Göteborgs och Bohus 
län. 

Kamntiinsinriittningen på Känsö 
hade till :Indarnål att där låta till Sve-

Tur i oturen 
Den rumi:inske bonden rlia lbescu 
och hans dotter råkade ut för tjuvar 
hösten 1933. De blev fastbundna vid 
en takbjälke och tvingades se på 
medan hemmet plundrades. Ni:ir tju
varna försvunnit försökte bonden 
och dottern göra sig fria. De drog och 

SNT6·95 

Spirometer på llll'dolj - hefrilmjmule 

för starkare lun~:or: 
Foto: RIK-foto. Slwlo2:1. 

På spirometern finn; sju graderingar: 
500/SVAG: 1000/MEDEL: 1500/ 
NORMAL: 2000/KRAFTIGT: 
2500/M. STARKT; 3000/ABNORM 
och 3500. 

Medaljen är av vitmetall, 26 mm i 
diameter och försedd med ögla. Gra
vörens namn lir okiint. 

Spirometer lir en apparat konstrue
rad e fter samma princip som gas
klockan. Den är avsedd att mäta den 
ut- och inandade luftens volym. Van
ligt under 1800-talet var att blåsa i en 

Jeumgfdm Kiinsö. Foto: Göteborgs 
Swdsmll5t'llm. skala 1:1. 

rige anlöpande fanyg genomg~ un
dersökning. Framför allt letade man 
efter pe t och kolera. P~ Kiinsö fanns 
liven ett särskilt karantänssjukhus för 
pestsmittade sjuka. Vid inrättningen 
bodde en karantänsläkare. en karan
tän mästare. fyra karantänsdriingar 

slet. Plöt ligt gav bjälken vika och 
föll ned med ett väldigt brak. Till
sammans med takbjälken föll en 
mängd fyllnad ned på golvet. Dottern 
s:'lg sig om i förödelsen och fick då se 
n:\got på golvet som glimmade till. 
Det var e tt guldmynt. Nu började dc 
båda att leta bland fyllningen pil gol
vet. Sorgen utbyttes snabbt till giUtl-

gummislang och en andningsmask 
e ller ett munstycke som förband 
apparaten med luftvägama. Dc första 
försöken med spirometcm utfördes i 
Storbritannien under 1840-talet. 

K var finns fortfarande en del frå
gor kring den lilla medaljen. Vem :ir 
gravören? Vilket företag/sHilskap 
utgav medaljen? När prliglades me
daljen och var? Kan möjligen någon 
i SNT:s liisckrcts lämna komplette
rande uppgifter kring denna medalj? 

/IV 

och en del övrig betjiining. 
Idag är Känsö ett naturreservat 

med en flora som iir mycket m:irklig. 
Ön iir ett militiirt skyddsomr:'ldc och 
hUr liggl!r KA 4:s ytterförHiggning. 

l det lina myntkabinett som hör till 
Göteborgs Historiska Muscum finns 
en litenjetongsom minnerom karan
tUnstiden på Känsö. Jetongen iir av 
brons och mäter 30 mm i diameter. 
Den har både ögla och ring. På åt
o;idan finns karantiinsanstaltcmas 
emblem. Överst i halvcirkel finm. 
texten: KÄNSÖ QUARANTAINE. 
Frånsidan iir lät. men n:'lgon har 
inristat "Minne från 1892". -

Varför har denna jetong tillkom
mit? Kan~ke var det n:'lgon fom1 av 
tjiinstehricka? Att det skulle röra sig 
om en souvenir kan nog uteslutas. 
trots frånsidans inristade text. Åter
igen viindcr vi oss till SNT:s kunniga 
Hisare för kompletterande infomla
tion. 

/IV 

je. Dlir låg nämligen 110 guldmynt! 
Allt hade undaneömL5 i cll hillrum i 
bjiilken. -

Vilka mynt som fanns i skatten 
f1in:iljer inte historien. som förekom 
i dagspressen kort efter hiindclscn. 

D 
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SEDELNYTT 

Aktuella sedlar från 
Irland 
5 pounds. lll[lil'i'llfr.o.m. /99-1.03.15 

Storlek: I20x64 mm 
Hirg. fram~ ida: Brun. bl!l. gul 
baksida: Bnm, bl~. gul 
Vattenmärke: K vinnahuvud med schalett 
Säkerhetstråd: Finns inlagd venikalt i 
sedelns vän~tra del. 

Annan slikerhct: Vid belysning i UV
lampa framtr'.idcr p~ sedelns framsida 
överst till höger "JR" i en dold brun meta
for. 

Microskrift: P~ framsidan av ~delo iir 
orden "BANCCEANNAISNAHEIRE
ANN" skrivna runt en dold metafor. "1:5" 
är skri,·e t p~ sjukhusets vänstm del (delta 
även på sedeln; fr:tmsida). 
Ponr[itt: Den irl :ind~oka nunnan Catherine 
McAulcy ( 1778- 1 R-I l ). 

/ O powuls. w gin•nfr.o.m. / 993. /0. /H 

Storlek: 12ll~68mm 

Farg. fram~id:1: Grön. brun. bl~ 
baksid:1: Grön 
Vauenmärke: K vinnahuvud med schalett. 
Säkerhetwåd: Finns inlagd venik:tlt i 
sedelns vänstra del. 

Annan slikcrhct: Vid bt!lysning i UV
lampa framirlider på sede lns framsida 
nederst till vilnstcr bokstävema "IR" i ~~~ 
dold blå metafor. 

Microskri fl : På framsidan av sedeln [ir 
orden "BANCCEANNAISNAHEIRE
ANN" skrivna runt en dold metafor. P:'l 
baksidan är ".(l()" >krive t på floden Lif
fey. 

Ponr'.itt: Den irltindske författ:m:n 
James Joyce ( 1882-19-11 ). 

20 powuls, utgil'l'll fr. o. m. / 993.07. /J 

Storlek: 136x72 mm 
Flirg, framsida: Violett, brun, bl:\ -

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge. Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄLJE MYNT AB 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176- 168 26, Fax 0176-168 56 
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baksida: Violett 

Vattenmärke: Kvinnohuvud med schalett. 

SäkerhelStråd: Finns inlagd vertikalt i 
sedelns vänstra del. 

Annan säkerhet Vid belysning i UV
lampa framträde r på sedelns framsida 
nederst till vänster bokstäverna "JR" i en 
metafor i en c irkeL 

Microskrift: På framsidan av sedeln är 
symbolen "J:20" skriven på huset. På bak
s idan står skrivet under "We, the under
s igned'' - "CENTRALBANKOFlRE
LANDTWENTYPOUNDS". 
Ponrän: Den irländske politike rn och 
motståndaren till unionen med Storbritan
nien. Daniel O'Connell ( 1775-1847). 

50 pounds, utgivenfr.olll. 1991.11.05 

Storlek: 179x94 mm 

Färg, frdmsida: Brun, grå, gulgrön 

baksida: Brun 
Vattenmärke: Kvinnohuvud med schalett. 

Säkerhetstrdd: Finns inlagd vertikalt i 
sedelns vänstra del . 

Annan säkerhet: Vid belysning i UV
lampa blir på fran1- och baksidorna siff. 
rorna ''50'' gula. Microskrift finns ej. 

Ponriin: En irländsk bard. 

KO PER 
SÄLJER 

VARDERAR 

D 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l. l tr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

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

Arkadi i\ lolvögin: Die Fundc Wc.~tcu
ropeischcr Miinzcn des 10. his 12. 
Jahrhundcr ts in Estland. Numismati
schc Studicn l O. 613 sidor. + 29 s iii. Ut g 
av Muscum fiir Hamburgischc Ge
schichte. Abt. MUnzkahinetl i samarbctl! 
med Ajaloo lnstituut , Ecsti Tcaduste Aka· 
deemia i Tallin. JSSN 0469-2144. 

Såsom titeln anger behandlar boken fynd 
av vä~teuropciska myf!t fr~n 900-talet till 
1100-talet i Estland. Amnet är n;uurligt· 
vis av iruress.: mr oss i Sverige!. d~ v:\ra 
egna myntfynd frnn samma tid 3r rn~nga 
(sammanlagt över 200 000 mynt). Ur 
fo~kning~~ynpunkt utgör fynden i Est· 
land etl vik tigt jämrörelsematerial. Efter· 
som det tidigare inte har funni~ någon 
tillfdrlitl ig fullMändig katalog över de e~t
ländska fynden är denna således mycket 
välkommen. 

13okcn är förutom flirord och inledning 
uppdelad i sex delar plus kanor över 
fyndoncma och en hilddel. 

Den första delen är en tjugo sidor lång 
genomg~ng av dc estländska mymsarn
lincamas historia och de numismatisk;• 
skrifter som behandlat dessa. Denna 
genomgång :ir mycket intressant och ger 
också en ro~t:\else för dc svårigheter som 
det innebär att sammanställa ett verk av 
den här typen (som allts3 ska innefatta 
alla relevanta fynd). Förfaunren redogör 
bland annat för hur en del av fynden 
skingrJts tiimligcn snan efter det att dc 
påträO"ats och i ett fa ll där ett fynd h:tm· 
nadc hos en guldsmed som helt enkelt 
smatte ned dclsamma. 

MYNTNYTT 

Österrike 
Ett. nytt 500 schilling-mynl har utkommit 
i Ostcrrikc. Myntet ägnas "HUge[!and" 
som är en bergrik del av sydöslra Oster
rike. Myntcl utkom 3 maj 1995. Diamc
tern iir 37 mm, vilocn 24 gram, upplagan 
250.000 exemplar samt metallen 
975/1000 silver. 

Yltcrligarc information om myntet kan 
man ra genom Oe~tcrrc ichische National
bank. Wien 9. Otto-Wagner-Piatz 3. 

SVENSKA NUMISMATISK.A 
FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr + porto 
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Tn• mynt. priifl/ade i Moin:. Speyer Il' If' Kli/n 1·id 1000-w/ets mil/. fJlltri~ffade i en m· 
dt• Jl.t/1/t•r .•mn Moll·åt~in /Jt'hom/lar. Sl.a//e/1 tmdlll' mantidigare mr en tie/ OI"[Yndet 

[rtl11 Vålla i Estland. mm t•nli}lt Molg<it"ill hilrswmmor mymen trolign·if frtln 
HIUiimåisfyndet. Ert/and. KMK im:11r U 071. F01n Gabrie/ 1/i/debrmrd. 

Den andra delen iir fyndkalalogen pa 
553 sidor. som inleds med kommenlarer 
till katalogdelen och scdnn en kronnlu
gi~k översikt liver fynden samt en filr· 
teckning liver vill.::. ar dc gjon~. Oiirefter 
följer en alfabetisk föncckning över fynd· 
onema. Si~t i denna dc!l kommer ~jit lva 
fyndfOnccl.ningen. Fyndkatalogen är fOr 
övriglupplagd enligt den praxis som u tar· 
betat\ under arbclcl med det sven3ka ~:un · 
lingwerl.et över vikingatida rnymfynd 
Corp11r Nrmrmnnmr Strt>culomm IX-XI 
'l'" in S111'cia Tl'fJt!Tii sum (CNSJ. 

Den tredje delen är en sammanfattning 
dilr författaren går igenom sina ~luL~al\cr 
i kona drag. llun menar bland annat att 
det s10r:1 antalet nedgrävningar av ~k aller 
i Estland jiimfön med i Rysslund Hr 

anm:irkning>vän . Vidare skiljer sig dc 
estl:indska fynden frnn dc ryska s~ till · 
vida. all dc endast i undantag~ fall iir grav
fynd. Förfaltaren pekar och:\ på att det 
före ligger en likhet mellan Finland. Lcll· 
land och Estland vad giillcr storleken p5 
'l.;lltema. l ~t land är del i huvud;ak min
dre ~kaucr som dominer.tr fyndbilden till 
' killnad från i Ryssland. där dc som regel 
är mycket stora. Skallncdlaggningama i 
E\tland börjar dessutom ungefar femton 
år tidig:~re. l övrigt är >kauema i E~t land 
lil.a heterogena till 'in karaktär ~om i 
i)vriga Norden. 

Den fjärde delen innehåller kiill · och 
littcraturftirteckning. den femledelen iir 
en lista iiver förkonningar och den ,jnuc 
och sista ii r en indexlista över :dia i fynd· 
katalogen förekommande mynt. 

Sammanfattningsvis kan sUgas :Hl före· 
liggande arbete har fdnnsUttningar all bli 
en mycket viktig del i det vikingatida pus
'cl. som kanske så srn:\ningom kan ge oss 
en biittrc bild <av dc d:\tida kontaktema 
mellan deJ, dc nordi,ka ländcma. dels 
dem' umvärld. saml utvecklingen :1\' 
dc,sa kontakter under den aktuella tidspc
ri(xfcn. 

Richard Kjellgren 

KÖPES 
t/6 Rtksdaler: 1809 (Karl XIII) 
t/4 Skilhng Gustav IV praglad p.ll/6 R1ksdalcr 

Gustav IV 
25 ÖRE· 1855 (M)'tkellång text) Shlf63A 
t/16 Rtksdalel Specie: 1849. 
1/8 Riksdaler Specie: 1830 SMF85b. 
2 ORE SM: 1755 (utan punkt eller ållalel) 
Skllltng Banco mynt med ~~~ stamps!31lnong. 
Provmynt l Sktlling 1812 SM211 

l Sktlling (Banco) 1833 SM21 1 
1 Skilling 1826 (i lenn) SM 203c 
t/3 Riksdaler l 829 SM181 

Sten·Oiol Ande1sson 
SmJiandsvtJgen 20 
61156 Nykl!ping reto: 0155-269616 {1800·2300) 
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PERSONALlA 

Per E.L. Hellström 

1905- 1995 
Förre provinsialläkaren och ordför
anden i Göteborgs Numismatiska 
Förening (GNF), Per Enar Lambert 
Hellström. avled den 17 maj efter en 
tids sjukdom i hemmet i Uddevalla. 
För mänga av de iildre samlama var 
han en välkänd profil och omtyckt 
samlarkolJcga. Han bevistade under 
första halvan av 1960-talet många av 
dc i dag .. klassiska auktionema'· som 
arrangerades av SNF. Han tillhörde 
bland annat storköpama på de tidiga 
auktionerna avseende mynt ur S 
Svenssons samlingar åren 1963-66. 

Per Hellström var född den 26 
september 1905 i Kungsör i Söder
manland. Ganska snart nyttade 
familjen till Duvbo, Sundbyberg, där 
han tillbringade sina ungdomsår. 
~fter avlagd studentexamen vid 
Ostra real i Stockholm vidtog studi
er i medicin vid Karolinska Insti 
tutet. Den 16 maj 1935 tog Per 
Hellström sin medicine licentiatexa
men. Efter studietiden i Stockholm 
tvingades han, på grund av den bis
tra arbetsmarknaden under 30-talet. 
ut i landsorten. Den första tjiinstgö
ri n gen som underläkare skedde i 
Vadstena. Under de nUstföljande tio 
åren arbetade han som underHlkare 
och vikarierande överläkare på olika 
lasarett i en rad olika städer i södra 
Sverige. Dessa tjUnstcr förskaffade 
honom specialitet i kirurgi och medi
cin samt övrig behörighet för provin
sialläkaryrket. l december 1945 ut
sägs Per Hellström till provinsial
läkare i Sune i Viistergötland. vi lken 
tjänst han innehade till pensionering
en år 1969. Per Hellström var plikt
trogen. arbetsam och omtyckt i 
yrket. För sina kunskaper och gär
ningar erhöll han. på svenska flag
gans dag år 1966. Nordstjiimeordcn. 
Makarna Hellström påbörjade år 
J 967 byggandet av den villa i 
Torremuelle Malaga. Spanien. som 
skulle komma att bli deras hem 
under 14 år. Vid hemkomsten 1\ r 
J 983 bosatte de sig i Uddevalla. 

Redan under sina tidiga barn
domsår lade han sin samlariver i 
dagen. Liksom många andra stanade 
Per Hellströms samlarbana med fri
märken. Denna hobby var han trogen 
under hela uppväxttiden. Det skulle 
dröja ända till 1950 innan intresset 
för numismatiken tog överhanden. 
På en fråga om varför han vid 45 års 
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ålder började samla mynt, svarade 
han ungenir p11 följande sätt. Av en 
lycklig slump var provinsialläkarens 
tjUnstebostatl i Surt e inrymd på andra 
v;\ningen ovanför Handelsbanken. 
Bankdirektören, som var nära vän 
med familjen. omtalade att det bland 
växelmynten kunde finnas vissa säll
synta ärgångar som betingade betyd
ligt högre vUrde än det åsatta. Per 
Hellström beriittade vidare att bank
personalen brukade ställa ut säckar 
med 5-. 2- och l -ören vid personalin
g;\ngen. Under sena kvällstimmar 
genomsöktes s1ickama. Han nämnde, 
med en smula nostalgi, att åtskill iga 
5-ören 1910 och 1927 hittades på 
detta sätt. 

Per Hellström. t>k/0/Jer /994 
((ow: jlitft:uwY'II) 

År 1954 gick Per Hellström med i 
Göteborgsavdelningen av Svenska 
Numismatiska Föreningen. Efter ett 
år som suppleant i styrelsen valdes 
han 1958 till ordförande. Per Hell
ström var år 1960 med om att bilda 
den i dag självstiindiga Göteborgs 
Numismatiska Förening (GNF). 
Under hans ledarskap viixte GNF till 
en av landets största numismatiska 
föreningar. Antalet medlemmar 
ökade från ungefär 50 till drygt 200 
år 196ft En viktig anledning. bland 
många andra, var den stora Spar
banksutst;illningen år 1967, för vil
ken Per Hellström var delansvarig. 
Per Hellström avgick ur styrelsen vid 
årsmötet år 1968. Vid detta tillfälle 
erhöll han GNF:s förtjänstmedalj. 

Per Hellström gjorde sig känd som 
en mängkunnig numismatiker och 
skicklig föredmgshållare. Han höll 
inte mindre iin elva föreläsningar vid 
GNF:s samankomster med så vitt 
skilda teman som ''Varianter av Gus
tav V:s mynt.. (december 1957). 
''Göteborgiana från Adolf Fredriks 
tid'' (april 1965) och ''Drottning Chri
stinas riksdalem1ytllning" (november 
1961 ). Det sista föredraget finns 

bevarat i manuskript. Av detta fram
går att han ägde ett särskilt stort 
intresse för och kunskap om drott
ning Kristinas mynt och då i synner
hel hennes riksdalervalörer. Han 
hade sedan mitten av 1950-talet spe
cialsamlat dessa mynt. Följande citat 
ur ett av hans brev belyser detta, 
samtidigt som det ger en inblick i 
hans arbetsvillkor som läkare. Jag 
tror också att dagens samlare känner 
igen glädjen, som han beskriver den. 
vid köp av en eftertraktat mynt: 

"En gång efter en samlanräff med GNF 
kamraterna. sll nämnde någon an en stor 
skandinavisk samling skUlle säljas p~ 
auktion i USA och an en exemplar av 
Kristinas [riksdaler. förf anmJ 1633 var 
till salu. Redan samma kväll fick jag till
t:illc an telegrafera över bud på dena 
mynt och en del andra goda saker. Jag 
bjöd 5-600 dollar. Så småningom fick jag 
mig tillsänt dc andra posterna jag bjudit 
på och samtidigt del trista meddelandel 
an 1633 sålts till ruu1an köpare. Nu fon
säller historien hos Manne [Jacobson. 
Lindesberg]. När jag frågade vad han 
skulle ha för rdr 1633. så sade han. - 'den 
är dyr' . Han ville knappast nämna priset ... 
Du förstår nog att myntet blev mitt. Jag 
besökte honom ett par ggr. hg hade ju ont 
om tid, men han rådde ju om sin tid. Jag 
bn1kade slana från Sune vid 8·tiden på 
lördagar. Klockan 10-11 var jag i Lindes
berg. Då förstår du att jag inte höll lag
stadgad fan (det är nog preskriberat nu). 
Efter ett par timmars myntskådande och 
en massa prat, som inte hade anknytning 
till mynten, blev Manne trött och ville 
avbryta. Han och hans trevliga fn1 bjöd på 
lunch, och ville gärna dra ut på samvaron. 
Jag satt ju som pä nålar. Del finns mycket 
att berätta om hur en provinsialläk:1re 
hade del på den tiden. Ständig jour 1.e11. 
Han tyckte nog, an jag var en tråk ig jäkel. 
Samma procedur upprepades några ggr. 
Varje besök slutade med all en strålande 
glad myntsamlare åkte hem till Sune". 

Syftet med variantsamlingen av 
Kristinas riksdalermynt var att f11 
underlag till en planerad bok i ämnet 
med titeln "En studie av Kristinas 
mynt av riksdalerkaraktär". l sin 
forskning hade han en omfattande 
brevväxling med bland annat N L 
Rasmusson vid K.MK och samtliga 
riksdalervalörer i samlingama i 
Stockholm blev fotograferade. Vida
re sruderades och fotodokumentera
des en antal offentliga samlingar. 
Uppställningen av typer och varian
ter skedde enligt, för den tiden. nya 
metoder. Varje myntsida behandla
des var för sig. l samband med kor
rekturläsning/utlåning kom tyvärr 
manuset på avvägar och har ännu 
inte återbördats. 

Per Hellström författade nr 10 av 
GNF:s småskrifter. Detta intressanta -
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häfte med titeln "Ompräglingar och 
tillfallighetspräglingar" kom ut i maj 
1975. Han intresserade sig, som så 
många andra ur den äldre generatio
nen, inte enbart för svenska mynt. De 
antika grekiska och romerska myn
ten roade honom mycket. Det var 
SNF:s forne auktionskommissarie 
Georg de Laval som i samband med 
inköpsredovisningarna propagerade 
för detta område inom numismati
ken. l samband med leveranserna av 

MEDALJNYTT 

Militära 
utmärkelsetecken 
Deltagama i den svenska insatsen i 
Kuwaitkriget 1990/91 med tjänstgö
ring vid det svenska fållsjukhuset i 
Saudiarabien har ime bara erhållit er
känsla i forn1 av utmärkelsetecken 
för sin medverkan frän det egna lan
det. (Se SNT 1994 s. 86.) De har 
även tilldelats utmärkelsetecken av 
Storbritanniens och Saudiarabiens 
regeringar. Den svenska styrkan in
gick som en del i den brittiska under
hållsorganisationen. 

Den saudiska utmärkelsen är cn
kelsidigt utforn1ad med en konvex 
stiliserad stjärna i silverfärgat mate
rial. största diameter 45 mm, som 
grund. På denna har applicerats en 
kransförsedd ring som kröns av det 
saudiska statsvapnet. l underkant på 

Saudiarabiens militära utmärkelse· 
tecken. Foto: fih:f 
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auktionsmynt "smög sig" ett och 
annat antikt mynt med ur de Lavals 
samlingar. Från och med 1\r 1953 
måste man betrakta Per Hellström 
som storsamlare. Då inköpte han 
Karl Sk11nnans svenska myntsam
ling. "Vännen Skårman" hade nämli
gen en önskan om att köpa en ny 
Volvo. Andra större samlingar eller 
delar därav som han förvärvade var 
Bernhard Olofssons, Göteborg. 
"andra samling" år 1958 och bety-

ringen har fogats ett textband med 
inskriptionen LIBERATION OF 
KUWAIT på engelska och arabiska. 
Applikationen är utförd i ett guldfår
gal material. l centrum av den appli
cerade ringen återfinns saudiarabi
ens kana i guld. Bandet är grönt med 
vita, svana och röda kantränder. 

Den brittiska "kampanjmedaljen·· 
The Gu/fMedal ansluter nära till den 
utformning som dessa medaljer har 
haft under 1900-talet. Den är slagen 
i koppar/nickel och har en diameter 
av 35 mm ( l ,25 in). På åtsidan åter
finns Drottningens krönta bild och 
texten ELIZABETH Il DEl G RA TIA 
FID. DEF. Frånsidan visar en öm i 
flykt. en SA 80 automatkarbin i s id
bild samt ett ankare i bakgrunden. 
vi lka representerar dc tre försvars
grenarna. Längs kanten läses texten 
THE GULF MEDAL och -'nalet 
1990- 91. P-' medaljens rand finns 
respektive soldats grad och namn 
samt orden Swedish General Hos-

dande poster ur tidigare nämnde 
Manne Jacobsons samlingar åren 
1965-66. Per Hellströms samlingar 
har delvis avytt rats genom bland 
annat offentliga auktioner under de 
sista åren. 

l samband med SNF:s årsmöte 
1994 erhöll Per Hellström förening
ens guldnål för 40-årigt medlemskap. 

Jan-Olof Björk 

pital ingraverade. På medaljbandet 
linns en "bar", av vilken tjänstgö
ringstiden i Saudiarabien framgår. 
Bandet har en gul mitt och ljusblå, 
röd och mörkblå kantrand. Den gula 
fårgen symboliserar öknen. de övriga 
de olika vapengrenarna. 

Det faller sig naturligt att göra en 
jämförelse mellan den brittiska me
daljen och den tidigare presenterade 
svenska mot.warighcten. Man måste 
därvid konstatera att den brittiska 
medaljen både i utfomming och utfö
rande är vida överlägsen sin svenska 
kusin eller snarare att den svenska 
medaljen är utformad med hänsyn 
till andm krav och ambitioner. För
modligen är detta ett utslag av hur 
man i dessa olika samhällen ser på 
sina soldater och hur man vårdar sina 
militära traditioner. 

Kenneth Ögren 

Srorbritamrien.~ beliining.mwdalj. Foto: förf 
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AUKTIONER 
SVENSKA 

Oktober 21 -22 Stockholm, B. Ahlström 
28 Göteborg, Antikören 

(preliminärt datum) 

21-22 Paris, Vinchon 
22-23 Sydncy, Noble 
23-25 Miinchen, Hirsch 

December 1-2 Frankfurt, Frankfurter 
Miin7.handlung 

FÖRENINGAR 
Myntklubben Skilting Banco 
Möres/okol: Huvudbiblioteket, Humlebergs
gatan 8, Linköping, Lindblomsrommet. l tr. 
kl 18.30-21.00. 

UTLÄNDSKA 9 New York, Kolbe/Spink 

III O Antik- och samlarmässa i Cupolen, 
Linköping, kl 10.00-15.30. Entre: 
20 kr. 

Oktober 2-3 Los Angeles, Gillio 
4-6 Miinchen. Parti n 
6 Oslo, Oslo Mynthandel 
7 Long Beach, Ponterio 
9-10 London, Spink 
Il London, Baldwin 
11-13 Miinchen, Giessener 

Miinzhandlung 
23-25 Ziirich, Lcu Numismatik 
25-26 Ziirich, Hess-Divo 
27 Ziirich, NAC 

9 Helsingfors, Holmasto 
9 Bryssel, Elsen 
12-14Mannheim, KPM 

MÄSSOR 
30-31 Ziiricb, Sternberg 

UTLÄNDSKA 
November 1-4 Frankfurt, Peus 

6-7 Bussum, L. Schulman 
lO Oslo. Oslo Mynthandel 
13-15 New York, Bowers & 

Merena 
20-21 M!inchen, Lanz 
21 London, Spink 

• November 25 Paris, Salon Numis
matique a Paris 

December 8-10 New York, New York 
International Nomis
matic Convention 

SVENSK 
NUMISMATISK TIDSKRIFT 

har en upplaga på 1.400 ex. 
Ca 1/10 av dessa når utanför Sveriges gränser 

-Norden, Europa, USA. 
Tidningen kommer ut med 8 nr per år: 

första veckan i 
februari - maj, september- december. 

Våra annonspriser är jämförelsevis låga. 

12/10 Medtag mynt för byte eller försälj
ning. 

9/11 Svenska Medaljer, föredrag av Per
Göran Carlsson 

14/12 Diskussionsafton. Julbord. 

Födelsedag eller uppvaktning? 
Gör det med ett 

Myntogram 
finns hos Din välsorterade mynt
handlare eller beställes från: 

M,unksystem 
Ostergårdsvägen 13 
455 32 Munkedal 
0524/12602 

För annonsering kontakta Kjell Holmberg, 
tel 0 18-38 23 47 (kvällstid och helger). 

Prisexempel: 
l/l sida (151 x 214 mm) 
2:a omslagssidan 

1.800:-
2.200:-
2.500:-
1.000:-

Bli medlem i 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 

4:e omslagssidan 
l/2sida(l51 x 105mm) 
1/4 sida (72 x 105 mm) 
1/6 sida (47 x 105 mm) 
l/12 sida (47 x 50 mm) 

500:-
350:-
175:-

Sista materialdag: Den l :a i månaden före utgivning. 
Heloriginal eller manus och gärna skiss 

sändes lill Kjell Holmberg efter överenskommelse. 

Annonser som ej är förenliga med 
SNF:s, FIDEM:s och AlN P: s etik avböjs. 
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Arsavgiften är 175 kr. 
Som medlem 

får Du SNT automatiskt 

Du kan också 
enbart prenumerera på tidningen. 
Det kostar endast 125:- per år. 
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