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Postgirot har två 
globala nätverk för 
utlandsbetalningar. 

Det är dubbelt så 
många som andra 

banker har. 

alD 
~ 

POsTGIROT 

För mer informarion faxa: 08-24 35 Il 

Mynt till salu 
Gu>tav \Vasa: ~lark 1557, Sm 117 
Erik XJV: Mark 1567. Sm 26 
Johan :t\" Österg: Öre uå (1617) Sm -h 
Gustav Il Ad: Rik<odaler 1617. Sm 25 
Karl X Gu\t3\: t{J Rd 1660 begr. Sm ~l 
Gu,tav IV Ad: l (J Rd. 1800. Sm 33 
Karl XIII : I(J Rd 1809 kron. Sm 31 
Karl XIV Joh: l (J Rd 1818 kron. Sm 97 
O'l.ar l: k:l~tpenning 1859. Sm 1-B 
O'kar Il : kastpenning 1873. Sm 23~ 
Cape \'erde: 20centa\'O\ 1930. Km .3 
El Sahador: 50 t'l!nt. 18~ cam. Km 113 
Br.mdenburg: 3 groschen 16% SD. Km 602 
Germany: 3 kopek 1916. Km 23 
Guatemala: 5 quetzab 1926. Km 2.1.1 
lndia l'onuguese: tj4 tanb IM8 1. Km R 
~lozambi'luc: lO c'cudo> 1936. Km 67 
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USA: $5 1911 indian XF 
Hawaii: S l{4 1883. Km 5 VF 
Serhia (Genn:m): 2 dinara 19.\2. Km 32 une. 
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Ö. STORGATAN 20 
611 34 NYKÖPING 
TEL. 0155·28 63 25 FAX. 0155·28 63 25 

A'DOFF GRUPPEN AB ® 
Konsulter i ekonomistyrning 

A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd 
ti ll företag och offentlig sektor. 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projekt· 
form inom följande arbetsområden: 

e Verksamhetsutveckling 
e Finansiering och likviditetsstyrning 
e Budgetering och redovisning 
e Ekonomisystem 
e Bokslut och årsredovisning 
e Dagligt konsultstöd för ekonomiadmini

stration i Agresso, eosmos m fl system 
e Revision via A'doff Revision 

A' doff Gruppen AB 
Telefon: 08-32 87 03 
Telefax: 08-30 87 16 
Besöksadress: Dannemoragatan 20 
Postadress: Box 230n 
104 35 Stockholm 
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Säueri & Tryckeri AB 
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SNFs program hösten 1997 
Föreningslokalcrn:t :ir öppna för medlemmar - g:inw med s:illskap - e n 
torsdagskv:ill i m~nadcn. Dörrama öppnas kl 1!!.30. 

Öppet hu s. Tema: Pollctlcr. 2 oktober 
22 oktober 

6 november 
Bengt Hcnuning,son: Unhm.m•gnuema.~ mymuiug l 396 -l +18. 
Öp1>ct hu,, Tema: Gustav Il Adolf. IIL~UiiU! 

6 november Obs! KMK:s hiirsul kl. 18.00. l samarhetc med Kungl. 
Myntkabinenets Vänner. Förra chefen för Kungl. Mymkabincllct. 

20 november 

professor Britn Malmer: 
,\/yn.• och miinnislwr - om ,·iJ..in~atid(•n.-r mynwing. 
Obs! KMK:s hlirs:~l kl. 1!!.00. l >amurllctc med 
Kungl. Mymknbincllcts Vänner. 
Juliu' Hagandcr: Millf>U.WIIIiga ' ·' '" pa S•·uige.r gultlmy111. 

Il december SNF:> julfest. Kaffe och fdge,pon. Ta g;ima med priser tilllouerier. 

Om t-j a mull rm.~"·' halls mlitt'>W l./ l X.30 på llmrh-gmmr 17 11b. utfi buss 11r ·1-1 
('//er 54 eller T-ba11u till Karlaplctll. 

SNFs kansli 

Sl\·nskn Ntmti.mmfi.(kn Ftirminf!.m pa lntmlft: l 
hcrmida: http://www.uscrs.,~ncasy.sc/~ 

BesilkMid l 0.30 • l :' .00 on,dag och torsdag. 
Stt'ingt: Mid;nmmar - l ~cptcmber ~amt jul- och ny:\rshclgem:t. 

Kun~l. ~l yntkabincllct 

är nu öppet filr :tllmänhctcn. Vidare infonnation p;\ , it!. 152 O<'h 155. 
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Ett intressant exemplar av Dijkmans Observationer 
Av Axel Norberg 

I sin charmerande uppsats Bok
vandringar skriver _a ntikvariats
bokhandlaren Eric Ostertund om 

de märkliga öden en del böcker kan 
ha. "Böckerna ha en snan sagt obe
tvinglig vandrarelust", siiger han. 
Det är verkligen sant. Något av det 
mest fascinerande med gamla böcker 
är när man av namnteckningar och 
exlibris kan se vilka som varit deras 
ä2are. 
-Ett av de finaste privatbiblioteken 

- kanske rentav der allm finaste -
som hopsamlats det här århundradet 
tillhörde generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson (1876-1 958). Det förvaras 
numera i en av flyglama till Engels
bergs herrgård. l biblioteket ingår ett 
utomordentligt vacken exemplar av 
Obsen'ationel; Som kunna gifira nå
gon anledning rit dhe forna Sll'en
skars och Görhers Pem1inge Riick
ningz beska.ffenheer/ whi många 
hundrade åhr tillbaka/ wlutr theras 
egne Handlingar/ Lager/ Afskeder/ 
Recesser. Kiöpebreef/ Contraeter 
och Räkningar wlulmgne a.IJ Petter 
Dijkman Johnson köpte boken på 
auktionen efter den kände boksam
laren Per Hiena till Främmestad 
( 1864 - 1924 ). Auktionen hölls av 
Björck & Börjesson 1932 och enligt 
etl i Nordstjernan AB:s ägo bevarat 
exemplar av auktionskatalogen var 
inropspriset 35 kr. 

Petter Dijkman torde vara ett viil
känt namn för de Ilesta numismati
ker. Han föddes 1647 i Hedemora 
och slutade sitt liv 1717 i Stockholm. 
Via befattningar som kammarskri
vare, landssekreterare och hovrätts
assessor avancerade Dijkman till hä
radshövding i Uppland. Från denna 
tjänst suspenderades han 1702 och 
avsattes året därpi\. 

Under sin studietid i Uppsala kom 
Dijkman i kontakt med fornforsk
ningen som d;' upplevde en kraftig 
utveckling. Han tillhör pionjärerna 
inom svensk numismatisk och pen
ninghistorisk forskning . De andra var 
Elias Brenner och Nils Keder. Ob
servationer innehåller en hel del fel
aktigheter. Men samtidigt gör förfat
taren flera fina iakttagelser och vi
sar förmåga att se numismatiken i 
ett större penninghistoriskt samman
hang. Han ger också prov på ett kliil 
kritiskt synsätt som iir förhållandevis 
modernt. inte utan skäl gav Numis
matiska Litteratursiillskapet i Göte
borg 1980 ut ett faksimiltryck av Ob-
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.l"ervarioner med en presentation av 
Brita Malmer och en kortfattad kom
mentar till innehållet av Lars O La
gerqvist. Den som vill veta mer om 
Dijkman och hans Observationer 
hänvisas till faksimiltrycket och en 
:u1ikel om Dijkman i Sven~kr biogra
fiskt lexikon (XI. 1945) av Erik Venn
berg. Anders Grape och Nils Ludvig 
Rasmusson. 

Observationer trycktes i Stock
holm 1686 av kunglige boktryckaren 
Nielas Wankijff ( 168 s, Svo). Som 
framgått köpte Johnson sitt exemplar 
på auktionen efter Per 1-lierta. Den
ne har med sin karakteristiska hand
stil på frampärmens insida skrivit: 
"Förf:s eget ex. och det enda kän
da med hans permst:irnpel". l första 
upplagan av Svenska bibliotek och 
ex-libris ( 1889-94) anslöt sig C M 
earlander som hade sett just detta 
exemplar till Hiertas uppfattning och 
skrev att pLirmstHrnpcln i blindtryck 
på både fram- och bakpänncn tillhör 
Petter Dijkrnan. Stiimpcln består p~ 
fr:unpärnten av två hopbundna palm
kvistar med Petter Dijkmans initia
ler emellan och en krona ovan p~. Ini
tialerna iir omgivna av sex bcsantcr. 
P~ bakpärn1cn har dc ersatts med år
talet 1696. En upprnlirksam och bok
synt ltisare skrev till Carlandcr: "Det 
förefaller otroligt. att Dijkman sjelf 
skulle låtit binda och stiimpla sin bok 
l O år sedan den trycktes. och med 
adlig krona. --- Kanske allt Ur blott 
bokbindare-fantasi." earlander kom
menterar i andra upplagan (IY:2. 
1904, s 630 f) brevskrivarens påpe
kande på följande siitt : ''Med an
ledning af sistnämnda antydan kan 
man ledas till det antagandet, att den 
ornamenterade ramen var e tt bok
bands-zirat. inom hvilket bokbinda
ren anbringade dc olika bokegames 
namninitialcr. Kronan Ur för öfrigt 
ganska obcstiimd och liknar mer ; n 
fransk markiskrona Un en svensk 
adelskrona." 

Om PD syftar pil Petter Dijkman 
eller n:\gon annan Hr inte Hitt att 
slikert sUga, men besanterna tyder 
onekligen pfi att ligaren hade pen
ninghistoriska intressen. Kanske kan 
frågan besvaras om det i fram t iden 
dyker upp en eller flera hiickcr med 
en likadan p;innstiimpcl. Noteras kan 
att Petter Dijkman hade en brorson 
med namnet Peter som t i lisammans 
med tre syskon tolv år gammal om
kom i en storm i Revals hamn den 

20 augusti 1969. Denne Dijkman 
var dock väl ung för att äga ett eget 
bibliotek. Dessutom hade pappan 
Engelbrecht Dijkman adlats 1690 
under namnet Mannerburg (se El
gcnstierna. 5. 1930. s 162). 

Innan det ak tuella exemplaret av 
Dijkmans Observationer kom till 
Friimmcstad hade det enligt anteck
ning på frampärmens insida tillhört 
historikern Anders Fryxell som över
tagit det efter sin far kontraktsprosten 
Mattias Fryxell. På titelbladet har 
ytterligare en 1igare skrivit sitt namn. 
Tyvärr har namnet inte kunnat tydas. 
Men att kunna konstatera att boken 
ägts av Mattias och Anders Fryxell. 
Per 1-licna till Friimmestad och nu 
ingår i generalkonsul Axel Ax:son 
Johnsons bibliotek är nog så intres
sant. pet bekräftar i hög grad vad 
Eric Ostertund skriver i Bokl-and
ringar och vad som inledningsvis 
p~st~tts om hur fascinerande det kan 
vara med gamla böckers proveniens. 

o 
Not 
Om i>e.wm (bysantin). se T Talvios upp
sats i SNT 4 • 97 s. 92. 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 

Box 2031, 191 02 Sollentuna. 
OBS! NYn TELEFONNUMMER; 

08-51012818 
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När två blev tre och kanske fyra -
kung Harrleknots silverpenny från Gothabyrig 
Hardeknut var son till Knut den store 
(1016-35) och Emma av Normandie. 
Efter Knuts död 1035 utmanövrera
de halvbrodern Harold (1035-1040) 
Hardeknut, som var den rättmätige 
arvtagaren till både Englands och 
Danmarks tron. Under början av sin 
regeringstid var Hardeknut tvungen 
att säkra sin ställning i Danmark, 
varför han vistades där. 

I sin frånvaro försökte han placera 
sin mor Emma som regent över Eng
land. Men Harold tog makten och det 
var inte förrlin denne dog l 040 som 
Hardeknut kunde återvända till Eng
land, diir han valdes till landets kon
ung. Hardeknut blev emellertid snart 
illa omtyckt och försökte därför al
liera sig med sin halvbroder Edward 
i hopp om att få behålla makten. 

Under Hareteknurs regeringstid 
präglades mynt på endast ett tiotal 
platser i den södra delen av England. 
En av myntplatserna var s lottet Got
ha (eller Gothabyrig). Det låg i när
heten av Exeter - idag lir platsens 
exakta läge okänt. Det var den mest 
sydligt belägna myntorten i England. 
Här präglades mynt under ca fyrtio 
år, för fEthel red Il , Knlll , 1-lardaknlll 
och Harold. 

Under Hardeknut präglades i Got
ha åren l 041-1043 mynt av typen 
"Arm and sceptre". Mynten slogs 
med namnet Knut, vilket troligen 
var ett politiskt grepp för att Öka 
kungens popularitet genom kopp-

Tryckta protester 
mot ny sedel 
År 1940 fick Sverige en ny sedeltyp 
- Gustav Vasa med vit medaljong. 
Denna sedel ersatte tian av typen 
Sittande Svea som hade tryckts se
dan 1892. 

Så visst var det dags med en ny 
och modern sedel. Problemet är bara 
att vi människor inte alltid tycker om 
förändringar. Åtminstone gör inte al
la det. Därför blev det en del skrive
rier i pressen om hur illa folk tyckte 
om den nya sedeln. Möjligen var det 
tidningsartiklama som gjorde att en 
del visade sitt missnöje på olika still
samnut sätt. Det blev bl a ganska 
vanligt att människor ritade in egna 
lämpliga ligurer i den högra vita me
daljongen. Dessa sedlar skickades 
naturligtvis snabbt tillbaka till Sve
riges Riksbank. 
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De två my11tenjrån Gotlut 
i Kungl. Mynt/:abineltets samling. 

BEH 998 och 1000. 

lingen till hans fi1r. Nled detta ville 
han också säkra rätten till tronen. 
Det kan också röra sig om en för
kortning av namnet Hardeknut. 

Mynten som präglats i Gotha för 
Hardeknut lir mycket siillsynta och 
var länge känd<! i endast två exem
plar - nämligen i Kungl Myntkabi
netlets samling i Srockholm. 

Nu har ytterligare et.t exemplar 
dykt upp. T England var nämligen 
ett mynt av denna typ till salu hos 
Dolphin Coins, London. De har i 
sin marknadsföring påpekat att de 
två förut kända exemplaren finns i 
Stockholm och au British museum 

J något mer organiserad fonn dök 
det också upp sedlar där medal
jongen försetts med en tryckt stäm
peltext: 

''Låtom oss få de gamla, praktiska 
och vackra sedlarna tillbaka!" 

Till en bötjan var myndigheterna 
irriterade över dessa enskilda tilltag, 
men efter något år upphörde protes
terna. Till slut var nog de Ilesta helt 
nöjda med den nya sedeln. /W 

inte äger något. "This is a signijicant 
opportunity to extend your collection 
to include a coin even the British 
Museum does not possess". 

Dock kan jag konstatera att det 
197 J i Glenetinings auktionskatalog 
över Anglo-Sa.xon Silver Pennies 
fanns ett mynt för Hardeknut, Ann 
and sceptre från Gothabyrig, nr 321. 
Vid jämförelse av fotografierna av dc 
båda senare mynten rör det sig up
penbarligen inte om samma mynt. 
Det tycks därmed finnas fyra exem
plar av detta sällsynta mynt och vi 
kan vara stolta över att två av dem 
fi nns i Kungl. Myntkabinettets sam
ling. 

Litteratur: 
Dollcy, H.M. & Elmorc Jones, F.: The 
mints "JET GOTHABYRIG" and "!ET 
SITH(M)ESTEBYRIG". British Numis
matic Journal XXVIII 1955 -57 s. 270-
2782. 
Carlyon-Britton, P.W.P.: The "GOTHA
BYRIG" mint. BNJ IV 1907 s. 33-45. 

Glendining & Co, Cawlogue of the lm· 
portant Collection of Anglo·Saxon Sii
Vt?r PenniP.s. Auklinnskatalog, London 
12- 13 maj 1971. 

Seaby, P.: The Scqucncc of Anglo-Saxon 
Coin Types, 1030-50. BNJ XXVIII 
1955-57 s. 111-46. 
Williams, Smyth & Kirby: A Biblivgmp· 
hical Dictio11ary of Dark Age Britain. 
London 1991. 

Eva Wiselm 

Fmo:ATA. 
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En sensation 
ett guldmynt från Karl den store! 
Under sen mcrovingisk och tidig ka
rolingisk tid upphÖr guldmyntn.ing
en. Den karolingiska denaren införs 
några :\r före Karl den stores kröning 
till kejsare i Rom är 800, elen slutli
ga brytningen mellan öst och väst. l 
det bysantinska riket fortsätter guld
myntningen. i vlist blir det silver
myntfot och med några obetydliga 
undantag återkommer inte guldet 
som handelsmynt förrlin med fl ori
nen år 1252. Så har vi lärt oss. 

Desto större blev sensationen hös
ten 1996, då man vid lllgrävningar 
av den kungliga pfalzen i lngelheim 
inte 11\ngt frlln Mainz påträffade en 
guldmynt slaget för Karl den store! 
En pressuppbåd inbjöds av Landes
amt fiir Denkmalpllege i Rheinland
Pfalz. Mainz (Länsantikvariekonto
ret för kullurn1inncsvård. skulle vi 
kunna säga). och nyheten gick ut i 
alla tidningar. radio och TV. såväl 
lokall som- på riksplanet. I Sverige 
avsane det. såvitt notisförfattaren 
minns. inte en enda tryckrad. 

Det markliga myntet har nyss pre
senterats av Peter-Hugo Martin i vår 
kollega Numismarisches Nachrich 
renb/a/1 8/97. s 351- 357. Denne be
riinar. an han till en början - efter 
presskommuniken - mottog oför
skämda brev. där han kallades för 
en charlatan som visat upp en för
falskning. men ocksil många upp
skattande (och nyfikna) skrivelser. 
Den 26 november 1996 presenterade 
Möller så guldmyntet vid en före
dra!! i lneelheims rådhus. De när
mare fyndomständigheterna visar. att 
det omöjligt kan röra sig om något 
bedr'Jgeri. Det var en s k räddnings
grävning som företogs - en ny af-

~ WESTERLUND l •~ •'-'"' :\~Yl\THMWEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 

MYNT • SEDLA.R • ~IEDALJER 

Spec. sedlar 
Betalar bm fiir fetilar flire 1930 

Vasagatan .n 
III 20 STOCKHOLM 

TEL 08- 411 08 07 
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flir~gata skall dras väster om pfa!.r.en 
- och undersökningen blev ell viil
kommet tillfälle au fastställa den 
stora. tidigmedeltida anläggningens 
omfattning. Myntet låg i periferin av 
pfalzen. ber~ittar utgrävaren. 

Men låt oss se vad Martin har au 
siiga om själva myntet. Delta väger 
4.1 8 g och har en diameter om 19.5 
mm. Specifika vikten gör det troligt. 
att guldhalten ~ir 91%. mycket mer 
än dc sena merovingiska mynten. 
Dessutom måste valören faststiillas 
som en solidus. i mc en triens ( 1/3 
solidus). som dc sista. bleksiktiga 
frankennynten annars utgörs ;v, 
Myntet är mycket väl bibeh~ ll et : 

~tsidan visar kejsarens lagerkrönta 
byst. vänd åt höger. Den något svår
läs ta omskriften blir i förtydligan
dc D(ominusl [ostcrJ KARLVS 
IMP(er:uorJ AVG[ustusJ REX F( ran-

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NO RRTÄLJE MYNT AB 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56 

conun( ET L(angobardorum(. Fr:\n
siclan visar en stiliserad stadsport 
med den ganska liillliista omskriften 
+ .A.R.E.L.A.T.O .. dvs myntet Ur 
slaget i Arles. /w ~!sidans omskrift 
bl i r dateringen sjU! v fa llet efter 800, 
det ~r Karl blev kejsare. Martin p~
pckar. hur sällsynta sådana "kejsar
mynt" iir - alla hittills av s ilver. Ett 
av dc intrC-'isantaste, ett s k po11riill 
mynt. är för övrigt påtriiffat i Birka 
(Björkö) i Mälaren. Med kungatitel 
kii1mer vi omkring 800 silvem1ynt. ~å 
dc iir inte så vanliga helle r. Den "van
liga" karolingiska elenaren (drygt 1.7 
g) har Karls monogram p~ ~ts idan. 
Cll kors pil fr;\nsidan. Numera anser 
man. all Karl väntade p;\ crkiinnandet 
som kejsare friln sin "kollega" i Kon
stalllinopel. Dcua kom först R 12 och 
i bötjan av 8 14 avled Karl. Det skulle 
förklara. varför kejsannyntcn li r så 
sä ll ~y111a. Ett p:tr silverdenarer av 
samma typ som den nyfunna guld
soliclus är kända tidieare. Denaren 
från Lyon kan vara gr.~vcr:td av ~am
ma stiimpelsniclarc. 

De flesta av dc trenio eller så 
denarerna (cliiribland Birka- fyndet) 
visar en stiliserad. tempelliknande 
kyrka ptl fränsidan och inskriften 
XPIC riANA R ELIG lO eller varian
ter diirav. Kanske en del lir s lagna i 
kejsarstaden Aachen. Guldmynt har 
tidig<tre endast varit kända fd n Ita
lien. Varför slogs denna ~olidus. frå
gar sig nu alla. så även Martin. ll:1r 
det att göra med biskopsmöten i 
Ariel.. Mainz. Tours m fl pln tser l! 13'! 
Eller iir det slaeet vid Karb död 
påföljande 1\r? Det sista ordet iir 
nog inte ~agt. 

LLr 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

r=;:\ 
~ 

Oppetllder 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar tO.OO- 14.00 
Regetingsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08·4 11 50 81 
Fax. 08-411 52 23 
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Myntkontakt - Svensk Numismatisk Tidskrift 
1972-1997 

Svenska numismatiska 
tidskrifter hösten 1997 
Den som är numismatiskt intresserad 
i Sverige har numera tre relativt re
gelbundet utkommande publikatio
ner av populär natur att välja mellan: 
Svensk Numismatisk Tidskrift, utgi
ven av Svenska Numismatiska Fö
reningen och Kungliga Myntkabi
nettet, Mynttidningen, utgiven av 
Myntmästaren, Göteborg (Ulf Ottos
son), och den nyligen starade Numis
matiskt Forum, som utges av Håkan 
Andersson och Jimmy Häggqvist. 
Vidare finns, sedan 1936, också Nor
disk Numismatisk Unions Medlems
blad. Den sistnämnda är samnordisk 
och redaktionen si tter i Köpenhamn. 
Den faller därmed lite utanför ra
men för denna artikel - även om den 
är mycket väsentlig. 

Första numret av Numismatiskt 
Forum utkom hösten 1996 och nuva
rande utgivningstakt är fyra nummer 
per är. Mynttidningen utges sedan 
1994 och utgivningstakten är även 
för denna publikation fyra nummer 
per år (1997). Äldst är Myntkon
takt/Svensk Numismatisk Tidskrift 
som sedan många år regelbundet ut
kommer med åtta nununer per är. 

Lite historik 
kring äldre tidskrifter 
Redan på 1930- talet gjorde Erik 
Persson (Gamby) försök att start.a 
utgivning av en periodisk tidskrift 
för myntsamlare och andra numis
matiskt intresserade. Endast något 
enstaka nummer utkom emellertid 
och det korn att dröja flera de.cennier 
innan tiden var mogen för en tidskrift 
för myntsamlare i Sverige. 

Intresset för mynt, myntsamlande 
och numismatik ökade som bekant 
lavinartat i slutet på 1960-talet. Detta 
medförde också att ett flertal tidskrif
ter inriktade mot just samlandet säg 
dagens ljus. Några blev mycket kort
livade. Seandinaviska Mynt Magasi
net, utgiven av Nils-Göran Persson, 
utkom med två nummer under 1970. 
Mynt Nyu, utgiven av Rolf Rosberg, 
upphörde efter endast fyra nummer 
samma är. Mynt Front lyckades lite 
bättre. Under åren 1973-1979 utkom 
denna ganska regelbundet med (van
ligtvis) fyra nummer per är. Bakom 
denna stod Mats Lövrup. 
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År 1972 startades skandinavisk 
Numismatik med Lars Ridström som 
redaktör. Denna blev snabbt myc
ket populär och innan den upphörde 
1985 hade hela 120 nummer utkom
mit. År 1976 bytte tidskriften namn 
till Mym och Medaljer, samtidigt 
som man gick upp till A4-format. 
Våren 1985 lades tidningen ner efter 
att en längre tid ha gått med förlust. 
Redan under hösten samma år kom 
en "ersättning" för Mynt och Medal
jer i form av skandinaviska Myntnw
gasinet, som med totalt 29 nummer 
under åren 1985-1989 i många avse
enden tog vid där Mynt och Medaljer 
slutat. Några likheter med Seandi
naviska Mynt Magasinet från 1970, 
utöver namnet (notera dock den lilla 
skillnaden i stavning!), fanns knap
past. 1)'värr upphörde även skandi
naviska Myntmagasinet som fristå
ende tidning efter några år. Vis
serligen levde namnet vidare i form 
av en bilaga till Nordisk Filateli ett 
par år, men innehållsmässigt var 
denna bilaga bara en blek skugga av 
vad den fristäende tidningen varit. 

Vi skall inte heller glömma det 
ambitiösa men kortlivade försöket 
till tidskriftsutgivning som Sveriges 
Numismatiska Riksförbund gjorde 
under åren 1977-1982. Sammanlagt 
utkom 2 1 nummer av SNR's Numis
matiska Tidskrift. Innan denna publi
kations första nummer utsändes hös
ten 1977 hade SNR distibuerat två 
nummer av "Information frän SNR", 
som också kan sägas utgöra något 
slags tidskrift. 

Utöver dessa i någon mening "fri
stående" tidskrifter har också en el
ler annan handlare utgivit publika
tioner med lite mera innehäll än bara 
"objekt till salu". Som exempel kan 
Hirsch Mynthandel och Wallin's 
framhållas. Båda har i tidskriftsform 
utgivit var sin "Mynt Rappm1". Det
ta fenomen - att blanda ett kom
mersiellt budskap med artiklar och 
bidrag av mera infonnativ eller ve
tenskaplig karaktär - är inte något 
nytt. Vi hittar t.ex. åtskilliga numis
matiska artiklar och "Notiser för 
Mynt- och medaljsamlare" red.an i 
T. G. Appelgrens kataloger. Aven 
Theodor Högberg och Håkan Kinn
mark (Moneta AB) hade mycket 
matnyttigt läsvärt i sina lagerlistor 
på 1950- och 60-talen. Ytterligare 
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en exempel är B. Ahlslröms litliga 
lagcrlislor. som ibland innehöll kor
lare artiklar av god kval ile. 

Myntkontakt -
Svensk Numismatisk Tidskrift 

Här skall vi emellertid främsl be
handla jus1 Svensk Numisma1isk 
Tidskri fl med anledning av an denna 
1idskrif1 precis fira1 sin 25:c födcbc
dag. Försia numrel av Mymkomakl 
u1kom nlimligen i augu~li J972. lni
lialivlagare var Raouhl OrtendahL 
Enköping. År 1975. från och med 
nr 7, övertogs lidskriflen av Michael 
Olsson - fortfarande under samma 
namn. Svenska Numismatiska Före
ningen köple sedan Myn1kon1ak1 Ar 
1977 och frl n och med nr 5 della :\r 
u1ges den av SNF. Under lidigl 90-lal 
fördjupades samarbelcl med Kung
liga Mynlkabincllet och SNr och 
KMK stilr numera gemensami som 
utgivare. l februari i :\r utkom det 
21 O: e numre1 av tidskrifiCn. Om man 
är s:\ lycklig! lonact all man Uger alla 
u1komna nummer av SNT så kan 
man noler.t. all den nu upplar ungcl1ir 
en halvmeler i bokhyllan. Nnmnby
lcllill Svensk Numismatisk Tidskrifl 
skedde 1986, men redan 1977 hade 
namne! Mymkontakl komplc11era1s 
med undertiteln ''Svenska Numisnw
liska Föreningens Tidskri fl". 

Underdessa 251\r. var.tv drygt 20 i 
s Fs ägo. har sr-.rr gr.tdvis elabler.ll 
sig som en naiUrlig plals ror s:\väl 
ama1örer som professionella numis
matiker all publicem allt fr:\n notber 
och Hinsmälla bidmg l iii mera veten
skapliga siUdier av allehanda numis
matiska timnen. Nalllrligtvis tir tid
skriflens fokus i försia hand mot 
svensk och nordisk numismatik. men 
även u1omnordiska och antika linmen 
behandlas tämlieen frekvent. Scdan 
1982 publicera; ocks:\ SNFs auk
lionslistor i lidskriften en eller tv:\ 
g~ngcr per år. Layoulen har gradvis 
moderniserats under dc ~r som g:,tt. 
Numera lir t. ex. omslaget alllid i flirg. 

Antalel hittills publicerade artiklar 
är som sagt ston. Dena gör an man 
som numismatiskt intressera~! knap
past kan klam sig utan SNT. Aven dc 
äldre numren känns angcliigna och 
väsentliga. trots all inneh~ll c t dc för
sta 1\ ren var mvckcl fokusera t mot 
moderna felpriiglingar. "klumpar" 
och dylikt. $11 här i eflerhand :i r delta 
en intressant tidsdokumelll och :ivcn 
om intresse! för jusl des~a ~pektcr 

av numismatiken snabb! falnade s:\ 
är del en trivsam och l:.irorik ~amt i 
vissa avseende ganska roande ~y~~cl
sänning an läsa igenom alla nummer 
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som utkommil frän 1972 lill dags 
dato. DA många av dc lidigare num
ren numera tyvärr endast är antikva
risk! lillgtingliga, så är del dock inte 
hell Hill an skaffa sig en kompleti 
uppsiiuning. De senaste årens lllgiv
ning kan dock fortfarande köpas fr11n 
SNF. men redan när man kommer 
tillbaka till sent 80-lal är mänga 
nummer u l gångna. 

Som Hisare har man också s1or 
nyna av dc två register som hiHiils 
utkommil, liickande perioden 1972-
1992. Del fOrsla är sammanslällt av 
Eva Wischn och omfattar de första 
elva Aren. medan det andra, sam
manstäiii av Anders Wih!n, omfanar 
tioårsperioden 1983-1992. Båda re
gistren kan fortfarande besiiilias 
frän SNFs kansli . 

Vad kommer då att ske i framti 
den? Ja, för närvarande finns inga 
planer på några stora forändringar -
vare sig betrUlTande layoul, format, 
inneh/III eller utgivningstakt. All for
matet h:\lli1 sig (nästan) konslant 
under hela ulgivningstiden uppskat
tas nog av alla som bundil eller pla-

ncmr all 1:\la binda den. l augusti 
1977 minskades fom1a1e1 n11got, men 
inte mer :in alt det fak1isk1 g11r 
ulmärkt au binda alla årgångar i 
samma fonnal. Under överskådlig 
tid kommer nog SNT au fortsälla 
all u1komma 1\na g:\ngcr per år, näm
ligen rörsta veckan i mårladerna feb
ruari- maj och september- decem
ber. Sedan 1996 publicer.tS varje nytt 
nummers inneh:\llsf<irteckning liven 
p5 SNFs hemsida p11 ln1erne1. Vissa 
planer finns an även !Ligga u1 valda 
artiklar dlir, men det :ir i skrivande 
s1und oklart n1ir delta kan påbörjas. 

Vi kan allts:\ ktinna oss lugna inför 
framtiden. SNT konuncr liven fram
geni all dimpa ner i brevlådan hos 
alla medlemmar i SNF och hos andra 
prenumeranter. Den lir. anser för
fanaren , oumblirlig för den seriös! 
numismatiskt intresserade och en 
komplett svi t av denna pigga 25-
1\ring har ett ston viirdc som informa
tionskälla. Ett viiilic som bara kom
mer an öka för varje nytt nummer 
som utkommer. 

Kjell Holmberg 

Ansvariga utgivare och huvudredaktörer av 
Myntkontakt -Svensk Numismatisk Tidskrift sedan 1972 

Myntkontakt 

Nr 1/ 1972- Ansvarig u1givare och chefredruaör: Raouhl Örtendahl 

Nr 7/1975- Ansvarig u1givare och chefredaklör: Michael Ohlsson 

Myntkontakt-Svenska Numismutiska Föreningens Tidskrift 

Nr 5/1977- Ansvarig u1givarc: Lars O. Lagerqvisl 
Huvudredaktör: Torgny Lindgren 

Nr 7/1978- Ansvarig utgivare och huvudredaklör: Torgny Lindgren 

Nr 1/1979- Ansvarig u1givare och huvudredaktör: Frank Olrog 

Myntkontakt - Svensk Nu.mismnt1sk Tidskrift 

Nr 1/1981 - Ansvarig utgivare och huvudredaktör: Lars O. Lagerqvist 

Nr 6/ 1984- Ansvarig utgivare: Nils-Uno Fornunder 
Huvudredaktör: Lars O. L:lgerqvisl 

Svensk Numismatisk Tidskrift 

Nr l /1 986- Ansvarig u1givare: Nils-Uno Fornaoder 
Huvudredaktör: Hans Franz~n 

Nr 6/1987- Ansvarig utg.ivare: lan Wi~hn 
Huvudredaklör: Hans Fr.uw!n 

Nr 2/1991- Ansvarig utgivare: lan W'JS€hn 
Huvudredaktör: Monica Golabiewski Lannby 
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Kungl. Myntkabinettets medaljsamling 
- igår och idag 
Under juni 1996 placerades Kungl. 
Myntkabineuets och Riksbankens 
medaljsamlingar i ell stort och än
damålsenligt valv på Slottsbacken 
med räl! klimat. Nu har förvaringen 
blivit bättre än någonsin tidigare. 
Säkerheten mot yttre faror har ökats 
till högsta klass. Medaljerna fön·a
ras enl igt samma principer som i de 
gamla lokalema men skall under de 
näm1astc åren genomgå en föriind
ring till det biittre. Det nya valvet 
ger större möjligheter t i Il uppord
ning. Förvaringsplatsen är viktig, 
men är endast en faktor för att få 
bättre ordning. En lika viktig fråga iir 
hur samlingen skall vara insorterad i 
skåpen. Fortfarande är vi påverkade 
av Hildcbrand. 

År 1860 utkom arbetet Mimles
penningar öfver enskilda svenska 
män och qvinnor. Förfallaren var 
riksantikvarien Bror Emil Hilde
brand. Han hade ägnat mänga års ar
bete för att kunna ersätta Carl Rein
hold Berchs Namnkunniga Svenska 
Herrars och Fruers Skåde-Pemrin
gar afritade och i koppar stuckne. 
med bifogade Lefvernes · Beskrifnin
gm: som utkom i tre delar 1777-81. 
Med andra ord var det på tiden att 
ett nytt arbete såg dagens ljus. l ett 
av månl!a brev till sin vän och kol
lega i D';inmark, Christian JUrgensen 
Thomsen. ventilerar han nåi!Ta tan
kar om uppläggningen av medaljer
na i en kata log eller i en samling. 
Brevetskrevs 1860: 

An skilja medaljerna fdn mymen fOror
sakar icke n~gon svårighet. när man blott 
bestämmer sig fOr en viss princip. Jag är 
så till vida partisk fc.ir Mym-samlingen. 
att jag till den lägger alla medaljer. som 
äro slagna till mynts skrot och kom- dvs 
alla Geschichtsmiinzen. Dc Grekiska och 
Romerska mynten äro ju till större delen 
en slags medaljer. och likväl tvekar viii 
ingen att anse dem som m\"111. - Jag har 
öfver allt frånskiljt rnedaljema. Alla i 
senare tid slagna sl"irer !>.:håller jag till
sanumns. med undantag fiir privatper,o
nemas medaljer. Dassiers och Durands 
111. n. serier har jag sprängt och inlagt pt!r
sonemas i ;tlfabetisk ordnine. l afseende 
p;\ Privatarum medaljer kan ingen tids
följd iakttagas. Dock gör jag i detta af
seende en undantag fcir de Svenska Pri
,·atpersonernas medaljer. hvilka jag ord
nat efter personernas dödsår. Den olägen
heten. au i senare tid slagna medaljer 
komma ;1lt ligga bredvid äldre med per· 
sonen samtida. kan icke hjelp;L~. Jag b.:
uaktar ''år rika samling af Svenska privat· 
personers medaljer. som .. illustrationer"· 
eller eu slags kommentarie till Sveriges 
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Medaljsktlp ji·änmiHen m· 1800-w/n 
Här ligger medaljerna uppdelade efter 
m·bildad person, S\·enska akademien 

och uwiillnin,::nr. Bilt/en iir tagen 193-1 
i Krmgl. Mymkabineuets gamla 

lokaler som då !tlg i Nmionalmuseum. 
Fmo: A1i\. 

historia. Efter denna plan trycke; nu min 
bcskrifning öfvcr dessa medaljer. Vi h af
va omkring 650 medaljer slagna öfver 
Svenska privatpersoner. Jag tvinar ;tlt 
något annat land iigcr en s;\ rik samling. 

Hildebrands arbete om personmedal
jer fick en värdig uppföljare genom 
Bror Edvard Hyckens "'Minnespen
ningar öfver enskilda svenska män 
och kvinnor·· (Numi.1·11wtiska Med
delande" XVII: 1-2. 1906 och 1915. 
fullbordad av V. E. Lilienberg). 

Hildebrand skulle ocks~ komma 
att skriva det mycket viktiga verket 
S1·eriges oclr s1·enska kommgalwsns 
mi11nespenningm: praktmylll och be· 
löningsmedaljer (Stockholm 187-1 
och 1875). 

År 1927 utges posthum t C. A. 
Ossbahrs bok Mynt och meda(ier 
slagna for friimmande makter i all 
ledning III' krig mor S1·erige. D.:ua 
arbete ville förfallaren se ),Om eu 
tilläl!!! till Hi ldebrands kun!!lil!a mc
dalj~;:: Dessa forskningsarbct~n var 
i väsentl ig grad avgörande för hur 
Kungl. Myntkabinenet skulle J:igga 
upp medaljsamlingen i skåp och ut-

ställning. Redan i R idderstolpeska 
huset vid Skeppsbron i Stockholm 
fanns en mindre utstiillning som bl a 
visade svenska medaljer. l Kungl. 
Myntkabinettets utstiillning i Natio
nalmuscum (fr/In l H66) kunde man 
visa en Wmligcn stor samling JllC

daljcr i montrar som fanns placerade 
i den s. k. Stcnålderssalen. Utrymmet 
i Nationalmuseum blev till slut för 
litet och mot slutet av 1930-talct pil
börjades tlyttningcn av Statens His
toriska museum, Kungl. Mynkabi
nettet och Riksantikvarieämbetet till 
nya lok:~lcr vid Storgatan/NarvavLI
gen p11 Ostcnmtlm. Den nya Medalj
salen öppnades 1942. Niir man s11 
skulle bygga den nya utställningen i 
huset vid Narvaviigen tvingades de 
två ansvariga, Bengt Thordeman och 
Nils Ludvig Rasmusson. fundera 
över hur mcdaljcma skulle visas. Na
turligtvis kunde dc lägga upp dem 
helt enligt Hildebrand med kungliga 
för sig och personmedaljer för s ig. 
Men dc konstaterade nog tiimligen 
snabbt. att det inte är s1\ lyckat att 
sammanföra alla medaljerna över en 
och samma person trots att det kan 
skilja ett par hundra år mellan dcra~ 
tillverkningstider. l dc flesta konst
samlingar giil lcr principen att konst
ni.ircn och konstperioden Hr der ut
slagsgivande i magasinen och i ut
stiillningen. l Kungl. Myntkabinet
tets medaljutstlillning valde Bengt 
Thoretcman en b:1dc- och- linje 
med en '"histoirc metalliquc'" och en 
konsthistorisk utstiillnin!! sida vid 
sida. Kanske var det c; riktig in· 
stiillning. 

l museets 1nagasin fortsalle man 
dock med den gamla ordningen och 
med en sortering efter följande prin
ciper: kungliga svenska, svenska pcr
~onmedaljer. svenska institutionsmc
daljcr. akadcmimedaljcr, mot Sve
rige fientliga medaljer. utilindska ef
ter Hinder. konstmedaljer osv. Gilmla 
tankesäll är sv~ra all brvta. Siirskilt 
besviirlit!l blir det. då' stora delar 
av d.:n svenska medaljsamlingen Hr 
upplagd efter litleratur som skrevs P•' 
1800-t;tlet eller i bilsta fall några 1\r 
efter första vHrldskriget. 

Den svenska medaljforskningen 
stagnerade. Visst finn s det m5nga 
som i artik lar eller som kapitel i 
böcker behandlat delproblem i me
daljkonsten. l n5gra fall har hel~1 
monografier iignats en konstnHr. Hiir 
kan niimnas Brita Olsens avhandling 
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Kungl. Mymlwbinellet~ metlaljumiillning i Natimwlmu.~eum 

19./.1. foto: A1i\ . 
Kungl. Mym/..abineuen chef 11engt Thonlemtm i Medaljsalen. 

/9.JO-wlet. 

om Lea /\hl bom ( 1962). Liksom av
handlingama om Erik Lindberg ~1v 
Ulla Ehrensvärd ( 1974 o 19&!!) och 
om Carl Milles av Ulf Abc l ( 1980). 
Någon br.t och eenomtänl..t ilvcr!>ikt 
kring denna konstan finn:. e me licnid 
ännu inte i Sverige. NiinmL\t kom 
kanske Bengt Thordernan med sina 
två artiklar ··svensk medaljkonst·· i 
Almanack för Alla 1934 och 1935. l 

all s in korthet är det e tt utmärkt för
sök au visa konstutvecklingen under 
fyrahundra :\r. Tyvärr är denna studie 
mer än sextio år garnmal och mycket 
har hänt sedan dess. Som S\'Cn~k lä
ser man med viss avund Georg Gal
sters utmärkta bok Danske og nor
ske medailler og jetans ca. 1533- ca. 
1788 ( 1936). l denna behandlas dc 
olika medaljgravöremas verk. oav-

Mcda/jmtmtt•r i Kungl. Mylltlmbincut•t.\ uwiil/ning 1934. 
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scu om det rör sig om kungliga e ller 
enskilda. i :.ih:.l..ilda kapitel. Något 
liknande borde ~k rivas om den sven
ska medaljkolhtcn! Ett problem är 
bara den att gravörerna i gamla tider 
oftast följde en rorlaga som gjorts 
av någon kon<,tniir. l Sverige har t ex 
David Klöckcr Ehrenstrahl. Jean Eric 
Rchn och C:trl 11:\ rleman ritat för
lagor som sedan gravörer ganska 
osjälv~tiindigt kopierat. Detta faktum 
miirks knappa~t i medaljlilleraturen. 
Uven om 1 ex Stig Stenström utrell 
An•id Karlstt•ns fiirlagetecknare så 
långt det g;'ll i ~in avhandling ( 1945). 

Arbetet med all bygga en ny 
medaljutstiillning plibörjades v;\ren 
1995. Den gwpp som skulle arbeta 
med den nya utstii llningen varThom 
Braunerhielm (som ansvarar för mu
seets medalj~:unling). Lars O. La
gcr4vist. mynthandlaren Ulf Nord
lind och lan Wischn. som !>kulle vara 
med under plancring~stadiet. lnten
tioncma var all ~kapa en ny. ~piin
nande mcdaljut~tiillning med inslag 
av den gamla fr;'n Storgatan. gjord 
pil sin tid av dc ~:rfama medaljex
pertema Bengt Thordcman och Nils 
Ludviu Ra,mu"nn. Den !!amla ut
~tällni'iigcn var i dt:talj uttänkt och 
planerad - den rönte ju ocksil myc
ket ~tor upp,l..allning. Uppgiften var 
inte läll mr det "nya" medaljteamet! 
Med god hjiilp av arkitekten Jan -
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En sektion m· Kungl. Myntkabinel/e/s metla/jm/1• pil Slousbackell 6. 
Va/1•et rymmer ca 40000 medaljer som skyddas meil hjälp av hiig silkerhetoch 

räl/ klimat. Fow: Jan Eve Olsson 1996. 

Polarek är nu arbetet fårdigt och ut
ställningen på plats ! 

Utställningen inleds med en liten 
förklaringsmonter: Vad iir en me
dalj ? Det är inte Uitt att i en monter 
förklara detta. l samma förrum visas 
vår tids medaljer från 1900 till 2000, 
utländska blandade med svenska. In
teriör från vår "siste" mynt- och me
daljgravör Leo Holmgren, delar av 
Erik Lindbergs stora produktion och 
en modell föreställande fru Lea Ahl
borns atelje. Ett trevligt inslag är 
också en bildrepresentation hur man 
tillverkar en medalj idag. l medalj
salen visas sedan i kronologisk följd 
Sveriges medaljhiswria från Gustav 
Vasa till våra dagar samt medaljens 
ursprung från renässans till tidig 
barock. Det som riktigt skiljer sig 
från den tidigare utställningen Hr alla 
temabaserade montrar: Gustav Jll:s 
medaljhistoria, Krig och fred, Sym
bolik och satiriska medaljer. Aka
demiernas roll i medaljkonsten, 
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Näringar och handel. 1700-talets 
främste medaljkonstnär Johann Carl 
Hedlinger. Berömda miin som No
bel. Hedin och Nordenskiöld. Vår 
tids belöningsmedaljer och givetvis 
alla våra svenska medaljklenoder i 
guld och elfenbensmedaljongerna ur 
Skattkammarsamlingcn. 

Sammanfattningsvis kan under
tecknad konstatera <11! utstiillningcn 
har blivit lyckad och att förhopp
ningsv is en större allmänhet kom
mer att förstå och uppskatta medalj
konsten. 

Inledningsvis berördes att det iin
nu inte har utkommit m1got större 
allmiint medaljarbete sedan 1875, 
då Bror Emil Hildebrand avslutade 
sin corpus över den svenska medalj
konsten. Kanske kun herrarna fr~n 
utstiillningsprojektct nu ta upp sta
fettpinnen och försöka sig p~ upp
giften au skriva nfigot modernare? 

lan Wi.wJ/111 

Ett gott mynt 
är nationens styrka 
Före 1914 brukade Banque de Fran
ce hålla mera betydande guldreserver 
lin någon annan sedelutgivande bank 
i världen. Den franska francen hade 
Hinge varit värdebeständig och kun
de fritt utbytas mot guld alltsedan 
1802, när Napoleon gjorde slut på 
revolutionstidens oreda inom pen
ningväsendet. Det är anmärknings
värt. att francen kunnat bevara sitt 
guldvärde trots de militära nederla
gen åren 1814-15 och 1870-71. re
volutionerna 1830 och 1848 samt 
alla påfrestningar på gnmd av Tredje 
Republikens många ministerkriser. 
Det franska folket kunde inte und
vika alla dessa militära och politiska 
omkastningarna. men fransmännen 
hade ett stabilt penningväsen. 

Många kloka beslut rörande de 
franska betalningsmedlen och frans
männens allmänt s tora intresse för 
sparsamhet. gjorde att landets styrka 
inte blev undergrävd. Detta blev ock
så mycket tydligt genom det mot
stånd som restes under fårsta världs
kriget. nUr tyskarna stod på fransk 
mark och det i huvudsak ankom på 
Frankrike att svara för motståndet, 
till dess hjälp utifrån hunnit anlän
da. Mellan de två världskrigen var 
Frankrike ett byte för både politisk 
och militär oro. Så eick det som det 
gick 1940. -

Till minne av 
femman med klang 

!W 

l november 1940 fyllde den svenska 
femkronorssedeln med Moder Sveas 
bild femtio år. signaturen .. - ix'' i 
Svenska Dagbladet skaldade då några 
strofer om då den gamla guldfemman 
försvann: 

Förr var det fest för en femma. 
Dess namn var fyllt med klang 
Mde i spargrisen llemma 
oc/1 ute på restaurang. 

Förr var en femma en sedel 
med aktat oct1 fint renomme 
-en tillgAngav rang bland de medel 
man bar i sin portmonnä. 

Att femman i dagens finanser 
spelar en ömkansvärd roll 
stAr klart för alla instanser. 
Den drar sig alltmera mot noll. 
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~ SVERIGES RIKSBANK 
-:::_.j- J • 0 1056966 

1952 

ltooo 
f{)()().J:rrmorssedellljrtlll /952 med GrewllojJ!itriim som ''Moder St·ea". Fnto: KMK. 

Mälardrottningen 
som blev Moder Svea 
"Expressens Miilardrottning 1947 
har blivit Moder Svea!" S~ utropade 
den pigga kviillstidningen l 952. Det 
gällde den nya l 000-kronorsscdeln 
som utgavs enligt en kungörelse av 
den 4 augusti 1952. 

Tecknaren. som ritat den nya se
deln. var Mark Sylwan (1914-1993). 
Han hade redan gjon sig kHnd som 
en utmärkt tecknare och illuMrntör. 
bia som medarbetare i Sven~ka Dag
bladet ( 1943-1955). Sylwan var 1948 
en av grundarna av Skolan för gra
fisk fom1giv ning. 

Mark Sylwan hade Iii n ge letal efter 
en passande modell. d:\ han f:\u upp
draget <lll teckna "Moder Svea". En 
dag ringde han i sin nöd till en foto
graf. KUnde inte denne till n~gon ? 
Jovisst. sa fotografen. det ii r en llicka 
här just nu och poserar i <>lika kW
der. Hon blir idealisk modell för dig. 
Det blev hon ock s:\! 

Flickan hette Greta Hoffström 
(född Premfors). Det var 1947 som 
Greta skickade in sill fotografi till 
Exprc~sen~ tiivling om "MLilardrou
ningen··. Det var d:\ andra ~rel i 
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följd som lUvlingen ägde rum. Greta 
Premfors segrade klart i den h~rda 
konkurrensen. Hon korades till Mii
lardrouning vid en stor fes tlighet p~ 
Skansen. 

Efter denna debut fick Grcl:l en 
massa anbud att bli mannekäng. Det 
blev hon också. 

är Mark Sylwan fick träffa Greta 
HotTström (hon hade hunnit gifta 'i g) 
insåg han all han f~lltag p;' räll kvin
na. Som modell för "Moder Svea" 
måste hon ha vari t idealisk för en 
konstnlir. llcnnes blonda. mjuka h:\r. 
hennes glada blå ögon. hennes 1:\nga. 
välfonnade figur är precis dc drag. 
man gärna vill rorena med en svenl-k 
"ideal flicka''. - "Visst är det hcm~kl 
roligt" beriiilade Greta HofTström. 
"Men jag har inga barn. Det hordc 
jag förstås hn haft som Moder Svea". 

Tusenkronorssedlarna med Grc
tas bild trycktes fram till 1973. men 
ersanes inte rörrän 1976d:\ Karl XIV 
Johan och bessemerprocessen blev 
de centrala motiven p:\ ~cdcln. 

liV 

Fmomode/11!11 och 111111111ekängen Gn•ltl 

Hoffstrlim tir de11 skiina "Mmfer Srea". 

Kanske mr hon den fors/t/ jo10modelle11 

i t•iirlden som lllgit steget 

från t·eckmidningama till sedlar. 
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Mynt och medaljer 
för en ung nation 
Amerikanska frihetskriget - eller 
revolutionen - varade från 1775 till 
1783. Niir det var slut bildade treHon 
f d brilliska kolonier Amerikas För
enta Slllter. Under själva kriget styr
des landet av kontinentalkongressen 
i Phih1dclphia. För an kunna finan
siera revolten mot briltiska kronan 
utgavs dc sedlar som kallades colili
nental currency och som följde den 
spanska dollarns värde. Man plane
rade även alt utge mynt i si lver. con
tinental dollar. Provmynt präglades 
1776 med en f rånsida som visade en 
cirkulär kedja med treHon länkar. 
Symboliken Hr tydlig: de tretton 
kolonierna skulle stå enade. Dessa 
mynt utgavs emellertid aldrig. Mas
sachuseils och New 1-lampshire pla
nerade alt utge egna mynt i brist på 
andm. Trots alt provmynt togs fram 
1776 kom man inte längre. Jstiil
let fortsalte man alt använda olika 
kopparpollclter (tokens) - de nesta 
präglade i Storbritannien. Samtidigt 
hade kongressens snabba sedelpres
sar san igång en våldsam innation. 
··En vagn last pengar räcker nä n och 
jämt för alt köpa en vagnslast provi
ant"· skriver George Washington. och 
girighet. spckul:ltionsfeber och svin
del härjade vilt bland hög och låg. 

Det var viktigt för den nya natio
nen att få igång en egen mynttillverk
ning. Detta var en fråga som i högsta 
gmd intresserade Thomas Jefferson 
( 1743-1826) som senare skulle bli 
USA:s tredje president ( 180 1-1809). 
Jefferson reste till Paris 1784 tillsam
mans med Franklin och Adams. Dc 
skulle repre!>cntera sitt land i den 
franska huvudstaden. Året innan ha
de Jefferson fått kongressens god
kiinnande till att dc framtida mynten 
skulle indelas enligt decimalsyste
met. Hans förslag finns i skriften 
Notes on the Esrablishmelll of a 
Money Unit. mul of a Coinage jiJt· 
the United Stares. Denna skrift på 
14 sidor vUckte intresse i Paris och 
nytryckt..:s dUrför 1785. Detta år hade 
Jefferson också blivit ensam ameri
kansk minister i Frankrike. 

Thoma Jcffcrsons imresse för 
myntprägling hade både teoretiska 
och praktiska orsaker. När han 1789 
åtcrvlindc till USA för att bli Sccrc
tary of State Hit han trycka Report ... 
on n·ci;:hts. mcasures. and coin.v 
(New York 1790). Niir han forlfa
randc var kvar i Paris gick tankarna 
ofta till penningfrågor och till en 
lösning av sjiilva tillverkningen av 
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Mt•tlaljen lin• r sjiihjii/rm kapte/l Jolm Paul Jmw.r .10111 t•r•>••mde t/er brilli.!Att }ilfly~n 
Serapis 23 seprembu 1779. Metltl/jl'll Jirm·erttdef m · AugaHin l)uprt1• 

mynt. Det saknades nlimligen ett 
myntverk i USA. 

l januari 17R7 besökte Jcffcr~on. 
i >lillskap med bankiren Ferdinand 
Grand (>0111 var Förenta s taterna~ 
ekonomisk agent i Fmnkrike) o<.:h 
engelsmannen Mallhcw Boulton. 
Hötcl de'i Monnaies. De var diir för 
all f;\ se en demonstration av en ny. 
arbetsbe~parandc priiglingsmaskin 
~om kunde prligla mynten~ blida 
~idor och randen med ett enda >lag. 
Ma~kincn hade uppfunnit\ av 
~chweinrcn Jean-Pierre Drot.. Dc 
mynt som pdglades denna dag var 
6-livre mynt. :. k eC/1 de Colti/1111' (dc 
kom aldrig ut i allmän cirkulation). 
Jcffcrson :,kickade hem sina prov
exemplar. Droz hoppades få anstiill
ning i Paris, men det fanns ingen 
ledig tjiinst. lstiillct fl ytlade han till 
Englaud. Dlir arbetade han under 
Wall och 13oulton som myntmiistare 

vid The Royal ~lint. Jcffer,on hade 
dock blivit imponerad a' den unge 
~chwcit.aren och hoppade~ llingc få 
iiver honom till Förenta staterna. 
Med tiden ;\terviindc dock Droz till 
Hötel des Monnaics i Paris. Dlir 
rormgav han dc guldmynt som kom 
all kalla~ Jutpoletl//.1". 

Jcffersons intresse mr myntpriig
ling lir ocks11 knutet till dc medaljer 
~om den amerikanska kongrcs:.cn 
bc'lutat prägla över pcr~oncr och 
hlindeh.cr ~om förknippa' med det 
amerikanska frihet:,krigct. lcdaljse
rien var viktig förden ung;~ nationen. 
M;~n kUnde stolthet över dc nmcri
kanska ~cgrarna och hjliltarna. Ft•w 
im•ention.l" cmtld be 11//lrt' hllfiJiil.l' 
ralculated ro d(UitSI' t/w k~tmrled;:l' 
mul f'rt:serve t/te memory 1~{ il
/ustrimr.v cltaracters and splt'ndid 
en•nt.v, t han nwdals ··. Detta ii r ett 
ullalantie från kongrcs>cn 17!l7 som 
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USA:s första mynn•erk i Philadelphia 
1792. 

visar vilken entusiasm som följde 
med medaljprojektet. Tanken att 
prägla en serie medaljer över de 
vik tigaste hände lserna anknyter till 
traditionen med Ludvig XlV:s me
daljprojckt och det soiii Gustav lLl 
initierade. 

Medaljerna skulle präglas i Paris. 
Den som fOrst tick uppdraget att 
få fram med aljerna var Benjamin 
Franklin. Han höll kontakt med 
chefsgravören Duvivier. De fr'<imsta 
medaljgravörerna skulle anlitas. För
utom Duvivier även Dupre och Gat
teaux. En amerikansk konstnär finns 
med i projektet, nämligen Joseph 

Wright, som gjorde stamparna till 
medaljen över överste Henry Lee. 
Den första medaljen präg lades J 78 J. 
När Franklin Hinmade Paris J 785 
kunde han ta med sig hem ylterligare 
två amerikanska medaljer. 

Arbetet med de resterande me
daljerna gick emellertid långsamt. 
Overste David Humphreys e rsatte 
Franklin i kontakte ma med medalj
tillverkarna. I-lan lyckades få till 
stånd ett samarbete med Acadcfmic: 
des lnscriprions er Be/les- Lettres. 
Akademien utsåg också fyra ledamö
ter som skulle utarbeta relevanta 
bildmotiv och inskriptioner till me
daljerna. Niir så Thomas Jefferson 
tog över arbetet 1786 hade endast en 
ny medalj präg lms. Med sin vanliga 
energi tick Jefferson fart på medalj 
produktionen. Niir han liimnade Paris 
i november 1789 kunde han ta med 
sig dc återstående sju medaljerna. 
Många nypräglingar har skett , med 
gamla eller nytillverkade stampar. 
Endast en lite t antal originalmedaljer 
återstår idag. 

Följande amerikanska medaljer 
präglades: general George Washing
ton (Boston befriat 1776), general
major Horatio Gatcs (segern vid 
Saratoga 1777). brigadgeneral Ant
hony Wayne (segern vid Stony Point 
1779). överste löjtnant Louis De 
Fleury (stonnningen av S tony Point 
1779). major John Stewan (storm
ningen av Stony Point 1779). major 
Henry Lee (attacken på Paulus Hook 
1779). kapten John Paul Jones (sjö
slaget mellan Bonhomme Richard 
och Serapis 1779). brigadgeneral 
Daniel Morgan (segern vid Cowpens 
178 1 ). överstelöjtnant William A. 
Washington (segern vid Cowpens 
178 1 ), överstelöjtnant John Eagcr 

Howard (segern vid Cowpens 178 1 ), 
generalmajor NaLhanael Greene (sla
get vid Eutaw Springs 1781 ), Liber
tas Americam1 medaljen (med an
ledning av den briniska kapitula
tionen vid Saratoga och Yorktown 
1777 och 178 1) och markis dc La
fayene (hjiiltc från det amerikanska 
frihetskriget). Mest berömd av alla 
de fran sktillverkade medaljerna :ir 
den s k Dipfomatic M eda f. Den var 
ti.inkt som avskedsgåva till hemvän
dande utländska ambassadörer. Jcf
fcrsons egna bestiirnda ideer kring 
medaljens utseende förmedlade han 
i en brev till vännen William Short 
1790. Det var Augustin Duprc som 
fick uppdraget an gravera medaljen. 
De amerikanska medalje rna präg
lades i Monnaie des Medailles som 
låg i Galeric du Louvrc ( 1806 n yna
des medaljpräglingen över till andra 
s idan av Seine och inkorporerades 
med Hötc l des Monnaies). 

Efter frihetskriget hade dc tretton 
statema svårt all komma överens om 
en gemensam myntning. Sunerna 
Vermont , Connecticut . New Jersey 
och Massachusetts lät privata företag 
tillverka kopparmynt ~ ren 1785-
1788. Dessa myntliknar det briuiska 
1/2-pennymyntct. Samtida förfalsk
ningar av dc britt iska kopparmynten 
var vanliga både i Storbritannien och 
i Förenta s taterna. Särskilt produ
cerades stora miingdcr förfalskade 
mynt i New York 1784- 1788. 

Dc första officie lla federala myn
ten priiglades av ett privatföretag 
1787. Det rörde sig endast om kop
parnlynt. Dc kallas vanligen 'jugio 
cems" på grund av att det la tinska 
ordet f ugin åte rfi nns på myntens 
frånsidor. Emellertid fonsatte man 
att anvUnda olika lokala mynt och 

l . -- · · · --~ 
) ,. . 

l ·· 'f',/o/(C f \ L' !/ 

~ 

Så här kan ellmedalj{iirslag se 111. Franska akademi m förslag lilllla'dalj lil•er George• \\'ashinxum. 1785. Den Jkullc• iii'C'II Ilaöra 
befrielsen m• Boswn 17 nwrs 1776. Teckningenfiin·araJ hos 1\cadfmie des lnscriprimu er /Jellcs-Leures. Paris. 
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''Ubertas Americana''. 
Graverad av Dupre. Brons. 
Foto: Gabriel Hi/debrand. 

Skulptrisen Joanna Troikowicz har 
en utställning "Skulpturer och me
daljkonst" på Polska lnstitutet, Vil
lagatan 2 i Stockholm. Utställningen 
pågår tom den 24 oktober. Öppetti
der: måndag l O- 19, tisdag- fredag 
10-15. 

Bli medlem i 

polletter. Engelsmännen produce
rade 1791 ett mynt med George 
Washingtons porträtt på åtsidan. 
Detta insmickrande mynt vann dock 
inga vänner i USA. Inte heller 
Washington själv ville avbildas som 
en kung på landets mynt. 

År 1792 beslutade kongressen, 
genom en "mint aCI'', att USA skulle 
ha en gemensam valuta och att mynt 
skulle präglas. Man beslutade också 
att ett nationellt myntverk skulle 
inrättas i Philadelphia. Myntproduk
tionen var igång redan 1793. Första 
chefen vid myntverket var Jeffer
sons vän, David Rittenhouse, åren 
1792-95. Den förste myntmästaren 
(Chief Coiner) blev Henry Voigt. 
Han hade fått arbetet på grund av sin 
tekniska skicklighet. Han var nämli
gen urmakare till yrket. Voigt inne
hade sitt ämbete åren 1793-1814. 
Den förste myntgravören var Robert 
Scot, anställd i november 1793. 

Jan Wisehn 
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slottsbranden 1697 
- ett 300-årsminne 
Våren 1697 var den unga svenska 
stormakten drabbad av nera mot
gångar. Landet härjades av en svår 
hungersnöd beroende på flera års 
missväxt och många svalt ihjäl. 
Den 5 april dog kungen, Karl XI, 
ännu inte 42 år fyllda; hans son, 
Karl XII, var knappt 15 år och 
omyndig. Och så, den 7 maj, upp· 
står en vådeld i det medeltida 

... . ' m .. nga ganger till- och ombyggda 
kungliga slottets i Stockholm söd
ra vindsparti - elden kan inte 
s läckas, den sprider s ig och på 
natten ser man det gamla s lotts
tornet "Tre Kronor" med sin fiir
gyllda rikssymbol störtia omkull i 
ett regn av gnistor. Med nöd riid· 
dade man det kungliga liket, mc· 
dan en stor del av riksens arkiv och 
Kungl. Biblioteket blev lågornas 
rov - för att inte tala om mycket 
av den lösa och allt av den fasta 
inredningen. 

Slonct var sedan 1692 under om
byggnad. På kungens befallning ha
de man börjat med norra sidan under 
Nieodemus Tessin d y: s ledning och 
den var flirdie - frånsen viss inred
ning - niir brnnden ägde rum. Det 
paniet skonades delvis av elden och 
kunde eöras färdigt. Värre blev det 
med resten av slonet: Tc~sin hade 
visserligen ritningarna klara redan 
1698 men 1707 avstannade al lt ar
bete på grund av det stora nordiska 
kriget och forst 1728 kunde det ~t er
upptas. Sä sem som 1754 var arbetet 
så längt kommet. au kungafamiljen 
kunde flyila in. Den stora slous
byggnaden var ingalunda bara av
sedd för kungligheten. det bör påpe
kas för en okunnig eftervärld. utan 
också för riksrådet (d~tidcns rege
ring och llögst:l Domstol). rcgc
ringskansliet. Kungl Biblioteket och 
mycket annat. Det ny:~ slollct var vån 
lands största byggrwdsförctag och 
blev dessutom av stor betydelse får 
svensk konst och kultur eenom den 
under decennier påg~ende-bygi!Md!>
och inrcdninesverksamheten. -

Tumba Bruk/ Myntverket AB har 
till minne av slombronden l> lagit en 
medalj. modellernd av Ernst 1 ordin. 
Den mäter -U mm i diameter och slås 
i mörkpatim:rad_ medaljbron!> (45 g) 
samt 999/1000 silver (50 g). stämplat 
925/1000 enligt rådande beMHmmcl-
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!>er för .. kaufots .. -stämpeln. Bc!>kriv
nine: 

Åtsilla: STOCKIIOLMS SLaiT FÅR 
1'\Y GESTALT l ROMERSK ANDA 
medsols längs kanren på medaljens iivn: 
del. varunder Tessin.~ framåtvända bröst
bild iftird peruk. rock och halsduk >amt 
med hö!!cr hand h~ Iland<! en modell av det 
nya slottet: nedtill N!CODEMUS/ TES
SIN D Y. till vänster under annen konst
niårssignaturen EN. 

Fl'll11.1ida: SL01TET TRE KRONOR 
DEN 7 MAJ 1697 nedtill mot;,o!s !:ing, 
kanten. Det brinnande slollct. '-Cll från 
saltsjös idan: p!l redden en tremastare. 

R"nd: Mynrvcrket$ stämpel samt mc
tallangivclse. 

En komrnent:ar fr~n notisförfauaren: 
!>lonets norra länga. mot Norrbro. säg 
ut som på Arvid Karlstcens kända 
medalj (B E Hildebrand: St·eriges 
och st·e11ska kommgalmlets milllles
Jit'llllillgar l. 187-t s +l-tf. nr 118. S 
Stenström: Arvid Karlsteen. Å 
1945. s 313 nr l 00) med änalet 1692 
(men bc-;tiilld av Karl XI i början "" 
är 1697. alltså n11l!rn m:1n:~der ro re 
kungens död). dvs som idag. bonseu 

Foto: Gabricl llildcbrand 
Sc ii ven 

om,lag\hildcn i f:i11;. 

frän bibliotck~nygeln åt öster. som 
inte var påbörjad. Denna bild av slot
tet ritade förre,ten Tessin ~t Karl· 
stcen. vilket framg:'r av au arkitek
tens namn rir utsau. Så säg alltså 
denna del av slouct ut omedelbart 
före branden! Dc samt id:~ koppar
stick som visar slo11shrandcn har diir
cmot inte tagi t hiinsyn till delta utan 
visar slollet ~om dl.!! säg ut fram till 
1692. då ombyggnaderna p~börjadcs 
- norra fasadens murar. som till stor 
del innesluter dc gamla. var 11irdiga 
på fem m~nader! Dc ~om ~kulle il
lustrera den remarkabla och sorgliga 
hrindclsen har allts~ anviint Uldrc bil
der. Ävl!n p~ ordins bild :ir följakt
ligen den norr.t länga ~om l>kynuar i 
röken mellan nordöstra och nordvri,
trn hönuorncn gjord efter iildrc fö
rebilder. l lär h:~dc Karbtccn-mcdal
jen~ fr.,nsida kunnat bli en fOrebild! 

Medaljen kan ~om vanligt bc\t:il · 
la., direkt ho' Tumba Bruk / Mym
verket AB i E'kibtuna. adres' Box 
401.631 06 ESKILSTU A. tcl 016-
120300. f:l\ 016-516910. LLr 
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KUNGL. 
MYNTKABINETTET 
erbjuder Svenska Numismatiska Föreningens medlemmar 
att köpa äldre upplagor av 

o 

Nordisk Numismatisk Arsskrift 
till kraftigt sänkta priser: 

NNÅ 1960 häftad 176 sidor 25 kr 
NNÅ 1961 häftad 181 sidor 25 kr 
NNÅ 1963 häftad 219 sidor 25 kr 
NNÅ 1966 häftad 168 sidor 25 kr 
NNÅ 1968 häftad 185 sidor 25 kr 

o 

NNA 1970 häftad 282 sidor 100 kr 

o 

NNA 1971 inbunden 249 sidor 50 kr 
o 

NNA 1973-74 inbunden 202 sidor 50 kr 

NNÅ 1983-84 inbunden 231 sidor 75 kr 
NNÅ 1985-86 inbunden 173 sidor 75 kr 
NNÅ 1987-88 inbunden 209 sidor 75 kr 

o 

NNA 1989-90 inbunden 218 sidor 75 kr 
o 

NNA 1991 inbunden 255 sidor 125 kr 

Priserna gäller vid beställ ni ng t.o.m. 31 december 1997 si't l:lngt lagret rlicker. 
Porto tillkommer. 

Du kan också hämta böckerna i vår entre, slottsbacken 6, om du bestiiiler i förväg. 

Kungl. Myntkabinettet 
Box 5405 • l J 4 84 Stockholm 

Tel. 08-783 94 29 • F<LX 08-4 11 22 14 
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Sammlung Köhlcr-Osbahr, Bd. IV. Rö
mische Miinzen. Red. Ralf Althoff. Utg. 
av Stadt Duisburg, Kultur- und Stadthis
torisches Museum Duisburg, Duisburg 
1997.1SBN 3-82279-529-0. Pris 38 DM. 
Beställs från Kultur· und Stadthistori
sches Museum, Duisburg. 196 sidor plus 
en planschdel på ca 47 sidor. 

Kultur- und Stadthistorischcs Muscum i 
Duisburg har utkommit med yuerligare 
en katalog över Köhlcr-Osbahr-samling
en. Den systematiska bearbetningen och 
publiceringen av dc numismatiska förc
målen i samlingen påbörjades 1993. Tidi
gare har tre kataloger (se SNT 2/95) över 
de premonetära betalningsmedlen i sam
lingen utkommit. 

Den nu utkonu1a katalogen är början 
till en publicering av samlingens antika 
mynt. Dc grekiska mynten är under bear
betning (band III) och omfattar ca 4000 
mynt. Av dessa är ca 500 romerska 
provinsmynt. Den bysantinska samlingen 
(band V) omfattar ca 4200 mynt men 
bearbetningen har ännu inte påbörjats. 
De två sistnämnda delarna är mycket 
omfattande. Därför kommer de an delas 
upp i flera häften. Den romerska sam
lingen omfauar ca 2150 reguljäril romer
ska mynt. 

l katalogen presenteras de romerska 
mynten vetenskapligt.. vi lket gör au både 
forskare och san1lare får fylliga uppgif
ter Rir fortsan och djupare forskning om 
varje enskilt mynt. Katalogen är uppde
lad i 7 kapitel. t. ex. Romerska republi 
ken. Romersk kcjsartid. Ostrom samt 
en bihang innehållande avsniu om får
falskningar. kontramarkeringar, padua
ncr m. m. 

Mynten från den romerska rcpublikti· 
den beskrivs efter myntmästare. myntort. 
tid och valör. Därefter följer litteraturrefe
renser och beskrivning av åt- och frånsi
dorsarm inventarienummer. 

Mynten från den romerska kejsartiden 
är uppställda kronologiskt under respek
tive kejsare och efter valör. vikt och lit
teraturreferenser följer myntort, präg
lingsår. beskrivning av ät- och frånsidor 
samt inventarienummcr. Metall an2es 
inte på annat sätt än genom valörbetcck
ningen, men för den oinsaue finns en lis
ta över valörer och deras metaller i in
ledningen. 

Km.;logen är traditionellt utförd. Plan
schema består av svanvita bilder. Mynten 
är kanske inte så märkvärdiga men målet 
är att publicera hela den Köhler-Osbahr
ska samlingen. alltså även de mindre 
intressanta delarna. Della gör au den hUr 
k:ualogen i me har samma stora infonna
tionsviirde som de f<ire!!ående kat:llo
gcma. Dc senare inncMIIcr dessutom fö-
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Sammlung Köhler-Osbahr 

remål som länge varit styvmoderligt be
handlade i litteraturen. 

För studium och som referensverk 
komplctlerar emellertid denna katalog de 
""gamla"" stmtt.laruvcrkcn. Med f(Jrvlltmm 
ser vi fram emot de kommande katalo
gerna. 

ElV 

Kun;.fl. ~~~·nrkahinNh•l 
Slnll><luwkt•aa Ii 

\ "ittc•rhc-·ts.._"lkndt•n•it"n.s 

hibliolt•k." 
naami,.nuali.skn boksumlin;! 

Tor.<dn;!ur k l. 1:1- W 

IJilllinlf11UJrit• 

( 'nrinll lh-•ryttlltll 

1<··1. till- #IJ.'J !J l :t t; 

Hans Gillingsram: l~asmus Ludvij:S
son. - Brilll Malmer: Rasmusson, Nils 
Ludvig. Svenskt Biogr:tfiskt Lexikon. 
hft 145. StockJ10lm 1997. s 700-703 resp 
s 703 • 708. iii med namnteckning resp 
portriiii (foto). 

För oss numismatiker tir Svenskt Bio
grafiskt Lexikon, som nu hunnit fram 
till RETfiG. ett oumbärligt redskap. 
Enskilda artiklar har mera sällan anmälts 
här, vare sig det gällt forskare. samlare 
eller gravörer /konstntircr. men denna 
gång måste vi av 11era skill göra cu un
dantag. Dessa två biogmfier följer ome
delbart efter varandra. Den förste. över 
gamle Rasmus Ludvigsson. Gustav l:s 
(Vasa) och hans söners trotjänare. anstmld 
senast 1542 och död sommaren 1594. lir 
förfanad av den kände genealogen Hans 
Gillingst:un. viii bland v:\ra nu levande 
forskare p:\ deua område den lärdaste 
(den biograferade kan p:\ många still ses 
som en tidig fcircgångare till honom!). 
Bland de många saker som R:tsmus L. 
uträttade var att på Johan III :s order 
"'samka gamla mynt"' (troligen 1572). 
vi lka skulle bli början till Kungl Mynt
kabinettets samlingar. Han var också 
den som sköuc Gustavs privata fönnö
genhct och fick gör.t utredningar om den
nes snikna hörnande av kyrko- och klos
tergods - och dct krävde en gedigen 
kännedom om dc besl;tgt:tgna arkiven. 
Åt Johan III fick han samla rnmerial för 
att be lysa vår riitt till trekronorsvapnet 
(diirav myntsamlandct). författa gravin
skrifter rn m. Med endast liten överdrift 
kan man säga. au han uppräuhöll nem av 
dc ämbeten som senare skulle utvecklas 
till statliga verk - riksarkivarie. riksan
tikvarie. statsheraldiker m m. Av sinu kol
legor vid det kungliga kansliet kallades 
han, bertittar Gillingstam. för ""Sapientia"' 
(Vishet ), ibland ""Sapientia in confusione"" 
(vishet i forv irring). 

Nii;ta namn iir Ni ls Ludvig R:bmusson. 
en hiografi författad av hans cftcrtf.idare 
1971. Brita Malmer. l mycket var det han 
(länge. till 1946. som parhlbt till Bengt 
ll10rdeman) som lade grunden till det 
modcma Kungl Myntkabinettet. säviii 
dess forskningsinriktning (vikingatiden:. 
skauer och mycket :mnat ) som dess rno
dcma. för 'in tid epokgörande ba~utstml
ningar ( 1942-1970). vi lket starkt fram
hävs av IOrfattnrcn. Vad det gUller den 
sbta ulställningcn ("Viirldcns mynt"") och 
CNS-projcktet har hon blygs:llltt förtigit 
sin egen roll. Starkt framilliver hon Ras
mussons 'tora mangsidighet och hans 
källkritiska inriktning i Wcibull~l.. anda. 
men ocksd en h:ivdat;de av numismatiken 
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SVENSKA NUMlSMATISKA 
FÖRENINGEN 

säljer böcker och medaljer! 

som elt självständigt ämne - ··med denna 
inställning ti ll ämnet blev l han l en pon;1l· 
figur i efterkrigstidens snabba utveckling 
av numismatisk forskn ing och muscivii· 
sende i Sverige''. TiiHigga.~ bör. :11! Brita 
Malmer i hög grad gick i R:s fotsp~r och 
längre än så - utan hennes med ihärdighet 
drivna arbete under 1970-talets första :\r 
hade inte Kungl Myntkabinettet blivit ett 
eget museum. Att flyttningen ti ll nya lo· 
kaler skedde först l 996 berodde sanner
ligen inte på an hon (som blev professor 
redan 1979 och då mmnade chcfs~wlcn) 
inte lade ner ett hån och energiskt arbete 
också på delta. 

Man kan kanske tillägga. att även hos 
Rasmusson fa nns det drag av "sapicnt ia 
in confusione", som utm iirktc hans lika· 
så mångsidige företrädare på 1500-talct. 
Däremot hade han ingalunda dennes "liitt· 
lä~ta. runda piktur, som kan ge associa· 
tioner till kringlor i hans fars l Ludvig 
bagare] bageri". Rasmussons många ef
terlämnade anteckningar är svflrrolkadc; 
högst tre personer är idag i livet som kan 
läsa dem, däribland recensenten. 

LLr 

stockhalm studies in 
Numismatics: 

Das Munzwesen 
Livlands im 

16. Jahrhundert 
(1515 - 1581/94) 
av Ivar Leimus 

Pris: 200:- inkl. moms 
(porto l illkommer) 

+ 

Beställningar: 

.._0 t .r~ NUMISMATISKA 
; ~.::ly~ FORSKNINGS
'7/~/). sf-"

0 
GRUPPEN 

Bollhusgränd 1 B, 111 31 Stockholm 
Tel: 08-674 77 50. Fax: 08-674 77 53 

eller skicka en chec k p6 200:
plus 36:- per bok (porto) 

Sl'r'T 6 · 97 

De nya mynten. 
Kaaper lr inte bellten med de nya mynten• prlgiiDJ, ala.A aaK:r att de borde ba 

tc:U ut al bir: 

l samband med unionsupplösningen 1905 var det aktuellt med nya mynt. Det vikti· 
gastevar att Oskar ll:s valspråk byttes ut från "Brödrafolkens väl" till "Sveriges väl". 
Skämttidningen Kasper (nr 41 1906) hade emellertid en annan åsikt om hur de nya 
mynten skulle se ut. 
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INTERNATIONELLA l 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INUMNING 
TILL VÅM 4 ÅRUGA AUKTIONER 

SmtUmuls F.mkilt/;t llm1k /()() lt~Y1nur 1~77. 
""'UP 2.000:- , mjl 111ltl fu1 auktion Il j u,/ 1997 

jtr 7440:· 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Hing g1i rna ! 

.C 0~A~ ~~~7!1~ 3~ 7 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsg~••n R. 3 1r 
114 34 STOCKIIOLM 

KO PER 
SÄLJER 

VÄRDERAR 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

'omnaJm,lorg J. lir. 

Box 7662 103 9-1 STOCKIIOLI\1 

TEL: OR-JO JO JO FAX: OX-671! 77 77 
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UTLÄNDSKA 

0/..Jober: 
1·2 Osnabriick. Kiinkcr 
3 O;lo. Oslo :\l)nlhandel 
8-9 London. Spink 

13-1-1 London. Baldwin 

13 :\lunchen. Giessener Munzhandlung. 
AncieniS 

1-1-15 Miinchen. Giessencr Mfinzhandlung. 
GenerJ.I Salc 

20.22 ZUrich.l.eu Numi~matik. Ancicnl' 
23-24 ZUrich. Hess -Divo 
24 Ziirich. l.cu Numbmatik. 

General Sale 
29-31 Frankfun, Peus 

November: 
Frankfun, Peus 

4-6 Mlinchcn. Pan in 
5 New York, Stack.s 

13-14 Balt imore. Bowers and Merena 
18 London, Spink 
19-20 Sydncy. Noble 
24 Hong Kong. Spink 
26·29 Munchcn. Hi rsch 

December: 
-1 l"ew York. Vecchi 

l 1-13 Mannheim. Kurpfall .. Miln.lhandlung 
13 Bruxclles. Elsen 

Febmori /998: 
11-14 :\ltinchen. Hirsch 
l-l Long Beach. Ponterio 

Du som önskar tillkännage 
kommande auktioner 

eller mässor 
i auktionskalendem, 

komakw Frideric E({ve1; 
Se redaktionsrLttan.' 

WNDS J\IIYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYJ\'T och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLJSTA 
(uppgil• samlarområde J J 

Klostcrgal<m 5. 222 22 LU D 
Tel och fax 0-16-14 -13 69 

Österrike 
Ett nytt ll)Yill i V<tlörcn 20 Schilling 
utkom i Ö\terrike 26 februari 1997. 
Myntcl. 'om kommer att !!11 ul i 
allm:in cirkulalion. visar på-frånsi 
dan Stcfan~domcn . l>Om lieeer mitt i 
Wien. Del :ir i år 850 å.r -sedan ka
tedralen byggde . 

Myn1e1s rnelallinnehå.ll är följan
de: koppar 920/ l 000: aluminium 
60/ l 000 och nickel 20/1000. Vik l 
8 g. o 

Häpen svensk lår Dannebrogen 
Det är 1861 på Säckaskog i Skåne. 
Kart XV, som älskar det slottet (han 
var ju hertig av Skåne) har supit tap
pert under kvällen med sin kunglige 
vän, den fetlagde kong Frederik VII 
av Danmark. Kongen känner ett visst 
behov att lätta sig och går avsides i 
ett buskage. Men han är inte riktigt 
stadig på fötterna utan ramlar omkull 
och kan inte komma upp, han är för 
tjock. På förbistrykande landsväg 
kommer en lägre tjänsteman (eller 
lärare. versionerna är olika) på väg 
hem i sommarnattens skymning och 
hör ett stönande. Han rusar dit och 
hjälper med en viss möda en fetlagd 
dansk i uniform på fötterna. "Tack 
ska' De ha. De ska s'gu ha Dannebro· 
gen", säger majestätet och häktar av 
sig ett tecken från bröstet och hänger 
på den häpne svensken ... 
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Ny kulturinstitution 
i hjärtat 
av Stockholm! 

Kungl. Myntkabinellet, Europas första ekonomiska museum, har öppnat 

på den nya adressen Slollsbacken 6.' 

UTSTÄLLNINGAR 

All världens pengar 
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som t ex 
"Vad ftr pengarr ·. "Myntets början", ''Makten över pengarna" och ''Pengar l krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. 

Rikets flnanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank. affärs
bankerna. börsen, försäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
ideer. institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt. 

Spara i bössa och bank 
Människan har alltid sparat' Här är histor ien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 in
rättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen. 

Summa s ummarum 
Pengar l lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som iir iignat till barn och ungdom. 
l lär lär vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjii riivarskatt finns också. 

Medaijkonsten 
Vem har väl inte hört talas om nobelmeclaljen? Medaljens mer än 500 lir långa historia är temat för 
detta rum. Hiir visas de finaste svenska medaljerna, fantastiska klenoclcr, renässansmedaljer och 
Gustav lll:s historia. 

ÖVRIG INFORMATION 

M uselbutik 
l entrehallen finns butik med försä ljning av smycken. souvenirer. vykort och litteratur med anknyt
ning till museets samlingsområclen. 

Konferens· och festlokaler 
Kungl. Myntkabinettets hörsal är dekorativ och färg-
stark med plats lör 70 personer. Den är fullt tekniskt 
utrustad. Lovisa Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt 
sammanträdesrum med plats för ca 14 personer. En
trehallcn med dess vackra kalkstensgolv och ockra
gula väggar lämpar sig väl lör cock1ails. mottagningar. 
dans och andra festligheter. För bokning kontakta 
Mudeleine Bi<irck, 08· 783 9433 

Myntkrogen, museets resta urang och eafe 

Museets Öppettider 

Tisdag-Söndag 10- 16 

Måndag Stängt 

Myntkrogen 1irlv~ i restaurang Leljontornets regi. Lokalen rymmer 70 personer och har lullständiga 
riittlghctcr. Under museets öppettider serveras husmanskost och lättare rlitter. Kvällarnas lest
våningsverksamhet ger dock chansen tillmer exklusiva rätter tillagade pft förstklassiga råvaror. 
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2 nya priskataloger: 

.. ... Se själv vad marknaden betalat for E ta sedlar och mynt ..... 

Nordiska seddelpris-Årsboken 1997 
Klubbade priser 

från fler än 150 nordiska offentliga auktioner 
1990 + 1991 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995 + 1996 

7.000 auktionspriser på peugesedlarfrån 

Daiunark 1713-1813 ( 14) -1996, D;mska Väst Indien 1775-1935, Färöarna 1809-1996, 
Grönland 1803- l 967, Island 1778-1944-1996, 

Norge 1695- 1807-1996, Finland 1809-1917- 1996, Sverige 1657-1996 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 
Klubbade priser 

från fler än 200 internationella offentliga auktioner världen runt 
1995 + 1996 

l O. 000 au ktiom1Jriser på tn)lflt }1-ån 

Agrippa, Augustus, Britannicus, Caligula, Civil Wars, Claudius, Clodius Macer, 
Domitian, Drusus, Gaius, Galba, Gcrmanicus, Hadrian, Uvia, Nero, Nerva, Otho, 'fiberius, Titus, 

Trajan, Vespasian, Vitellius 
Kejsartiden, vol. l : 31 BC -AD 138 

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 
Inbunden, 200-300 p p, 7.000 klubbade priser 1990- 1996. Vägl. försäljningspris SEK 350 

Dansk- Norsk Myntpris -Årbok 1995/96 
Inbunden, 212 + 134 1 pp, 7.000 klubbade priser 1994 + 1995. Vägl. försäljningspris SEK 350 

Svenska Myntpr is- Årsboken 1995/ 96 
Inbunden, 247 + 140 l pp, 7.000 klubbade priser 1994 + 1995. Viigl. försäljningspris SEK 350 

Roman Coin Price Yearbook 1996/ 97 
Lnbunden, 400-500 pp, 10.000 klubbade priser 1995+ 1996. Vol. l Viigl. försäljningspris SEK 525 

Köp böckertia hos Er myntba11dlare 
eller få dem mt>d postcu genom an betala försäljningspriset + forsändelse SEK 50 

på svenskt postgirokonto 8.) 72 90-6 (Auktionssällskapet) 
eller skicka beloppet i en Euro-check (i DKK) till: 

Grelbers Forlagsckspedilion, Drejogade 26 F 501, DK-2100 Kobenhavn 0. 


