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AUKTION20 
äger rum på Hotel Sheraton- Stockholm 

13-14 oktober 
och omfattar 1 181 nr. svenska och utländska 
mynt och sedlar. Auktionskatalogen är på 171 

sidor och är rikt illustrerad och erhålls 
enklast genom insättning av 25:- på pg 3003-1. 

NYUTKOMMEN 

Prisguide över "Sveriges Mynt 1818-1979 med 
värderingspriser 1980". Pris 14:- exkl. porto. 

Vi hälsar alla välkomna till våra 

NYALOKALER 
KUNGSGATAN 28 

(Norra Kungstornet, f.d. PK-banken) 

B. AHLSTRÖM ~ 
MYNTHANDEL AB li:w ~ 

Kungsgatan 28 ~. ~ 
Box 7662 103 94 STOCKHOLM ~~j 

Tel. 08-101010, 140220. ..~-



MYNTKONTAKT 
SVENSKA NU MI S MATI SKA 
FÖREN IN GENs T l DSK RI PT 

Ö stermalmsgatan X l 
114 50 Stockholm 

T elefon 08-67 55 9X 
(måndag-fredag kl 10.0(}..13.001 

l l m t lwn ta t.. 1 : 
Postgiro 42 30 50-4 
Bankgiro 2 19-0502 

Svenska Handelsbanken 
Myntko ntakt utkommer den l i 
månaderna febru ari - maj och 

september - december. 
Prenumeration: helår 55:-

RE DAKTION 
l/11 '·tuln:t!a la i i r 

IIC'It W/S I '((I'~~ Il If.: il'(( /'(' ,' 

Frank Olrog 
Telefon OK-26 14 57 

Ark itektvägen 29 
161 45 Bromma 

Bi triidalille reclaktiirc•r: 
Madeleine Gre ij er 

Torbjörn Sundquist 

Cllfl."rigllf: 
Myn1kon1akt och respeklive 
rörfa ttare . vilka ansvarar för 

sakinnehållet i s ina bidrag 

ANNONS ER 
Il okning 

T elefon OK-67 55 9X. 756 X6 62 

r\ ll ll llll.~f!riser ex/..1. Il /til l/,, : 

2 s idor (mittuppslag) 2 000:-
2:a omslagssidan l 200:-
omslagets 4 :e s ida l 500:-
1/ 1 s ida ( 157x 220 mm) l 000:-
2/3 s ida ( 104 x 220 mm) 700:-
l/2 s ida( l57 x l08mm ) 525:-
l/3 s ida(50x 220 mm) 375:-
1/4 s ida (76 x 108 mm) 290:-
1/6 s ida (50 x 108 mm) 200:-
1/ 12 (50x 52 mm) 110:-

Siswmateria/dag : 
Den 5:e i månaden 

före utgiv n i ng 

A 1111 11/ISI//11 / <'l' iii l: 
Negativ e ller positiv offse tfi lm 
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Fack. l 04 32 Stockho lm 
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k111111111'r at1arhiUa.1· 

ISSN nr 0435-8245 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FORENINGEN 

HÖSTENS FÖRENI NGSTRÄFFAR: 

OKTOBE R 
Torsdag Il kl 18.30 Antiksekt ionen. Pallas Athena och hennes a ttiska 

te tradrachmer . Torsten Bingley berättar oc h visar ljusbilder. Diskus
s ion med representanter från Kg) Myntkabinettet. Lokal: SAF-huset. 
Södra Blas ieholmshamnen 4 A , S tockholm. 

Onsdag 24 kl 18.30 Medeltidssektionen. Lars O Lagerqvist kåserar om de 
svenska medeltidsmyntens halt och vikt. Lokal: Historiska Museernas 
lunchmm, Storg 41, Stockho lm. 

Fredag-lördag 26-27 kl 17 .30 båda dagarna, höstauktion. Visning från kl 
16.00. Lokal: Historiska Museernas hörsal, S torg 41 , S tockholm . 

Onsdag 31 
kl 18.30 Föreningsmöte. Vi diskuterar och tittar på falska mynt. Med lem

mar i förfalskningskommitten deltager. Lokal: Historiska Museerna s 
lunchrum, Storg 41 , S tockholm 

NOVEMB ER 
Tisdag 6 kl 18.30 Föreningsmöte. Diskussion om kvalite tssättning på de 

senaste hundra årens svenska mynt under ledning av Ro lf Alstertun och 
Yngve Almer. Lokal: Historiska Museernas lunchm m. Storg 4 1. 
S tockholm 

Lördag 17 Antiksektionen. Tid och plats meddelas senare. 
Onsdag 21 Bernadottesektionen. Tid och plats meddelas senare. 

DECEMBER 
Lördag l Medeltidssektionen. Tid och plats meddelas senare. 
Onsdag 12 Föreningsmöte. 
Måndag 17 Antiksektionen. 

Ny samlarförening bildad! 
Svenska Föreningen för His toriska 
Värdepapper har bildats i dagarna. 

Föreningen skall stödja och främ
ja samlandet av äldre värdepapper. 

l n tresset för äldre värdepapper 
har ökat kraft igt under senare år 
säväl i Sverige som framförallt ut
omland s. Detta beror för Sveriges 
del icke minst på Värdepappers
centralens (V PC) t illkomst som 
medför en likriktning av aktiebre
ven vilket gör att alla gamla vackra 
akt iebrev så småningom kommer 
a tt försvinna om inte någon ser till 
a tt det blir intressant att samla dem. 

Föreningens interimsstyrelse be
står av å tta personer med civ il
ingenjör Kurt M .. Holm, Lidingö, 
som ordförande. O vriga styrelsele
damöter är: Ernst-Olov Melin , 
Åkersberga. Ernst Nathorst-Böös , 
Stockholm. Bo Niklasson , Eski ls
tuna. S t ig Nordvall, Hudd inge 

(sekreterare). Per-Erik Ohlsson. 
Bro mma , Tage Renander, Hels ing
borg och Henry Vinterman , Skär
holmen (v ordf). 

Förs ta föreningssammanträdet 
äger rum torsdagen den 4 oktober 
kl 19.00 på Ku ngl Myntkabinettet. 
S torgatan 41. 

Föreningen avser att hålla auk
t ioner på gamla aktiebrev och andra 
gamla värdepapper. Den första be
räknas äga rum våren 1980. l sam
band med utl iindska auktioner är 
det meningen a tt föreningen skall 
arrangera gruppresor för medlem
marna. l planerna ingår också ut
givning av e tt medlemsblad med ett 
första nummer redan i höst. 

Medlemsskap i föreningen kostar 
60 kr. Föreningens adress är: 
SFHV , Box 162 46, 103 25 Stock
holm. Postgiro: 43 89 175-5. bank
giro: 7095 110. 
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GUSTA V II ADOLFS 
BEGRA VNINGSMYNT 

av Bengt Hemmingsson 

Seden att vid högtidligheter inom 
kungahuset - kröningar , födslar, 
begravningar - utdela eller utkasta 
mynt s träckte sig ä nda tillbaka till 
början av 1500-taleL Sten Sture 
d.y:s s tor- och tjockmynt , d aterade 
15 12. är förrnotitigen präglade till 
riksföreståndarevalet samma år, 
Gu stav Vasas gyllen 1523 och hel 
och halv gyllen 1528 (samt guldav
s lag) hör säk erligen ihop med 
kongavalet respektive kröningen.• 
Nyligen har vidare en prägling, 
uppenbarligen till halv marks vikt 
och halt , identifierats såsom ett 
kastmynt till Erik XIV: s kröning 
1561.2 " Tronskiftesmynten" utan 
årtal och med Erik XIV:s respekti
ve Gustav Vasas porträtt, s lagna ti ll 
dubbel och enkel dalers vik t, hör 
möjligen också samman med krö
ningen. Ett motsvarande mynt 
finns även bland Johan II I :s präg-
1 ingar; Johans porträtt.på åtsidan. 
E riks på frånsidan. A ven detta 
mynt finns representerat i säviii en
kel som dubbel dalers vikt.3 

Från och med Karl IX:s kröning 
blir det tradition a tt vid de kungliga 
högtidligheterna prägla mynt eller 
medaljer - oftast utkastade bland 
åskådarna - som i s ina bildfram
ställningar klart och tveklös t fram-
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häver sambandet med respektive 
händelser. Till Karl IX :s kröning 
präglades sålunda en serie guld
och silvermynt (16 mark ; 1/2 och 
1/8 riksdaler) med konungens la
gerkrönta bröstbild på å tsidan samt 
en personifikation av Tapperheten 
på frånsidan. Vid Gustav Il Adolfs 
och drottning Maria Eleonoras 
kröningar 1617 och 1620 präglades 
liknande myntserier. 1617 års serie 
består av 5 dukater samt 16mark i 
guld, l , 1/2, l/4samt 1/8 riksdaler i 
s ilver. Åts idan visar konungens la
gerkrönta bröstbild , frånsidan en 
nejlika , vilken skjuter sin blom
stängel genom en s trålkrona. Maria 
Eleonoras kröningsserie 1620 be
står av 16mark i guld , l, 1/2, 1/4 
samt 1/8 riksdaler i s ilver. Å tsidan 
består här endast av en text, medan 
frånsidan visar en ur ett moln 
sträckt hand, vilken håller en kro
na:' 

Vi har sedan en märklig lucka i 
kastpenningserien ; hittills har vi ej 
med säkerhet lyckats identifiera 
några präglingar som kan ha ett 
samband med Gustav Il Adolfs be
gravn ing 1634. Det fin ns dock 
skriftliga belägg för att "skådepen
ningar" till begravningen verkligen 
har präglats. l katalogen över 

G5JS5 Il-d 181 

Bernhard O lofssons samling ( 1946) 
har T. G. Appelgren publicerat e tt 
utdrag ur mynträkenskaperna för 
april 1634: 
"Hans Weyller Debet: An Bergs il
ver 2404 D 10 öre vor 200 mk 5 3/4 
Lot Sahlberger Bergsilver. So er zu 
sich genomen hat , umb die 
Schawpfennighe zu dem kön: Be
gräbnis dauon maehen zu lassen die 
mark zu 8 RO: 2404 D JO öre." Ap
pelgren nämner vidare att en lik
nande anteckning fmns under maj 
1634 (begravningen hölls den 22 ju
ni i Riddarholmskyrkan i Stock
holm). Appelgren ville emellertid 
identifiera dessa "Schawpfcnnig
he'' med en serie 4- 3- och 2-riks
dalrar med årtalen 1632-33.5 Han 
framförde även bärkraftiga argu
ment ifråga om bildval och stil för 
att mynten verkligen skulle ha präg
lats i Sverige. Är det då riktigt a tt 
dc präglats till begravningen? l 
B. Ahls tröm Mynthandel ABs la
gerkatalog 39 katalogiserade under
tecknad ett mynt i denna serie så
som begravningsmynt samt citera
de Appelgrcn. l katalogen över 
femte delförsiiljningen av Gunnar 
Ekströms samling (B. Ah lström 
Mynthandel ABs auktion 18) finns 
ytterligare ett av dessa mynt uppta
get tillsammans med ett utförligare 
citat ur den Olofssonska katalogen. 
Vid närmare granskning finns det 
dock mycket som talar emot Ap
pelgrens teori om att det verk l igen 
skulle röra sig om en serie begrav
ningsmynt. Mynten har årtalen 
1632 och 1633 på frånsidan; det 
skulle knappas t finnas någon an-
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ledning att postdatera dem_ Ap
pelgren skriver att "mynten har år
talet 1633, emedan de skulle som 
praktmynt ha utgivits det året, då 
konungens begravning var ämnad 
att äga rum_ Men av känd orsak 
uppskjöts begravningen till 1634, 
och då präglades mynten med de 
året förut gjorda stamparna' ·_ Ap
pelgren glömmer uppenbarligen här 
bort mynten med årtalet 1632; där
med förefaller hans argument på 
den punkten sakna grund. Vidare 
präglades under Gustav II Adolfs 
regering en ganska omfattande 
praktmyntserie i bäde guld och sil
ver, som ej kan förknippas med nä
gon eller några speciella händelser, 
utan snarare var avsedda för den 
nyfödda stormaktens växande re
presentation.6 Det finns knappast 
nägon anledning att betvivla att 
1632-33 års serie hör till denna ka
tegori präglingar_ Vad som ytterli
gare talar emot att det skulle röra 
sig om begravningsmynt är den 
fullständiga avsaknaden av text el
ler bildframställning som hyllar ko
nungen såsom avliden; som nämnts 
tidigare framgår klart av alla kast
penningars motivval sedan 1607 till 
vilken händelse de är präglade. Det 
förefaller också helt osannolikt att 
mynt av sä hög valör (4, 3 och 2 
riksdaler) skulle ha delats (eller 
kastats) ut vid begravningen. Så 
hög valör i silver som l riksdaler 
förekommer visserligen i de tidiga
re serierna, men den i särklass van
ligast forekommande är 118 riksda
ler. 

Om vi sätedes har avfört denna 

grupp av präglingar såsom kandida
ter till Gustav Il Adolfs begrav
ningsmynt, vi lka skall vi då fylla 
luckan med? Det finns en grupp 
mynt som vid det här laget har at
tribuerats t ill ett nertal olika mynt
orter , men som har ett tveklöst s ti
listiskt samband med de ovan 
nämnda praktmynten 1632-33, lik
som med den reguljära riksdaler
myntningen från dessa år. Åtsidan 
visar konungens bröstbild , nästan 
framvänd , frånsidan har inskriften 
STANS AC1E PUGNANS VIN
CENS MORIENSQUE TRIUM
PHAT 1632 6 NOV (varierand e). 
Serien har sedan gammalt förts till 
N [u-nberg, vilket förefaller vara 
oriktigt.7 N. L. Rasmusson menade 
istället att även denna grupp skulle 
kunna vara präglad (i Pommern?) i 
samband med konungens l ikfård _ 
Det är denna teori som framskym
tar när vi i katalogen över den 
Svenssonska auktionen 1966 äter
finner två ex under "Stettin?" (nr 
286-87). l och med att ett av dc 
nedan beskrivna mynten bär årtalet 
1634 förefaller även denna teori 
vara mindre sannolik. 

Serien ifråga består av följande 
präglingar: 

Typ: 
Åtsida: Konungens nästan 

framvända bröstbild i 
harnesk samt med fåll
bindeL 

Frånsida: Inskrift inom fyrkantig 
ram med ett vinglikt 
ornament på vardera 
s idan; upptill och ned-

till ett bevingat ängla
huvud eller ornament. 

Guldmynt (G) 
GL 
Åtsida: GUSTAVUS 

ADOLPH, 
MAGN:D:G:SUECOR 
REX.AUGUST, etc. 
Inskriften löper runt 
bilden. 

Frånsida: STANS ACIE , 
PUGNANS,/ VIN
CENS, l MORIENSQ: 
l TRIUMPHAT. l 
1632.6.NOVE: 

Hildebrand 180; följande ex nämns: 
KMK (2 dukater) Riksbanden (8 
dukater), Uppsala (2 dukater), 
Wien (okänd vikt). Dessutom An
tell 860 (3 dukater) och Svensson 
1970 nr 424 (2 dukater). 

G3. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS 
ADOLPH ,MAGN. 
D:G: SUECOR 
REX.AUGUST,etc. 
Inskriften löper runt 
bilden. 
ST ANS AC!E, l 
PUGNANS, l VIN
CENS, l MORIENSQ: 
l TRIUMPHAT. l 
1632.6.NOV: 

Hildebrand 181 ; följande ex nämns: 
KMK (2 ex), Riksbanken, Gotha. 
Dessutom Antell 871 och B. Ahl
ström auktion 10 nr 93. Samtli~a 
präglade till l dukats vikt. 

G 4. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS. ADOL: 
D:G:REX- SUEC:et~
(en krona); innanför: 
MAGNUS AUGUS
TUS. Inskriften bryts 
av bilden. 
STANS ACIE, l 
PUGNANS, VlN-
CENS, l MO-
RIENSQUE l TRl
UMPHAT. l 
1632.6.NOVE: 

Hildebrand 182; följan
de ex nämns: KMJ<, 
Uppsala (2 dukater). 
Dessutom Antell 863 
och Bruun 954 (2 duka
ter). 

Forts s 134 
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G 5. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS.ADOL:D: 
G REX .SUEC:etc. In
skriften bryts av bil
den. 
STANS ACIE. l 
PUGNANS. l VIN
CENS , l MO-
RIESQUE l TRI-
UMPHAT. l 
1632.6.NOVEB 

Hildebrand 183; följande ex nämns: 
Gotha (3 dukater). Dessutom 
Bruun 955 (2 dukater). 

G 8. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS.A DOL: 
SVE.REX. In skriften 
bryts av bilden: under 
denna: 1634 
ST ANS ACIE l PUG
NANS l VINCENS. l 
MORIESQUE l TRI
UMPHAT l 6:NO
VE: 1632 

Hildebrand 185; följande ex nämns: 
KMK , Riksbanken. Bonde. Olden
burg 962. Dessutom Antell 872 och 
B. Ahlström auktion 14 nr 345. 
Samtliga präglade till l dukats vikt. 

Silvermynt (S) 
Sl. 
Samma stampar som G l . 

Hildebrand 180; följande ex nämns: 
Bonde ( 112 riksdaler). 

s 2. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS 
ADOLPH , 
MAGN:D:G:SUECOR 
REX.AUGUST.etc. 
Inskriften löper runt 
bilden. 
STANS ACIE. l 
PUGNANS, l VIN
CENS.I MORIENSQ: 
l TRIUMPHAT. l 
J632.6.NOV: 

Hildebrand 180a; Bruun 966; Antell 
874-75. 78. Präglade till 112 och 114 
riksdalers vikt (den sistnämnda 
sällsynt). 

s 4. 
Samma stampar som G 4. 
Hildebrand 182; följande ex nämns: 
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Bonde (1/4 riksdaler). 

s 5. 
Samma s tampar som G 5. 

Hildebrand 183; Bruun 967-68; An
tell 876-77, 79. Präglade till 112 och 
114 riksdalers vikt. 

s 6. 
Åtsida: GUSTAVUS. ADOL: 

D:G:SVE. REX . 
Inskriften bryts av bil
den. 

Frånsida: STANS ACIE l PUG
NANS l VINCENS l 
MORIESQU E l TRI
UM PHAT l 6.NOVE: 
1632 

Hildebrand 184; Antell 880-81. 
Präglade t ill 1/4 riksdalers vikt. 

s 7. 
Åtsida: 

Frånsida: 

GUSTAVUS. ADOL: 
D:G: SVE. REX In
skriften bryts av bil
den. 
STANS ACIE l PUG
NANS:/ VINCENS: l 
MORIESQUE l 
TR IU MPHAT. / 
6.NOVEM: 1632 

Hildebrand 184a; Bruun 969. Präg
lade till 1/4 riksdalers vikt. 

Samtliga guldmynt är ytters t säll
synta, såsom framgår av uppställ
ningen ovan. De nominaler som 
utmyntats i guld synes vara 8, 3, 2 
och l dukat. Silvermynten är betyd
ligt vanligare, med undantag för de 
sällsynta varianterna S l och S 4, 
där stamparna i huvudsak synes ha 
använts för gu ldmyntprägling. l sil
ver rörekoromer nominalerna 112 
och 1/4 riksdaler. Valet av valörer 
för silvermyntningen stämmer gan
ska väl överens med kröningsse
rierna 1607. 1617 och 1620, liksom 
myntets format. Inom guldserien 
hade myntningen i markvalörer 
upphört sedan några år; den sista är 
JO-marken 1626. Utmyntning i du
katvalörer förekommer dock 
mycket sparsamt kring denna tid ; 
det rör s ig dessutom - förutom dc 
ovan beskrivna dukaterna- uteslu
tande om praktmynt till vikter mot
svarande 5 till 12 dukater. En regul
jär dukatmyntning började först 
under Karl X Gustavs för sta rege
ringsår. 1654. 

Hela den myntserie som beskri
vits ovan är odaterad , med ett un
dantag; nr 8 är på åtsidan försedd 
med årtalet 1634, begravningsåret, 
vilket är ytterligare ett tecken på att 
vi här verkligen har att göra med 
Gustav Il Adolfs "försvunna" be
gravningsmynt. 

Noter: 
l. B. Hemmingsson: Sten Sture 

d y:s stormynt 1512 (Myntkon
takt 3/1977 samt B. Ahlström 
auktion 14, s 16-18); 1528 års 
stormynt (Skand Numismatik 
2/1976). 

2. L-l. Jönsson & L. O. Lagerqvist: 
Erik XIV:s mynt med "Göte
borgsmotiv" (Göteborg l 975). 
Det är f n känt i tre exemplar, 
varav ett i privat ägo. 

3. B. Ahlström, Y. Almer & 
B. Hemmingsson: Sveriges 
mynt 1521-1977 (Stockholm 
1976) s 34, 46. Sedan detta verk 
skrevs har Johans unika endaler 
med dubbelporträtt- i Uppsala 
kommit till förf:s kännedom. 

4. L. Jansson & B. Hemmingsson: 
Svenska kast- och minnesmynt 
1607-18 18 (Stockholm 1975). 

5. Sveriges mynt, a.a., s 84-85. 
6. Sveriges mynt, a. a., s 81-90. 
7. Jfr N .L. Rasmusson: Svenska 

besittningsmynt (Stockholm 
1959) s 55. Den enda "svenska" 
myntningen i staden består av 
dukater och riksdalrar, präglade 
1632 på myntmästaren Hans 
Christian Laoers initiativ. 

Övriga referenser: 
B. E. Hildebrand: Sveriges och 
svenska konungahusets minnes
penningar, praktmynt och belö
ningsmedaljer, del l (Stockholm 
1874). 
Samroiung L. E. Bruun , Kopenha
gen. Auktion A. Hess Nachfolger, 
Frankfurt/M (1914). 
L.O.Th. Tudeer: Förteckning öfver 
Anteilska myntsamlingens i Hel
singfors svenska mynt, delii i (Hel
singfors 1936). 

Rapporter från FIDEM s XVIII 
kongress i Lissabon den 2-7 sep
tember 1979 och Den nionde inter
nationella numismatiska kongres
sen i Bern den 10-15 september 
1979 kommer att införas i MYNT
KONTAKT$ novembernummer. 



DET ENDA KÄNDA 
PORTRÄTTET AV 
PER GEORG FAHNEIDELM 

l Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 
15, s. 74, förekommer ett porträtt
det enda kända- av vice presiden
ten Per Georg Fahnehielm 
(1735-1816), illustrerande Bengt 
Hildebrands artikel om densamme. 
Porträttet är inte av det vanliga sla
get och har dessutom numismatisk 
anknytning - det rör s ig om en sil
huett, tecknad på vitstämpeln till en 
anvisning å 16 skillingar specie 
1790, utgiven av generalkrigskom
missariatet i Finland och under
tecknad av P. G. Fahnehielm, då 
kammarrev isionsråd. Dessa fält
kassepolletter, s .k. fahnehielmare 
(se om dessa en artikel av Tuukka 
Talvia och Torgny Lindgren i 
MYNTKONTAKT 1978/1, s. 9 ff.) 
råkade senare i vanrykte genom de 
av greve Adolf Fredrik Munck ut
släppta förfalskningarna. 

och underrättad om detta, gaf han 
mig, som ej till honom hade de a ll
dra ringaste relationer, peningar till 
en ny uniform. Dessa penningar 
lemnades så oegennyttigt, och 

har jag förvarat denna sedel, på 
h vilken jag tecknat hans bild.' 

Den l September 1840 kom Hel
vig personligen till mig och lemnade 
mig sedeln då den jemt war ett halft 
århundrade gammal. på detjag nu 
skulle förvara denna sedel, såsom 
ett minne, så wäl av min far som 
H e/vig; och har denna sedel sedan 
utgjort min dyraste klenod." 

Carl Gottfrid Helvig var en fram
stående svensk fortifikationsofficer 
och artillerist som konstruerade 
nya kanoner och nådde generalite-

Den sedel som bär Fahnehielms 
porträtt (i privat ägo), har tillhört 
generalfålttygmästaren Carl Gott
frid Helvig (1765-1844), som teck
nat silhuetten. l en bevarad hand
skrift från mitten av 1800-talet be
rättar P. G. Fahnehielms son, ma
joren Anton Ludvig Fahnehielm 
(1807-1875) om hur porträttet kom 
till: 

Fältkassepollett å 16 skillingar specie med Per Georg Falweltielms bild ptl 
vits tämpe/n . Privat ägo. F oro (liksom följande): Nils Lagergren. A TA. 

"När jag 1840 war i Berlin ansåg 
jag skylld igheten fordra , det jag, 
såsom swensk Officer, uppwaktade 
f.d. General Fält Tygmästaren Hel
vig, som bodde i Berlin. Då jag kom 
upp till Honom , frågade han mig: 
huru nära jag war slägt med v. Pre
sidenten Fahnehjelm; hvarpå jag 
upplyste: att det war min fader. Då 
berättade Helvig följande: 'Under 
kriget 1788 war jag Underofficer; 
wi anställde engång en reträtt för 
Ryssarne, då jag fastnade och ned
skjönk ända till bröstet i ett kärr. 
Fienden sköt wäl på mig några 
skott, men de a nsägo mig för rästen 
ej hafva mycket qvar att lefva, så 
de gingo mig förbi, utan att bewär
d iga mig med någon widare upp
märksamhet. Om natten arbetade 
jag mig sedan ur träsket, och kom 
tillbaka till Swenska armeen, med 
alldeles förstörda kläder. l detta 
tillstånd mötte mig då Fahnehjelm, 

kommo mig, i min dåvarande stä ll
ning, så wäl till pass, attjag en an
nan gång ej skulle satt det wärde på 
flera tusende Rdr, som nu på denna 
lilla summa. Ur til lfälle att wisa ho
nom min tacksamhet, så har det 
warit mig kärt, att åtminstone ega 
ett minne efter honom, och derföre 

Detalj a v fä/ tkassepol/ ett en: 
Vitstämpeln med Falmeltielms silhuett. 

tet i början av 1800-talet och blev 
generalfålttygmästare 1807; adel
skap fick han samma år. Han drog 
emellertid inte jämt med vissa kol
leger, främst Cardell, och knappast 
heller med kronprins Karl Johan. 
1815 tog han avsked ur svensk 
tjän st - redan dessförinnan hade 
han fly ttat ti ll Tyskland - och blev 
1816 preussisk officer. 1826 fick 
han generallöjtnants avsked. En 
hittills okänd, ensidig och gjuten 
medalj över Helvig Uag hoppas 
kunna återkomma till den) av den 
framstående tyske medaljkonstnä
ren L. Posch såldes våren 1976 på 
Svenska Numismatiska Förening
ens auktion och förvärvades av 
Kungl. Myntkabinettet. 

Man kan möjligen anmärka, att 
berättelsen ger sken av att Helvig 
tecknade Fahnehielms bild på just 
en av de sedlar han fått av denne: 
detta är emellertid omöjligt, då fält
kassepolletterna u t gavs först år 
1790. Den här avbildade fältkasse
polletten bär också detta årtal. 

Lars O. Lagerqvist. 
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EN ENGELSMAN I SVERIGE 1774 

skildringen innehåller flera intres
santa numismatiska notiser. Över
s;ittningcn av dessa notiser är i någ
ra fall inte helt korrekt. (Översätt-

vilket vi givetvis också gör i följan
de granskning.) 

Det heter sälunda i översättning
en s. 22: "Bönderna är hövliga och 
ödmjuka till underdånighet, tack
samma för minsta slant''. Under 
1700-talet betecknade ordet slant 
ett konkret mynt, nämligen ett 

En ung engelsman vid namn Na
thaniel Wraxall gjorde 1774 en re a 
genom norra Europa och besökte 
därunder Sverige och Finland. En 
skildring av resan utgavs i London 
1775. Samma år utkom också en 
andra. "corrected" upplaga av 
skildringen. A Tour througll som e 
of the Nonhem Parts of Europe. 
particular/y Copenllagen. S Iock
holm. ami Petersburg/,. In a Series 
of Le/lers. De avsnitt av Wraxalls 
resebeskrivning. som skildrar be
söket i Sverige och Finland utgavs 
1963 i översättning till svenska av 
Thure Nyman under titeln En tur 
till Stockllolm 1774 (Bokvännens 
bibliotek 65. S thlm 1963). Denna 
utgäva tycks inte ha blivi t beaktad 
av svenska numismatiker. trots att 

III. l. l iire si!l•ermynt. "slant". 

,.,. -,~: -. 

~-:\\!~ 
' .. 

niogen följer den andra. riittade 
upplagan av Wraxalls skildring. 

•'-'--

III. 2. Sedel tl6 daler kopparmym. "pMtsedel" (se MYNTKONTAKT J977nr 
9. s. -I f/J. 
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mynt av koppar med den i prägeln 
angivna valören l öre s ilvermynt. I 
kulturhistoriska skildringar. som 
avser förhållanden för 200 år sedan. 
bör ordet slant därför begagnas 
med en viss försiktighet. I över
sättningen användes uttrycket 
"minsta slant" på modernt sätt i 
allmän betydelse, rent abstrakt. 
Men originalet p. 88 har "grateful 
for the third part of a halfpcnny"; 
med denna exakta bestämning mås
te Wraxall ha avselt etl konkret 
mynt: " tacksamma även när man 
ger dem ett mynt som motsvarar 
tredjedelen av en halfpenny". 
Därmed avsåg Wraxall , som vi 
skall se, 1 öre kopparmynt. 

På s. 23 i översättningen står det: 
" Jag fördelade mina skillingar mera 
i proportion till deras [k v in nornas) 
skönhet än till deras ålder, krämpor 
elle r fattigdom". I Sverige prägla
des 1774 ännu inte några skillingar. 
Wraxall kan inte ha menat engelska 
shillings, ty originalet p. 88 har: "l 
distributed my schellings". Den 
främmande (holländska) stavningen 
schellings tyder på au Wraxall an
vänt uttrycket helt allmänt och så
lunda menat: ''Jag delade ut mina 
småmynt". 

Enligt översättningen s . 27 skri
ver Wraxall: ''Hur stora kvantiteter 
ädla metaller de än må ha i huvud
s taden i detta kungarike, har jag in
te sett minsta lilla s lant av vare sig 
guld eller silver under min långa re
sa". Originalet p . 95 har: "What
ever quantity of preciou s ruetals 
they have in the metropolis of this 
kingdom. I have not yet seen one 
bit. however small. either of gold or 



silver, in my longjourney". Visser
ligen begagnas bit ibland i betydel
sen ·•ett litet mynt'" (ehuru väJ då 
vanligtvis tillsammans med en 
myntvalör, t ex threepenny bit), 
men sannolikt står bit här i sin 
egentliga betydelse "en liten smu
la" - a small piece of any thing, 
som Dr Johnson säger. Wraxall 
menar säkert, att han ute i landet 
över huvud taget inte sett minsta 
smula av ädla metaller, vare sig 
guld eller silver. Vad skulle "min
sta lilla s lan t" ' av guld vara? 

På s. 28 i översättningen beter 
det bel t oriktigt:· 'Sedlar fmns på så 
små belopp som en riksdaler''. Den 
lägsta svenska sedelvalören var vid 
denna tid 6 daler kopparmynt. l 
originalet p. 96 heter det: "Their 
bank-notes are as low as one shil
ling and six-pence". Enligt Wraxall 
motsvarade nämligen l daler kop
parmynt 3 pence; 6 daler koppar
mynt motsvarade sålunda 18 pence 
eller Js. 6d. Wraxall fortsätter: '' lt 
is often not a little diverting, when l 
tender the m on e of fifty copper dol
lars. which is adequate to l2s. 6d. 
English, to see them bring both 
their hands full of copper coins; nor 

can they convert it into current 
money by any other mcans"; det 
blir i översättningen s. 28: .. Det är 
ofta r'.itt lus tigt att se folk, när jag 
räcker dem en sedel på femtio kop
pardaler. vilket är likvärdigt med 
12s. 6d., komma med bägge hän
derna fulla av kopparmynt. De kan 
inte växla den i reda pengar på an
nat sätt". 

Wraxall är intresserad av dc 
svenska mynttecknen från åren 
1715-1719, "Karl Xll:s nödmynt". 
Han berättar e nligt översättningen 
s. 28. att Karl XII "tvingade sina 
undersåtar att lämna ifrän sig allt 
silver de ägde, och i dess ställe gav 
han dem kopparslantar, som han 
befallde skulle gälla för silverdaler 
överallt i hans rike till ett värde av 
nio pence per styck". Originalet 
p. 97 har "small copper pieces, 
which he ordered to pass as silver 
dollars, val u e nine-pence each". 
Den korrekta översättningen av 
detta är: "små kopparmynt, som 
han gav en tvångskurs av l daler 
silvermynt, motsvarande 9 pence··. 

Enligt kungl. förordning den 18 
febnaari 1724 skulle alla myntteck
en därefter gälla för l öre koppar-

mynt. Det fanns vid den tidpunkten 
många miljoner mynttecken ute 
ibland de i allmänna rörelsen i Sve
rige cirku lerande mynten. Det är 
därför inte att undra på att Wraxall 
ännu femtio år därefter kan berätta 
r. 98: "Numbers of these coins yet 
remain. though their imaginary va
lue exists no longer, and they are 
reduced to their intrinsic worth, 
which is somewhat less than a 
farthing. three of them constituting 
a halfpenny"; detta översättes s . 29 
mycket vagt med: ··Många av dessa 
mynt finns alltjämt kvar, ehuru de
ras imaginära valör inte längre gäl
ler utan de reducerats till si tt inne
boende värde. som är något mindre 
än en farthing, så att tre sådana 
mynt motsvarar en hal f-penny". 
Vad Wraxall vill säga iir, att en 
mängd mynttecken alltjämt cirkule
rade som betalningsmedel men 
gällde såsom l öre kopparmynt. 

Mynttecknen fascinerade för öv
rigt Wraxall så. att han skaffade sig 
en liten samling av dem. "Jag har 
sparat nera stycken. eftersom jag 
finner dem högst kuriösa. och tviv
lar inte på att de om något hundra
tal år kommer att köpas till högt 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 21 företag l nio 
olika städer l landet. Föreningen är ensam l sitt slag l Sverige. Samlliga är medlemmar l 
Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot mynllörfalsknlngar. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka 
sina tjänster. 

Da n uv w ande madlammami i r: 
B. Ahlltr6m Mynthendel AB 
Kungagalan 28. Box 7662 
103 94 Sthlm 7, tal. 08-10 10 10 

Amnll<llvla Mynthandal 
Skolgatan 20. 602 25 Norrkllping 
tel011·102950 

Yngve Almw Mynthandel 
Storgatan 49. Box 2068 
700 02 Orebro.lel. O 19-13 50 61 

Flod!Mrga Mynthandal 
Stora Nygatan 17.21137 Malmö 
la l. 040-12 99 30 

Handalabolaget Mynt oct1 M-1)1< 
Sveavägen 96. Fack. 104 32 Slhtm 19 
tel. OB-34 34 23 

Hlracn Mynthandal AB 
Malmskil Inadsgatan 29 
11157 Sthlm. tel. 08·11 05 56 

Karlikrona Mynthandet 
Hantverkaregatan 11 
371 00 Karlskrona. te!. 045~813 75 

Malmö Mynthandal AB 
Kolondogatan 9. 211 3~ Malmö 
t el. 040.11 65 44 

Mal1aaona Mynthandal 
Kungsångsgatan 21 B 
753 22 Uppsala. te l. o 13·13 os 54 

Norrtilja Mynthandel 
Tullportagalan 13. Box4 
761 00 Norrtlt)e.lel 0116-168 26 

Nordlik Varutjlna1 NOYa 
SOdra Strandgalan 3. Box 40 
701 02 Orebro.lel. 019-1205 11 

Myntaiiiren Humla 
Vallgatan 1. Box 2332 
403 t5Göteborg.tel031·133345 

Sv• Mynt & Frimärkahandal AB 
Sturoplan 4, Box 5356 
102 40 StockhOim. te l. 06·10 03 85/9~ 

u• N0tdllnda Mynthandal AB 
N)ilrogalan 36. Box 5132 
102 43 Sthlm.tel. OB-62 62 61 

J. Pederaen Mynthandel 
Skolgatan 24. 502 31 Borås 
to l. 033-11 24 96 

Pao Myn1handat AB 
Drottn inggeten 29. Box 16 245 
103 25 Sthlm.tel. OB-211210 

Sirandberg a Mynthandal AB 
Arsenalsgatan 8. 11147 Slhlm 
ltl 08/20 81 20.20 51 10 
nc.lln Mynthandal 
Slureptatsen 3, 411 39 Göteborg 
111.031·208111 

R. Uppgrena Mynthandal 
RensUernos Gata 29. Box 11 080 
10061 Sthlm.tet.OB-448281 

l. Wallin Mynlgalllfl AB 
Stora Nygatan 14, 11127 Sthlm 
101. 08·20 27 51 

H•kan Wall~< lund Mynthendet 
Vesagalan 42. 111 20 Sthlm 
t el. 06-11 os 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
Box 5132, S- 102 43 Stockholll' 
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pris av myntsamlare och antikhand
lare", heter det i översättningen 
s. 29, medan originalet p. 98 har: 
" l have collected several, as l can
not but esteem them very curious , 
and have no doubt, that in <mother 
century, the y vill be purchased by 
Medallists and Antiquarians at a 
great price". Som vi vet gissade 
Wraxall rätt beträffande eftervärl
dens intresse ror mynttecknen. 

l Stockholm fick Wraxall en dålig 
bostad. Det heter i översättningen 
s. 31: "Fastän j ag betalar en och en 
halv dukat eller 14 shilling i veckan, 
har jag knappast någonsin bott så 
tarvligt i någon stad i Europa" och i 
originalet p. 101: "Though l pay a 
ducat and a half, or 14s. a week, l 
was scarce ever så indifferently 
lodged in any city of Europe". Det 
skulle vara mycket intressant att 
veta. om Wraxall betalade l 1/2 
dukat i klingande guldmynt. d v s 
en heldukat och en halvdukat, eller 
om beloppet räknades om i mera 
vanliga betalningsmedel. 

Wraxall berättar om svenskarnas 
glädje över att de med Gustav III 
hade fått en kung, som var född i 
landet och som talade landets 
språk ; i det sammanhanget säger 
han något besynnerligt: enligt över
sättningen s. 44 "Man har efter min 
ankomst hit visat mig flera s ilver
medaljer, som slagits rör a tt hugfås
ta denna lyckliga era och på vilkas 
baksida man finner denna inskrip
tion: -Fäderneslandet. Det bety
der 'det land där jag är född ... och i 
originalet p. 122 "l have been 
shewn. since my arrival here. seve
ral si lver medals stru ck to comme
morate this happy rera. on the re
verse of which is this inscription -
Fadern·s land et. 'lt is my native 

land"'. Det finns över huvud taget 
inga medaljer med frånsidesinskrif
ten Fiidt>rneslander. Däremot före
kommer detta ord, Gu stav llls kor
ta men innehållsmättade valspråk, 
på de två silvermyntsvalörer, som 
hunnit präglas vid tiden för Wrax
alls besök i Sverige, nämligen riks
daler och 1/6-riksdaler. Det måste 
sålunda ha varit silvermynt, inte 
silvermedaljer. som Wraxalls be
kanta visat för honom. Gustav lll s 
silvermynt har inte nägon medalj
karaktär och Wraxalls misstag är 
därför svärförståeligt. 

Då Wraxall besökte Sverige, ha
de vårt land ett oinlösligt sedel
mynt, men i många år hade frågan 
om sedlarnas realisation stått på ta
peten. Det ansågs länge , att det 
skulle vara både möjligt och nöd
vändigt att inlösa sedlarna med 
klingande mynt till pari, till sedlar
nas nominella belopp. Så småning
om vann den meningen s törre ut
bredning. att sedlarnas realisa
tionsvärde borde fastställas i anslut
ning till deras faktiska kursvärde. 
Det tycks vara den förstnämnda 
åsikten, som Wraxall hört talas om. 
Han beskriver i originale t p. 130 
realisationsplanen på fåljande sätt: 
"This plan is to call in at once all 
the paper credit now in circulation. 
and to pay the whole of i t' s a mount 
in specie. from the treasury". l 
översättningen s. 50 sägs det dun
kelt: "Planen går ut på att lösa in 
alla de papperspengar som nu cir
kulerar och att betala alltsammans 
med beloppet in specie ur statskas
san". 

Gruvarbetarna i Dannemora fick 
inte s tor ersättning för sitt hårda 
arbete. "Deras lön är bara en kop
pardaler eller 3 engelska pence om 

III. J. Riksdaler 177-1 mt'd Gusm1· lll:s l'tllsprdk F Å.DERNESLANDET. 
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dagen .. , berättar Wraxall enligt 
översättningen s. 67; originalet 
p. l 52 har: "Their pay is on ly a 
copper dollar. or 3d. English. a 
day". Uttrycken "en koppardaler" 
och "en silverdaler" är mekaniska 
och vilseledande översättningar av 
Wraxalls uttryck a copper dollar, a 
silver dollar; den korrekta över
sättningen är "l daler koppar
mynt". '' l daler silvermynt"; båda 
dessa namn betecknade räknccnhe
ter , inte präglade mynt. Uttrycket 
"en koppardaler" kan komma en 
läsare att tro, att gruvarbetarna ror 
en dags s lit fick ett stort mynt av 
koppar. kanske ett kopparplå t
mynt. 

l Uppsala fick Wraxall träffa 
Linne. Den världsberömda botanis
ten gick klädd i en enkel blå kliides
rock och stövlar. men "i hans 
knapphäl hängde det vita korset av 
Nordstjärneorden", s tår det i över
sättningen s. 78- en knagglig över
sättning av vad Wraxall i originalet 
p. 166 kallar ''the whitecross of the 
order of the polar s tar"; "Nord
stjärneordens vitemaljerade riddar
kors" skulle ha varit den korrekta 
översättningen. 

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

penninghistoria 
NarvevAgen 13-17, 2 tr 

Stockholm 
(Buss nr <42, 44 och 69 

Ull Historiska museerna. 
tunnelbana Ull Karlaplan) 

Ny tillfällig 
utställning 

Moderna ungerske 
medaljer 

Utställning av 170 moderna 
ungerska medaljer av 

35 konstnärer 
oktober-november 

Museet : 
Måndag- fredag 11 ·16 

LOrd ag och söndag 12 -17 



UPPVAKTNING P Å 
KUNGL MYNTKABINETIET 

Per.\fmt•nm är fr/m 1•iin.stN: Tam/u Sarkåny. V era Ilat:.. Gert /lm:.. Nils U no 
Fornonder och Göran Bergenstrdhfe. Foto: Juri Tamsalu KMK. 

Torsdagen den 23 augusti 1979 ägde 
e n mlirklig uppvaktning n•m p!l 
Kungl Myntkabinettet. l närvaro av 
chefen Ulla Westermark. professor 
Brita Malmer. ett flertal av kabinet
tets tjänstemän samt repre en tanter 
för Svenska Numismatiska Före
ningen m fl överlämnade förening
ens ord fö rande Göran Bergenstråh
le Elias Brennermedaljen till Dr 
phil Vera Ha tz och Dr habil Gert 
Hatz. Samtidigt erhö ll i sin frånva
ro Professor Dr Walter Hävernick 
e tt si lverexemplar med randskrift 
av den av Svenska Numismatiska 
Föreningen utgivna medaljen över 
Nils Ludvig Rasmusson. Dessutom 
fick Tamås Sårkfmy föreningens 
förtjlinstmede lj , som han förärades 
på å rsmötet den 7 april (MYNT
KONTAKT 1979:4-5 s 99). 

Makarna Hatz har under 25 å r 
sysslat med utforskning och kata
logisering av de tyska mynten i 
svenska vikingafynd. Det var emel
lertid på Wa lter Hävemicks ini ti
ativ som denna omfattande inven
tering sattes igång. 

1954 undertecknades mellan å 
ena sidan ordföranden i den tyska 
numismatiska kommissionen Wal
ter Hävernick och å andra sidan 
riksantikvarien Bengt Thordeman 
och chefen för Kungl Myntkabinet
tet N ils Ludvig Rasmusson det av· 

ta l, som skulle innebära början till 
den genomg?lng och hearbetning :w 
de tyska mynten i de svenska vi
kingat ida ska ttefynden. som det 
skulle ta e tt kvar ts sekel att fullfOI
ja. 

Detta material var dessförinnan 
nästan helt obearbetat och mycke t 
lite t publicerat. Det var för st när 
He rman Danneoberg-som är upp
hov smannen till verket över de me
deltida tyska mynten "Die Deut
sche Muntzen" om utkom 1876-
fick reda på a tt Hans Hildebrand 
hade börja t i n tressera s ig får dc 
svenska medeltids fynden som han 
tog kontakt för att få ta del av dc 
tyska mynten som ingick i fynd en. 
Ett v isst byte av mynt kom till 
s tånd men Danneoberg ville helst 
köpa mynten och man enades om 
ett pris av 1.50 mark per s tyck. Att 
man på tysk sida även ganska sent 
hade svårt att göra s ig en klar bild 
av de svenska fynden s omfa ttning 
och det tyska ins laget i dessa, 
framgår av en passus i e tt brev frlm 
Danneoberg till H i Idebrand 1844. 
Han skriver: ·'l c!t crllwhe litich des
ha/b die A nfragt• ob es möglic!t sein 
ll'ird. da.H ich :u diesem Zwecke 
;ll'ei oder drei Tag e einige Sumden 
am Ende dieses .\1onats im Kiinig 
fich en ,\1iin:,kal>in e/f urbcitcn 
dorf . .. (Jag tillå ter mig därför a tt 

fråga orn de t finns möjlighet för mig 
a tt för detta iindamål få arbeta på 
Kungl Myntkabinettet några t im
mar under två eller tre dagar i s lutet 
av denna månad.) 

Frän svensk s ida gjordes försök 
alt bearbeta fy ndmaterialet men det 
var mycke t omfattande och tiden 
räckte inte t ill. Den som då tryckte 
på var Walter Hävernick och det 
var på hans initia tiv som Pe ter 
Bergflaus 1949 reste till Stockholm 
för itt skaffa s ig en uppfattning o m 
fy ndens omfattning. Enligt den 
samma nställning som då gjordes av 
Berghaus och Rasmusson kom man 
fram till att enbart s tockholm ssam
l ingarna omfattade ca 35 000 tyska 
präglingar. Året därpå bildades -
ånyo på Hävernicks initiativ - Die 
Numismatische Kommission der 
Länder in der Sundesrepublik 
Deutschland. Härigenom hade en 
organiserad bearbetning av de tys
ka mynten kommit igång. Ekono
miskt s töddes forskningen frå n tysk 
s ida av Die Deutsche Forschungs
gemeinschafl oc h från svensk s iua 
av Statens Humanistiska Forsk
ningsråd. 

Forskning arbetet k ring de sven
ska vikingatidsfynden har sedan 
utvidgats och engagerat flera kända 
numismatiker i Tyskland , England. 
Holland och Sverige. Genomgflng
en av den första bearbetningen av 
fynden är nu t ill s tor del avslutad 
och anta let tyska mynt i de svenska 
fynden beräknas till ca 70 000. 

Många års arbete med den fort 
satta utv~irderingen å terstå r dock 
fortfarande. 

Förutom makarna Hatz har Elias 
Brenner-medaljen även tillde lats 
professor Pe ter Berghaus (För
bundsrepubliken Tyskland). pro
fessor Michael Dolley (Storbritan
nien ) och doktor Gay van der Meer 
(Nederländerna) alla för deras 
framstående insatser i projektet 
svenska v ikingatidens rnyntfynd. 
Deras medaljer kommer a tt över
lämnas senare vid lämpligt tillfälle. 

Svenska umismatiska Före-
ningen har genom att förära delosa 
medaljer velat visit sin uppskattning 
för detta vetenskapliga arbete som 
har uen a llra s törsill betydelse för 
den numismatiska forskningen. 
MYNTKONTA KT sällar s ig till 
gratu lanterna. 
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FALSKA ETTOREN AV AR 1649 

Våra rundmynt av koppar från 
1600-talet är som bekant valsverks
präglade. Ett valsverkspräglat 
mynt blev vid tillverkningen utsatt 
för ett lägre tryck än ett hammar
präglat. Därför framträder kontur
erna på bokstäver och figurer mind
re skarpt på ett mynt utfört med 
den förstnämnda tekniken än på ett 
utfört med den senare. Vidare har 
de valsverkspräglade mynten i bot
ten ofta en gropig och ådrad struk
tur, som har uppkommit genom 

ÅTSIDA 
A 
Kronan över skö lden 

B 
Sveasköldar i riksvapnet 

c 
Lejon i riksvapnet 

Strömmar i lejonsköldar 
D 
Vase i riksvapnet 

FRÅNSIDA 
E 
Kronan 

F 
Pilarna 

G 
Pilsköld 
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ojämnheter på den roterande val
sen. Ä ven de bäst utfårda och mest 
välbevarade exemplaren brukar ha 
svagt utpräglade partier samt därtill 
mindre ojämnheter och stamp
klumpar (upphöjningar som ej till
hör gravyren och som beror på 
bristningar i valsens yta). Ett större 
valsverkspräglat mynt brukar även 
vara något skev t. Det ligger då inte 
helt an mo t en plan yta på grund av 
en svag men oregelbunden böjning, 
förorsakad av valsningen. (Dess-

ÄKTA MYNT 
På mittspetsen en oval ring samt ett 
par korta uddar mellan spetsens 
topp och de två bladen på sidorna. 

De yttre kronbågamas "juveler" 
(ku lor) ligger nära bågarna och 
s kiljs från dem endast genom en lin
je. 

"Ju veler" antydda på de inre kron
bågarna. 

Kronringens bakre underkant syns. 

Öpfi iW kronor av lika form i båda 
fälten. 

Dubbla svanser ; ben tecknade med 
något svängda linjer och försedda 
med " ragg"; 
bredare överkropp; 
samma form på båda djuren. 

Finns. 

"Stam" med svängd kontur och in
buktningar vid de två banden ; 
"armar" s-formade . 

Smalare mittspets; 
mellan mitt- och sidaspetsarna 
fin ns ett par kortare spetsar. 

Vingama saknar konturlinje. men 
linjerna som markerar fjädrarna går 
ibland inte ända ut till kanten. 

Pilens bakre del triangelformad . 
Sköld ens s idor begränsas av räta 
och svagt svängda linjer. 

utom är valsverkspräglade mynt 
ofta något skålformiga. De har då 
en konvex och en konkav s ida, vil
ket beror på utstansningen , som 
skedde efter präglingen. Detta har 
alltså en annan orsak och får inte 
förväx las med den förut nämnda 
skevheten.) 

De falska mynt , som här skall 
behandlas, visar inga tecken på sli
tage och har alltså inte cirkulerat. 
De har en jämn och slät botten av 
helt annan karaktär än samma par-

FALSK A MYNT 
Ring och uddar saknas. 

Mellanrum mellan " juveler" och 
bågar. 

" Juveler'' saknas på de inre kron
bågarna. 

Kronringens bakre underkant sak
nas. 

S lut1U1 kronor i övre vänstra, öpp11a 
d:o i nedre högra fåltet. 

Enkla svansar ; 
raka s läta ben; 

jämnbred kropp; 
olika form pä djuren Uämför fram
benen!). 

Saknas. 

"Stam" rak. 

• 'armar' ' som cirkelbägar. 

Bredare snedtecknad mittspets; 
''mellanspetsar" saknas och plats 
finns inte heller för dem. 

Vingarna har en tydlig bred kontur
linje, avgränsad inåt. De nämnda 
linjerna tätare än på äkta exemplar. 

Pilens bakre del rund. 
Sköldens sidor begränsas av räta 
linjer och halvcirkelbägar. 
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Bestämmelser för 
KOMMITTEN MOT 

MYNfFÖRF ALSKNING 

Kom ändamål är att avgöra äktheten hos inskickade 
numismatiska objekt. Kom uttalar s ig ej i vär
derings- och kvalitetsbedömningsfrågor . 

2 Kom administreras av Svenska Numismatiska För
eningen (SNF) och Sveriges Mynthandlares 
Förening (SMF). 

3 Kom verksamhet leds av en ledningsgrupp beståen
de av: ordförande (eller vice ordförande) samt 
sekreterare (eller kassaförvaltare) från varde
ra SNF och SMF. 

4 Kom tecknas av ledningsgruppens ledamöter två i 
förening (varav minst en från vardera SNF 
och SMF). 

5 Kom verksamhet förläggs till SNF kansli och till 
Kungl Mynlkabineuet. 

6 Kom adress är: 

Kommitten mot myntförfalskningar 
c:.fo Svenska Numismatiska Föreningen 
Ostermalmsgatan 81 
114 50 Stockholm 

7 Kom bedömningsarbete utföres av en expertgrupp, 
som bestär av 3 ordinarie ledamöter och 2 
suppleanter från vardera SNF och SMF. 

a 

b 

expertgruppen kan vid behov förstärkas med 
erforderligt anta l specialister. 

expertgruppen sammanträder- om erforder
ligt- i januari , mars , maj , september och no-

vember eller e ljest då den anser att det är 
nöd v ä n d i g t. 

c expertgruppen är beslutsmässig då minst 4 le
damöter (varav mins t 2 frän vardera SN F och 
SMF) är närvarande. 

d expertgruppen äger alt inom s ig utse el! arbets
utskolt (AU), bestående av minst 3 ledamö
ter (varav min st en frän vardera SN F och 
SMF). 

e expertgruppen samlas på kallelse av kommit
tens verkställande ledamot. 

K Kom sammanträden och beslut skall protokollföras. 
Kommil!eledamot, som har eller kan tänkas 
ha intresse i objekt, som skall behandlas. får ej 
deltaga i bedömning och beslut av detta. 

9 Kom avgifter: 
A Grundavgift - ullages för varje insänt objekt 

Kr 35:-
B För utfårda t äkthetsintyg med foto tillkommer fo

tokostnad. som för närvarande är: 
a) för objekt max 70x90 mm Kr 15:-
b) för objekt större än 70x90 mm Kr 45:-

C Analysavgifter och specialistkonsultation: 
enligt överenskommelse. 

D Portokos tnader. 

E Eventuella försäkringskos tnader vid återsändan
det av objekten till uppdragsgivaren. 

tier på valsverkspräglingar; de visar 
stor tydlighet och skärpa i a lla de
taljer; de saknar stampklumpar; de 
är fullkomligt plana. 

Det är alltså här inte fråga om 
valsverkspräglade mynt utan om 
typiska hammarpräglade sådana . 

Ett äkta exemplar skall enligt 
myntordningen ha en vikt på 
47,5-48 gram. Dessa mynt väger ca 
40 gram. 

tidskrävande arbete. Troligen har 
myntbilderna överförts till stamp
arna genom någon fotografisk pro
cedur, varefter man har graverat 
för hand. Därvid har man begått 
åtski lliga detaljfel, som kommer att 
framgå av det följande. Bokstäver
na ä r något bredare än på äkta ex
emplar. Det är troligen därfor. som 
en del skiljetecken i omskrifterna ä r 
utelämnade. 

till samma beteckning på bilderna 
av de t äkta respektive falska myn
tet. 

Mynten har troligen bliv i t tillverka
dc på senare tid. Man kan befara, 
att åtski lliga exemplar kan ha till
verkats, vilket skulle behövas för 
att täcka kostnaderna fOr det omfat
tande arbete, som har blivit nedlagt 
på tillverkningen av redskapen. Ett 
fal sk mynt med samma stil men an
nat årtal ( 1639) har observerats. Vi 
känner f n inte till, om ytterligare 
årtal eller varianter finns. 

Ett av mynten har kopparfärg på 
upphöjda partier och en gråbrun 
ton i botten. Det blev tydligen pati
nerat för inte a lltför länge sedan. 
Ett annat har jämn brun ton. 

Sedda på avstånd är båda sidorna 
förvillande lika samrna på äkta ex
emplar. Att teckna av och gravera 
präglingsverktyg på ett så troget 
sätt, skulle innebära ett oerhört 
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En jämförelse med Hallborg & 
Hartmans myntbeskrivning visar. 
att åtsidans omskrift är lik HH nr 
177 och 179. men man har gjort en 
punkt i stället för ruta vid omskrif
tens början. Frånsidans omskrift är 
i huvudsak lik HH 179men avviker 
beträmmde en del skiljetecken. 

Vi skall här lämna en förteckning 
över felen. Bokstäverna hän v isar 

Vi uppmanar alla samlare t ill för
s iktighet vid inköp av ettören från 
drottning Kristinas tid. 

Yng1·e A/mer 
Ingemar Carlsson 



Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något a nnat föremå l i 
din egen eller någon annans samling 
eller du vill diskutera någon upp
gift i den numismatiska litteraturen, 
så skriv till MYNTKONTAKTs 
FRAGESPAL T. 

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

Men skicka inte in frågor rörande 
samlarvärdet på dina föremå l. Frå
gor om värdet besvaras inte. 

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

Suomalaiset lukijamme 
voivat, jos niin haluavat, 
kirjoittaa kysym yksensä 
suomeksi. 
Me käännämme 
mielellämme kysymykset 
suomesta ruotsiksi. 

Frllga: 
Ovan avbildade zinkpollett bär
stammar från en gärd i Västra Ny
lands svensktrakter i Finland. 
Eftersom det i samma samling 
fanns svenska mynt och polletter är 
det möjligt, att polletten kommer 
från Sverige, även om 15M i texten 
skulle tyda på finländskt ursprung. 
Kan någon av denna tidskrifts pol
lettexperter hjälpa till med identi
fieringen av denna pollett? 

N ils J. Lindberg, 
ordförande i Numismatiska Före

ningen i Finland 
Box 124. 

SF-00101 HELSJNFORS 16 

Vi låter frågan gå vidare till läse
kretsen och hoppas någon skall 
känna till poletten. 

Fråga: 
Emedan jag arbetat med e tt gymna
sialt specialarbete om ryska s k 
Medaln y je Monety har jar kommit i 
kontakt med skapelser av bl a Hein
rich Gube, Pau l Utkin, Alexander 
Ljalin och Awenir Griliches. Jag 
har fOrgäves sökt efter litteratur 
över dessa personer. Finns det nå
gon i MYNTKONT AKTs läse
krets, e tcetera, som kan tala om för 
mig hur man kommer över informa
tion om dessa personer? 

Smr: 

Lars Karlsson 
Fredriksberg 

Samtliga fyra herrar var mynt- och 
medaljgravörer vid myntverket i 
St Petersburg (nuv Leningrad) un
der 1800-talet. 

Heinrich Gube, född i Breslau 
1805 och död 1848, var anställd vid 
myntverket 1834-1841. Han har 
bl a graverat minnesrublarna Alex
ander l monumentet 1834, och Sla
get vid Borodino 1839. Av hans 
medaijer kan nämnas en av Karl 
XI V Johan med anledning av Göta 
kanals öppnande 1822 . 

Paul Utkin var anställd vid 
myntverket 1835-1836. Hans mest 
kända medalj är den s k ' 'familje
rubeln'' 1836 med Nicholas l på 
den ena sidan och kejsarinnan 
Alexandra Federovna med de sju 
barnen på den andra sidan . 

Alexander Ljalin , född 1799 och 
död J 861. var anställd vid myntver
ket 1824-1 859. Av hans produktion 
har en porträttmedalj av Peter den 
Store och kröningsmedaljen av 
Alexander Il 1856 blivit mest kän
da. 

Avenir Grilliches var verksam 
vid myntverket 1889-1898. Han 
graverade en del av de reguljära 
mynten under Nicholas ll: s tid och 
bl a minnesrubeln över Alexan
der Il 1898. 

Litteratur: Biographical Dictionary 
of Meddalists av L. Forrer, Spink 
& Son. London 1904. 
Russische Numismatik av R. Ka
im, Klinkhardt & Biermann. 
Braunschweig 1968. 
Bökerna finns i Kg! Myntkabinet
tets bibliotek och kan lånas för stu
dier på platsen (ej hemlån) . 

Mae/eleine Grc•ijer 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berglund 

Prislista nr 8 sändes gratis 
på begäran 

KÖPER 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHOR 
UTIERATUR 

Erstagaton 14 
116 36 Stockholm 
Tel. 08-41 0133 

Oppeihållande: 

Vard. 10-18 
Lörd. 10-13 

MOSKVA 
OLYMPIADEN 
Nu kommer en ny omgång 
Olympiamynt 
Beställ prospekt med prisupp
gifter. Serie V guld, Serie IV 
silver, serie IV platina. 

CANADA 100$ 
Barnaåret 1979 guld 
22 karat. 16.965 gram 
proof 1 250:- + porto 

finns på lager 

PEO 
Mynt & Frimärken 

Drottningg. 29 08/21 12 10 
Box 16 245 103 25 Sthlm 
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LÖSFYND OCH DEPOSITIONER 
A V MYNT I V ÄSTERÅS 
DOMKYRKA 

Av LARS O LAGERQVIST 

Vid undersökningar av våra gamla kyrkor påträffas - om de är nog

grannt genomförda - alltid ett stort antal mynt, som tappats eller 

deponerats under århundradenas lopp. Mera sällan förekommer 

myntskatter eller depositioner av det slag som skildras nedan och som 

framkom vid restaureringsarbetena i Västerås domkyrka i slutet av 

1950-ta le t. 

Vid denna genomgripande restau
rering som domkyrkan genomgått 
har också arkeologiska, byggnads
historiska m fl undersökningar fö
retagits. Man kan t ex erinra om 
öppnadet av Erik XIV:s kista och 
examineringen av hans kvarlevor 
samt påträffaodet av Svante Stures 
grav med hans svärd och hans si
gillstamp i silver. Se härom Carl-Fi
lip Mannerstråle, Sankt Eriks kor 
och s turegraven i Västerås dom
kyrka; Heribert Seitz, Ett sengotisk 
svärd i Västerås domkyrka; och 
Aron Andersson, Svante Nilsson 
Stures sigill, alla i Fornvännen 
1959: l, s l tf. Förf vil l i detta sam
manhang framföra sitt tack till re
staureringsarbetets övervakare, 
numera länsantikvarien C F Man
nerstråle, som lämnat mig värdeful
la uppgifter rörande fyndomstän
digheter m m. 

U odersökningarna har också gett 
resultat av numismatiskt intresse
ej mindre än 855 mynt och mynt
fragment har framkommit, de flesta 
som lösfynd under golvet. Det äld
sta är en fransk denier tournois, 
slagen ca 1200 under Filip August 
(bestämningen utförd av professor 
Jean Lafaurie , Cabinet des Medail
les, Paris); de yngsta härrör från 
mitten av 1800-talet. Svensk medel
tid representeras av grupperna IX , 
x, XVII, xvm, XXII , xxm, 
XXVI, XXVI II , XXIX , XXX, 
XXXII och XXXIn (enligt L. O 
Lagerqvist , Sveriges mynt under 
vikingatid och medeltid , Sthlm 
1970). Dessutom fanns där ett ex
emplar av den sällsynta myntgrupp 
från Lödöse (tvåsidig penning med 
folkungalejon och krönt L), som 
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Nils Ludv ig Rasmusson publicera
de 1946 i Fornvännen (Lagerqvist 
grupp XX1V). Nyare tid är också 
rikt representerad. Med det nämn
da undantaget får mynten betraktas 
som vanliga. Även efter införandet 
av högre nominaler än l penning, 
alltså efter 1363, är sä gott som all
tid endast de lägsta nominalerna fö
reträdda, något som al.ltid utmärker 
kyrkofynd . Utan att dra några vitt
gående slu tsatser noterar man , att 
med undantag av den franska de
niern de äldsta mynten är från 
1200-talets mitt. Inga tidiga svea
landsbrakteater har päträffats. Se 
också Gunnar Sundberg i MYNT
KONTAKT 1977/9 , s. 18 ff. 

Denna uppsats skall emellertid 
inte ägnas de mänga lösfynden, hur 
intressanta dessa än är. Det är två 
myntdepositioner från sen tid , som 
har ett speciellt intresse och kan 
framläggas oberoende av det övriga 
materialet. 

Den första depositionen är av ett 
vanligt slag: den består av ett skrin i 
koppar eller brons med gångbart 
mynt och ett (tyvärr förmultnat) 
pergamentsdokument, allt inmurat i 
högaltaret år 1798 efter en ombygg
nad av detta (jfr bilden). Mynten 
var alla svenska (om ej annat anges, 
är myntorten Stockholm): 
Karl XII 
l. Avesta, 1/6 öre s. m. 1718. Kop
par. 

Fredrik I 
2. lO öre s.m. 1739. Silver. T Lind
gren, Sveriges mynt 1719-1776. 
Sthlm 1953, nr 145. 
3. 5 öre s.m. 1744. Silver. Lindgren 
173. 

4. l öre 1732. Silver. Lindgren 199. 
5. Avesta 2 öre s.m. 1750. Koppar. 
Lindgren 359. 
6. 1/2 öre s.m. 1721 (ompräglat 
nödmynt). Koppar. Lindgren 213. 

Adolf Fredrik 
7. Avesta, l öres.m. 1761. Koppar. 
(Saknas hos L indgren ; enligt med
delande från förf. har denna vanliga 
årgång råkat falla bort vid tryck
ningen). 

Gustav lll 
8. 2/3 riksdaler (2 daler s.m.) 1776. 
Silver. Lindgren 19. 
9. 1/3 riksdaler 1783. Silver. 
lO. l/6 riksdaler 1790. Silver. 
Il. 1/ 12 riksdaler ( 8 öre s.m.) 1777. 
Silver. 
12. 1/24 riksdaler 1780. Silver. 
13. Avesta, l öre k.m. 1772. Kop
par. Lindgre n 26. 

Gustav I V Adolf 
14. l riksdaler 1797. Silver. 

Stora Kopparbergs Bergslags pol
lett 
15. Avesta 1790 (1/2 skilling= 6 öre 
k.m. eller 2 öre s.m.). Koppar. 
A. W. Stjernstedt, Beskrifning öf
ver svenska kopparmynt och pol
letter, 11. Sthlm 1872, nr44 . 
16. Avesta 1762 (l öre s.m.) Kop
par. Stjernstedt 43. 

Det är intressant att notera att så 
gamla mynt som Karl Xll :s 
1/6-ören ännu cirkulerade, nu med 
värdet 1/ 12 skilling. Vid denna tid 
hade - sedan 1776 - räkningen l 
riksdaler= 48 skilling inforts, men 
som praktiskt taget inga skiljemynt 
i koppar tillverkats sedan detta år 
var bristen på dylika präglingar 
stor. Att Stora Kopparbergs Berg
slags polletter gick som mynt är be
kant (Stjernstedt, a.a. s . 163 ff. ) 
och f!lr här ytterligare en bekräftel
se. Det yngsta myntet är slaget för 
den vid nedläggandet regerande 
konungen och har den högsta no
minalen bland präglingarna i skri
net , l riksdaler (1797). 

Ett fall som detta är jämförbart 
om än inte identiskt med de deposi
tioner av mynt och medaljer i 
grundstenar, som Torgny Lindgren 
behandlat i Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad 1953. s . II I , 
1954. s. 85 f., och 1957 s. 228 tT och 
i MYNTKONTAKT 1977/7, s. 4 tf 
och 1977/10, s. 20 ff. Se ocksä Frit
ze Lindahl. Om mt)Oter og medail-



ler som bygningsofre , Fra Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1956, 
s. 93 ff. 

Den andra depositionen är mera 
ovanlig. Den härstammarfrån 1861 , 
då man restaurerade domkyrkan 
och bl a lade om taket. Vid detta 
tillfåll e förlades också sakristian till 
sydvästra hörnet och en där befint
lig öppning till en trappa på ca 7 m 
höjd igenmurades. Hålet upptogs 
1960 för undersökning, varvid man 
upptäckte rester av trappan. Där 
inne stod en transparang i form av 
en rektangulär låda på ben; dess 
väggar består av vaxat papper och 
på den ena kortsidan finns en liten 
inskriftstavla, som talar om att man 
firat taklagsöl: 

" Denna transperang upplystes och be
gagnades/vid tack!agsöhlet den 5 octo
ber är 1861./Då sydvestra hörnet af 
kyrkan nybyggdestoch inredes till sack
ers tia, Då kyrkan har/s tätt under rep
prasjon i 3 1/2 år, men var vid/detta 
tillfålle så nära färdig att hon skulle/in
vigas den JO derpå följande november 
samma år,/Arbettet verksteldes utafar
kitekten/Ekman som då bodde i Stock
holm. Och arbetets ledare/var verkmes
taren C.W. Carlsson som oc/och var 
från Stockholm. Under denna/reppara
sjon blef kyrkan till största delen ny
byggd/inuti, vid detta tillf.'ille var i ves
terås stad 

Silfverstolpe Lanshöfding 
Fahlkrans Biskopp 
Björling Domprost Hangman Syslo

man 
Denna beskrifning och transperang 
inmurades den 14 october 1861 

C .W. Carlsson" 

Inuti lådan befann sig nedbrända 
ljus i stakar samt ett litet pappers
paket med kopparmynt. På det inre 
papperet står följande: 

"Vid detta tillfålle/var här 12 mura
re/4 timmermän som jorde/denna in
samling för de efter/levande att se hur
dant mynt/som då var när som detta 
arbet.e/jordes , Vesterås den 14 october 
1861. C.W. Carlsson 
insamlingen utiör 8 1/2sk. 
Målaren var W. Rydström" 

Sista raden är med annan stil, tro
ligen Rydströms. Kopparprägling
ama, alla givetvis svenska, är: 
a) Riksgäldskontorets polletter: 

1-3. 1/2 skilling 1799. 3 st. 
4. Som föregående, men 1800. 
5. Som föregående, men 1802. 

b) Mynt 
Karl XIV Johan 
6. 1/2 skilling 1821. 

Kopparskrin , år 1798 inmurat i Västerås domkyrkas högaltare och påträffat 
1960. Framför skrinet de ur detta uttagna silver- oclr kopparmynten, alla sven
ska. Foto: Nils Lagergren. ATA. 

7. Som föregående, men 1825. 
9. 1/4 skilling 1819. 

Oskar l 
l O. 2/3 skilling b:co 1844. 
Il. Som föregående, men 1845. 
12. 1/3 skilling b:co 1855. 
13. 1/6 skilling b::::o 1850. 
14. J öre 1858. 
15. 1/2 öre 1858. 
(Nr l-9 präglade i Avesta, nr 

10-15 i Stockholm; nr 1-13 av kop
par, nr 14-15 av brons). 

En kontroll av summeringen vi
sar oss, att man 6 är efter öresmyn
tets införande (l riksdaler riksmynt 
= 100 öre) fortfarande räknade i 
skilling riksgälds (för att vara exakt 
motsvarar beloppet 8 15/24 skilling 
rgs), ehuru riksgäldskontoret inte 
utgivit några polletter sedan 1802, 
sedlar inte sedan 1834. Det envisa 
fasthällandet vid riksgäldsräkning
en lever f ö även kvar bland äldre 
personer i uttrycket "tolvskilling". 
Vid myntrealisationen J834 sattes J 
riksdaler riksgälds = 1/4 riksdaler 
specie; vid inväxlingen 1873 blev J 
riksdaler specie = 4 kronor, l d:o 
riksgälds alltså = l krona, varav 
följer att 48 skillingar rgs är = 100 
öre , 25 öre = ''en tolvskilling" 
Uämfor också N .L. Rasmusson, 

"Inte en vitten", Fornvännen 1947, 
s. 63 ff). l riksdaler banko motsva
rar 1:50 i nutida mynt - penning
värdets försämring givetvis inte in
räknad , utan även här enligt inväx
lingskursen 1873. Redan i K. Brev 
den 23 februari 1842 (Stiernstedt 
s. 112) hade inlösen av "gammalt 
kopparskiljemynt samt Riksgälds
polletter" anbefallts; detta fick 
emellertid förnyas den 22 septem
ber 1866- alltså efter ovan beskriv
na deposition. 5 november 1875 
(två år efter vårt nuvarande mynt
systems införande) kom kungörel
sen om indragning av allt det äldre 
kopparskiljernyntet. Den intresse
rade kan läsa Svensk Författnings
samling 1875 nr 87 . Enligt 
Stiernstedt, s. 112 inlöstes ännu 
1869 riksgäldspolletter för så 
mycket som 895 riksdaler rmt, 1879 
för l 286 rdr rmt; man erhöll för 96 
halvskillingar eller 192 fjärdedels
skillingar l rdr rmt. Polletterna gick 
till Kungl Myntet för att nedsmältas 
och ompräglas till nytt koppar
mynt. 

Till sist kan påpekas att ett fall av 
nedläggande av mynt m m i ett 
kopparskrin i samband med taklags
öl relateras av Torgny Lindgren i 
NNUM 1957, s. 230. 

145 



FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad på AB Västanfors Industriers matsal, S Linjan, 
Fagersta. Upplysningartel 0223/116 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 kl 
8.30-16.00. 

FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB har möten på Kristinegården, Kris
linegatan 9-11 , Falun 14/ll på Östers Bageri, Gjutgatan 5, N Industri
området, Borlänge 9/10 och 11/12. Nya och gamla medlemmar hälsas 
välkomna. Upplysningar tel 023/330 30 kl 07.00-16.00 

FlNSPÅNGs MYNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje må
nad på Sparbanken Östergötland, Bergslagsvägen 4 Finspång. Upplys
ningar tel 0122/103 89 el 161 20. 

FROSTA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion på Fri
tidsgården, Hörby den 25/10, 22/11, 20/ 12 samt 1980 24/1, 28/2, 27/3 , 24/4 
och 29/5 kl 19.30. Visning från kl 18.30. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad på Restaurang Storstugan, Stortorget l , Katrineholm. Upp
lysningar tel 0150/210 45 el 151 00. 

KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion 19/ 10, 16/ 11 och 14/12 på Hemgården, Norretullsvägen 9, 
Kristianstad. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra onsdagen i varje månad på 
Pensionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar tel 
0155/13131 , 13309,13429. 

NORRKÖPlNGS MYNTKLUBB har möten 16/10, 20/11 och 18/12 i 
Fritidsgården, Ektorp. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje m1'mad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar 0910/186 80. 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten 
fOrsta helgfria onsdagen i varje månad på Haodelsklubben, Sundstorget 3, 
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 2 1 14. 

PITEÅ SAMLARFÖRENING har möten tredje fredagen i varje månad. 
Upplysningar 0911/710 76, 500 17. 

SANDVJKEN-GÄ VLE MYNTKLUB B har möte den 6/10 kl 19.00 på 
Folkets Hus i Sandviken, 6/11 kl 19.00 på Folkets Hus i Gävle, och den 
6/12 kl 19.00 på Folkets Hus i Sandviken. Upplysningartel 026/ 13 Il 77. 
026/25 26 17 och 026/27 00 19. 

SAMLARFÖRENINGEN S:T ERIK, myntsektionen har möten 4/10, l / Il 
och 29/11 kl 19.30 på Karlbergsvägen 32 A, Stockholm. 

TÄLJ E MYNTKLUBB, Södertälje har möten 18/10, 15/11 och 6/12 på 
Föreningsgården, Torekällberget, Södertälje. Upplysningar tel 
0755/185 68. 

VILLSTADSORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten med 
auktion andra måndagen i varje månad kJ 19.00 på Finnvedens Sparbank. 
Upplysningar tel 0371/322 02. 

V ÄRENDS NUM ISMATISKA FÖREN ING. VÄXJÖ håller sammanträ· 
den med myntauktion 4/ 10.31/10. I l/Il. myntmässa. 26111. 12112 på Restau
rang Munken. Norrgatan 24. Växjö kl 19.20. Visning 18.20-19.20. 
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Birgit Nilsson 
tillägnad årets 
Tivolimedalj 

Tivoli och traditioner hör samman 
och Birgit Nilsson har en given 
plats i Tivolis kulturprogram. Hen
nes konserter i Köpenhamn har va
rit enormt uppskattade höjdpunkter 
under säsongerna. l år tillägnas där
för Tivolimedaljen vår berömda 
världssopran och det är den kände 
svenske bildhuggaren Rune Karl
zon som har formgivit den. 

Årets Tivolimedalj är den 4:e i 
ordningen. Serien påbörjades 1976 
och på Tivolis öppn ingdag utkom
mer varje år en ny medalj tillägnad 
en internationellt känd konstnär 
som stått Tivoli nära. Medaljerna 
utgives av Anders Nyborgs Inter
nationella Konstförlag i Danmark -
Nordens största u t givare av konst
medaljer och representerat på de 
Ilesta kända museer i Europa. 



Oktober 13-14 B. Ahlström Mynthandel AB, Stockholm på 
Hotell Sheraton, Stockholm. 

Oktober 26-27 Svenska Numismatiska Föreningens höstauk
tion på Statens Historiska Museer, Storgatan 
41, Stockholm kll7.30 båda dagarna. Visning 
från kl 16.00. Endast för medlemmar i Svenska 
Numismatiska Föreningen och övriga före
ningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union 
samt för representanter för föreningar anslutna 
till Svenska Numismatiska Föreningen. 

November 10 SVEA Mynt & Frimärkshandel AB, Stock
ho lm på Hotell Anglais, Stockholm. 

November 24 Hirsch Mynthandel AB , Stockholm på Restau
rang Oxen. l tr , Stockholm. 

November 23-24 

•• 
M i"mzhandlung Lanz, Graz, Ö sterrike. 

MASSOR 
Oktober 25-28 Antik-Konst- och Samlarmässa Borås -79. 

November 17-18 Xenia Myntmässa. Skövde. Arrangör: Samlar
föreningen Skaraborgarens Myntsektion, lokal 
restaurang Xenia. 

Lokalmynt 
När MYNTKONT AKT förra 
gången skrev om lokalmynt, no
vember 1977, vände vi oss främst 
mot att ordet mynt användes istäl
let tör det vedertagna ordet pollett. 
"Lokalmynt" ger lätt en officiell 
prägel på ett föremål som inte är 
lagligt betalningsmedel och som ing
en har skyldighet att ta emot som 
likvid . Men samlarobjekt vid sidan 
av allt annat underligt som fo lk 
samlar har onekligen lokalmynt bli
vit. Sven Jardestål, SNR, har utgi
vit en sammanställning över de hit
tills utkomna. 28 st. Det är alltså 
28 orter som förekommer, varav en 
del med utgåvor både 1977 och 1978 
eller 1978 och 1979. Av de 28 har lO 
tillkommit under 1979. 

Man blandar lätt samman gamla 
tiders brukspolletter med dagens 
lokalmynt. Principerna för använd
ningen är emellertid ingalunda de
samma. Brukspolletterna utgjorde 
betalning för exempelvis sandkör
ning, gjorda leveranser och dyl där 
polletterna gavs till den som gjort 
prestationen och lika mycket var 

ett kvitto att ng. 
Alla var i äldre tider inte skrivkun
niga. Polletten ingick alltså i avtalet 
mellan arbetsgivare och arbetstaga
re. Arbetsgivaren -Bruket -svara
de för inlösen. 

En något a nnan karaktär fick 
Bergslagets polletter, utgivna under 
1700-talet. De åsattes ingen valör 
men gällde för 6 resp 3 öre kop
parmynt. De kom att accepteras 
även utanför Bergslagets krets. An
ledningen var helt enkelt a tt ingen 
tvivlade på Bergslagets kred itvär
dighet. 

Riksgäldskontoret gav ut pollet
ter i valören 1/2 och 1/4 skilling 
omkring sekelskiftet 170~1800. 
Anledningen var stor brist på kop
parmynt. De gjordes enligt förord
ningen till lagligt betalningsmedel 
trots an metallinnehållet i mynten 
var avsevärt lägre än vad som var 
stadgat. Därför kallades de pollet
ter. vilket framgår i inskriften. Be
nämningen mynt varken fick eller 
vågade Riksgäldskontoret använda. 
skyldigheten att ta emot dessa pol
letter i likvid begränsades till en 
summa av Il skilling och 9 rund-

stycken = något mindre än 1/4 riks
daler. 

Jardeståls beskrivning av äldre 
tiders polletter är inte helt korrekt. 
Det principiella sambandet mellan 
dessa och dagens lokalmynt finns 
helt enkelt inte. Då lokalmynten 
icke kan räknas till mynt hör de 
icke till en samling som innehåller 
lagliga betalningsmedel. l det 32-si
diga häftet har det hi tt ills utgivna 
lokalmynten avbildats med uppgift 
om diameter, vikt, metall och va
lör. Vad recensenten skulle önskat 
är att något sagts om de olika före
målens ändamål. Det växlar från 
ort till ort. l mänga fall är det väl 
kännedomen om detta ändamål mer 
än objektet som kan leda till köp. 
Ändamålet kan ju vara verkligt be
hjärtansvärt, varv id köparen sam
tidigt får kvitto på s itt bidrag. 

Konsumentverket observerade 
tidigt utgivningen och har under
sökt t v å testfall, Trelleborg och 
Öland. Verket räknar med att övri
ga utgåvor skall följa de regler och 
krav som Verket uppst.ällt. De är 
följande: 
• Marknadsföring av lokalmynt får 

inte ge konsumenten det felaktiga 
intrycket att lokalmyntet är lag
ligt betalningsmedel. 

• Lokalmyntet ska ha en vid utgiv
ningstillfållet bestämd giltighets
tid . 

• Information om lokalmyntets gil
tighetstid. inlösningsställe och 
utgivare ska tydligt och läsbart 
präglas på själva lokalmyntet. 

• Annonser broschyrer m m ska 
upplysa om lokalmyntets giltig
hetstid , senaste dag för inlösen, 
utgivarens namn och adress och 
uppgift om var lokalmyntet kan 
inlösas. 

• Utgivaren ska se till a tt närings
idkare som mottar lokalmynt som 
betalningsmedel visar detta ge
nom anslag i skyltfönster e d. 

• 1 marknadsföringen får inte for
muleringar användas som oriktigt 
ger intryck av att lokalmyntet har 
högt framtida samlarvärde. 

Bertel Ting ström 

Svensk Myntsamling inklusive 
rariteter säljes. 2 och l kr samt 5 
öre 1880. Hög kvali le ca 10 000 
mynt 
Jiirgl'll Biell'er 
Berghällm· Il 
6/6 00 Åby 
te/ 011/633 ().1 
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ANGÅENDE PLÅTMYNTEN 
Vi kan nu lämna en preliminär rap
port om vad efterforskningen av 
plåtmynt hittills har givit för resul
tat. Bertel Tingström, Uppsala, 
som genomför undersöknigen med
delar att han fått kännedom om mer 
än 7 000 plåtar varav inemot 3 000 
är i privat ägo. Det är glädjande att 
så många har velat ge sitt innehav 
tillkänna. Desto säkrare kan så 
småningom s lutsatser dragas av 
materialet. 

Om du som läser detta skulle 
vara ägare av en plåt eller du kän
ner någon som är det. så är det än
nu inte ror sent att meddela detta 
under adress Bertel Tingström , 
Box 8032, 750 08 Uppsala. Det är 
bara ett villkor: det du meddelar 
skall ha varit aktuellt den 25 febru 
ari 1979. detta ror att undvika dub
belregistrering. Har du fått d in plåt 
senare eller avyttrat den f<ire 
nämnda dag skall du inte meddela 
om detta nu. 

Önskvärda uppgifter om plåtar är 

regent. valör. årtal. mittstämpelns 
form samt märke under valören. 
samt också om du har anledning an
taga att plåten är äkta. 

ULF NORDLINDs 
MYNTHANDEL AB 
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Nybrogatan 36 • Box 5132, 101 43 Stockholm 

T elefon 08-62 62 61 

KöPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

Lagerkatalog utkommer tv& g&nger ~rligen 

Med/('m m· S••erii/I!S Mymharrdltlri'S Fört'lling 

Var och en som svarar får del av 
undersökningsresu Ila t e t. Se också 
annons i denna tidning i februari i 
är. 

MYNT& 
MEDALJER 

Svenviigen 96 
Fuck, S-104 32 Stockholrn 19 

T·R4dmnnsgotnn 
(uppgång Hnndelshögskolon) 

T elefo n 08·34 34 23 

Köper • Byter 

Säljer • Värderar 
Kommissionsuppdrag 

Mynt • Sedlar 
Medaljer • Tillbehör 

Numismatisk litteratur 

Öppet: vord. 11- 18, lörd. 9-14 
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VITTER H ETSAKADEMJENS 
BIBLIOTEK INKOMMEN 
NUMISMATISK LITTERATUR 

Adress: Storgatan 4 1 
Box 5405, I 14 84 Stockholm 
Öppet: månd-fred 9-16 

MARS-APRIL 1979 
Bömer. Lore 
Renesanfru ponretni medaile : ze Sbi
rek Mincovniho Kabinetu Ståtnich mu
zei v Berlilll! l NOR = [Deutsche Bild
ningsmedaillen des 16. Jahrhunderts . 
Aus Miinzkabinett Staatliche Museen 
zu Berlin[ l [Lore Börner). - Brno. 
1978,-36 s: iii. 

Mit deutschcr Zusammenfassu ng 

Commi11ee on banking, finance a nd ur
ban affairs. H ou se of representatives 
Proposed smaller one-dollar coin : hea
rings before the subcommittee on histo
rie preservation and coinage of the 
committee on banking. finance and ur
ban affairs. House of representatives. 
95. congress. 2. session on H .R. l 2444 : 
a bill to change the size. weight , and 
design of the one-dollar coin. and for 
other purposes. - Washington. 1978. -
248 s. 

Fisker. Robert 
Penge har vrerc t her lrenge : pengenes 
his torie l Robert Fisker.- Kpbenhavn, 
1978.- 80s. 

Greek numismatics and archaeology : 
essays in honour of Margaret Thomp
son l ed. by Otto Mprkholm a nd Nancy 
M. Waggoner. - Wetteren. 1979.- xix, 
326 s, 21 pl.-bl. 

Lil·ijn. Claes-Oiof 
Finanshis toriska s tudier f Claes-Oiof 
Livijn.- Stockholm, u.1\. [ 1979[. 

Samlingsvolym för sju särtr yck med 
gemensamt register. 

Sid 1-7 saknas i sis ta särtrycket 

Muo. King-On 
History of Chinese paper currency l 
comp. by King-On. Mao. - Hong-Kong. 
1968( 1)-. 

l . - Jmf kat- 1974. 
2 : Illus trated catalogue of bank nates 
issued by occidental banks in China 
from 1845-1973 A.D.- 1977. - 550 s : 
iii. 

.llitchiner. Michael 
Oriental coins and their values : the an
cient & classical world 600 B.C. - A.D. 
650 l by Michael Mitchi ner.- London. 
1978.-760 s: iii. 

Morti'IISI'/1, Morten Eske 
K0berne på auk tionen over Ole Deveg
ge's Mönt-og medrulle-samling 2. 2den 
april 1867 l meddel te ved Morten Eske 
Mortensen. - Lyngby. 1979. - (24) s. 

Old seeuri ties l ed. by Ulrich Drumm. 
Alfons W.Henseler and Erich J. May.
Dortmund. 1978.- 196 s: iii. 

Die bibliophilen Taschenbiichcr 

l'lai:rk. Alois 
t>.~chled ruskych a sov~tskych minci = 
[Oversikt över ryska och sovjetiska 
myntJ l Alois Platek. - Brno. 1978. -
195 s . l! pl.-bl. 
( ~ada sb~ratelskych pi'irutek : l) 

Siidrrlund. Ernst 
Skandinaviska banken i det svens ka 
bankväsendets his toria 1914- 1939 l av 
Ernst Söderlund.- Stockholm. 1978.
xii. 592 s. 

Walker. A. 
Credi t bank numismatic collection l A. 
Walker.- Athens. 1978. -86 s. 

Ancient Greek coins : The Credit 
bank collection 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSÖRER 

ÖRTENDAHLs MYNTMÄSSOR AB 
Sveriges största arrangör av 
myntmässor och ett av Sveri
ges största lager av mynt med 
över 100 000 objekt i alla 
prisklasser och kvaliteer. Re
kvirera också gärna våra 
kostnadsfria kvartalskatalo
ger. 

örtendals Myntmässor arrangerar 
mässor över hela landet och hade 
under 1978 över 13 000 besökare. 
Tag kontakt med oss om platser 

och datumo~T AB 

BOX l Sl"al UOt0PING SWEO!II fll 0171·m!>O 

TRÄFFPUNKTEN FÖR SAMLARE 
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Varianterna a1• 1876 års tl'åkronor 
- en slutreplik 
Mitt inlägg i förra numret av kan godlas som variantskiljande, sä 
MYNTKONTAKT med anledning kan jag inte finna annat än a tt de 
av Gunnar Sundbergs artikel i fyra kombinationer, som därige-
nummer 2 i är å tföljdes av ett svar nom kan uppkomma, a lla mäste be-
frän författa ren, som jag i min tur ej traktas som fu llvärdiga var ianter. 
kan underlåta a tt ge ett genmäle till. Det förvånar mig mycket, att 

Att Sundberg ej vill e rkänna den i Su ndbcrg som rättesnöre för god-
s tora delar ändrade kungabildcn kännande av varianter åberopar ur-
som en särskild variant är för mig valet därav i tvä av våra i detta 
helt obegripligt. särsk ilt som han avseende mycket godtyckliga och 
utan vidare godtar som variantskil- sinsemellan på nera punkter olika 
jande en j ärnrörelsevis oväsentlig värderingslistor. Hur ställer han s ig 
sak som skillnaden i myntmästar- dä när dessa ibland upptar varian-
märket torlek på varianterna l ter. som inte existerar. vilket före-
och Il. Den borde han väl långt kom senast för ett par år sedan (2 
hellre räkna till den "knappologi" öre l X98) i en värderingslista med 
som han vill undvika . Och att änd- ncra av de av Sundberg åberopade 
ringen av kungabilden är avsikt lig namnen som medförfattare. 
är ju fu llkomligt sjiilvklart. Min "gissning" a tt det präglats 

Sundbergs åsikt a tt " variant av långt mer än några hundra mynt 
variant" skulle vara något minder- sammanlagt av var. l och Il grundar 
värdigt, kan jag inte dela. Om ex- s ig på det faktum, att jag sett ex-
empelvis tvä olika deta ljer båda rö- emplar av var. Il som s lagits med 
rekommer i två utföranden. som tre olika frånsidesstampar (två egna 

ÅRETS MEDALJ 1979-
J J BERZELIUS 1779-1979 

Den 4:e årgången av Årets Medalj 
utges i dagarna av Samfundet 
Kungl Myntkabinettets Vänner i 
samarbete med Svenska Medaljgil
let och Kungl Vetenskapsakade
mien. Till åre ts tävling var i vanlig 
ordning tre skulptörer inbjudna: 
K G Bejemark. Ulf Lorensson och 
Allan Rune felt. Juryn. som bl a be
stod av Vetenskapsakademiens 
ständige sekreterare professor C G 
Bernhard och sku lptör Edvin Ö hr
ström, utsåg K G Bejemark till vin
nare i tkivlingen, vars tema var 
200-årsminnet av Jöns Jacob Berze
lius. 

Berzeliu s ~ir otvivelakt igt en av 
de största kemisterna genom tider
na. Hans främs ta bidrag till kemin 
var upptäckten av llera grundäm
nen. säsom selen och thorium. be
räkningen av a tomvikterna samt in
torandet av ett nytt teckenspråk för 
kemin. 

Jöns Jacob Berzelius föddes 1779 
i Väversunda i Ö stergötland. Han 
grundade Svenska Läkaresällska
pet och a rbetade aktivt för Karolin
ska In st itu tets utveckling. Berzeli
us adlades 18 18. Tio å r efter hans 
död avtäck tes hans staty. utförd av 
C G Qvarnström. i Berzelii park i 
Stockholm. 
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K G Bejemarks medalj och origi
nalmodeller ställs f n ut i s tora 
b:mkhallen i Stockholms Sparbanks 
huvudkontor tillsammans med dc 
andra tävlingsförslagen. 

Medaljens å tsida visar ett kraft
fullt porträtt av Berzelius med si tt 
yviga här och omskriften: JÖNS 
JACOB BERZELIUS 1779- 1979. 
På frånsidan finns ett e legant ar
rangemang av de vertyg som Berze-
1 ius använde s ig av bl a för a tt för
t:irdiga den utrustning han behövde 
i s itt laboratorium. Bejemark har 
använt sig av e tt formspråk som 
påminner om det han visade i sitt 
förs lag t ill den nya svenska fem-

ex. och ett på Sundbergs bild). Och 
hade de präglats i blott några hund
ra exemplar, skulle de i dag vara 
långt sällsyntare än de är. De före
kommer ju ofta i handeln. 

När Sundberg skriver au val
språket på ettörena förlängdes i två 
e tapper 1877-1880, så kan j ag inte 
därur utläsa någon annan r imlig 
mening, än a tt den första fOrläng
niogen gjordes 1877 och den andra 
1880. An detta inte motsäger det 
faktum, att den senare ändringen 
gjordes 1879, är något som j ag abso
lut inte kan förstå. Däremot håller 
jag helt med honom om, att a llt om 
1870-talets ettören ej kan sägas i en 
artikel om 1876 års tvåkronor. Men 
det som sägs bör väl vara rätt, även 
om det är aldrig så lite. 

Med å tergäldad vänlig hälsning 
Harry Eriksson 

kronan. Tack vare den djupare re
liefen och medaljens s torlek har 
han här nått en spännande effekt. 
som gör a tt medaljen får ett extra 
"nyhetsvärde" och väl passar in i 
raden av utgåvor av Årets Medalj. 
Professor K G Bejemark vid 
Konsthögskolan har ulfOrt en 
mängd offentliga verk bland vi lka 
Nils Ferlin sta tyn i Filipstad är en. 
Årets Medalj 1979 är hans första 
medaljskulptur. 

Medaljens diameter är 70 mm. 
Den präglas av Svenska Medaljgi l
let i brons och kontr s ilver. 

Göran Andersson 



värdefullt minne för livet- ny i TIVOLI-serien 

~i · Nilsson medaljen 

l 
En hyllning åt vår världssopran, 

vars portrall aterfinnes på 

medaljens åtsida. Medaljen 

är skulpterad av den kände 

svenske bildhuggaren Rune Karl· 

.wn. Till vänster visar Birgit Nilsson 

själv upp originalarbetet 

Den unika skapelsen ingår i den 

kända TIVOLI-serien och görs med en· 

... 

dast 5000 medaljer i brons ~ 70 mm (vikt 

300 w och 1500 medaljer i silver~ 50 

mm [vikt 90 g). 

Totalupplag_an och medaljens individuella 

nummer är praglade på varje medaljs kant 

Eli sidenfodrat etui skyddar varje enskild 

medalj. lf . f" .. Il h Il df··r· 

Meta stat1v or v agg e er y a me o 1er. 

Stjärnbildserien 

-12 unika medaljer 

med ädla stenar 
En av Nordens störste medaljskulptörer, bildhuggaren 

Harald Salomon. har skapilt Stjärnbildserien - en ena· 

stående medaljsamling. Varje medalj är ett utsökt konst· 

verk. Harald Salomons konstnärliga uppfattning av stjärn· 

bilden präglar medaljens ena sida. Bildens namn och sym· 

bol pryder den andra, där även den lyckobringande stenen 

är infattad. 

Upplagan är mycket begränsad: 3SOO set i brons, 1500 set i 

silver. Varje medalj. har en diameter av 50 mm och väger 70 g 

i b1o ns och <)0 g i si ver. 

Vid köp av hela serien ingår det eleg;mta samlaretuiet i teak 

(diam. 31 cml med zodiak i centrum. 

Några få hundra av Stjärnbildseriens numrerade exemplar i brons eller 

silver kan även fås som halssmycke. Samma utformning som medaljerna. 

. '\.. 

men ca hälften så tjocka. 
~..:~00'"'~ 

················ 
~ 

S BESTXUNINGSSfOEL 

-

Sl.ick.ls llll ~~~
 ;

8
onst och D<'Sogn 

Box H18 
20320Malmo 

H.irmed bcstalho>s för leverans snarast och med lull 

returr•tt onom 10 <!.lg.u. Postiorskonsavgoit tollkommer. 

~~~~~~
 livolimed•lj~ 

::; 
lmed Borgitl\olssonl 1979 _ _ st .l 185:- bron~ 

EXTRA! 
Utan kostnad! 

Provc•cmpl,ll .lV Nordosk Konst och 

Ocsogn. Den SO·>ulog.t publok.ttoonen 

ges ut av Ando•r>N) oorgs KO<tstlorlag 

i O,onntJrk tvlg.lngco om lrct. l v,tckra 

f.lrgbrldf.'r presente ras de kanda konst· 

n;irN. som skapat Nord(•ns forn;,m~t~ 

utgåvor av konstmE'daiJer, och deras arbct<•n Den v•oddull.r puh· 

liliationen kan onte korMs ulan sandes ko\tnJ<Isltott toll ''"·'samlar!.' 

av Ander> Ny borgs konslmedaiJCr Skocka on kupongen och vr san· 

der över ett CRAl'iS·cx<'mplar sonf prov. 

• 

• • • • • • • 

l med Botgjt Nilsson l 1979 __ st a HO:- Sterling sil\ er. 

O Kat.>log tGtatisl 

Stjärnbildserien O Kompfett sene~ 2.220.- brons 

t•• n kry>• • o<nhd tut.&. O 1 StJmån. i 1lr .i 185:- brons. <Il 50 mm 

O Komplelt sene .l 4.980:- sterlut~ sol' er 

O 1 s~m.\n. i 1 år .141 S:- sterling sol>t•r. eHO mm 

O Kat.llog tCratos) 

Stjl rnbildsmycke .......... st å 265:- brons 

med ked j~ 
.......... Sl å -135:- sterling so Iver 

ronskad Slj.i.rnbold ..... - .. --
... - .......... .) 

O Katalog tCratiS) 

Nordisk Konst o Design O !Gratisl 

Nj)tnn 

Ad r oss 

pj '"j l l J 
Post•dress 

J f<l. 

8t'St.lllntngatn.t effcktuet..JS 1 den ordnrng de •n.l ommet ~ lotnge uppl.lpn., , .. cl.tr. 

Re,etv.lt&on fö1 fr•mtldJ pnshosnin~r . 

"frntkootU;1 nr 7, l9?9. 
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Lördagen 
den 1 O november 
kl. 10.00 
höjer vi klubban 
för 

AUKTION NR6 
på Hotell Anglais i Stockholm 

AUKTIONEN OMFATTAR 
SVENSKA MYNT OCH SEDLAR 
SAMT 
UTLÄNDSKA SILVER OCH GULD
MYNT 
Vi skickar gärna vår katalog mot 
20:- insatt på vårt postgiro 
85 96 65-2 
Obs! Uppge tydlig avsändare. 

~~ Arsabonnemang på våra pris-
~-~) listor och auktionskataloger 
~ in kl. uppnådda priser 40:-

SVEA ft MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB 
~~~j ~ STUREPLAN 4 ·BOX 5358. S·10246 STOCKHOLM 

~~if TELEFON 08-100385. 100395 

""~- BANK : SVENSKA HANDELSBANKEN 


