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De nuvarande medlemmarna är: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
10394 Sthlm 7, tel 08- t402 20 

Amneklevs Mynthandel 
Skolgatan 20. 602 25 Norrköping 
tel 011· 102950 

Hirseh Mynthandel 
stureplan 4 
114 35 Stockholm. t el 08·11 05 56 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkargalan 11 
371 35 Karlskrona, tel 0455·813 73 

f!une Larsson Mynthandel 
Ostorlånggatan 15. 50232 Borås 
tel 033·11 03 15 

lunds Mynthandel 
Klostergatan 5 
22222lund, tel 046·1443 69 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9, 211 35 Malmö 
t el 040-11 65 44 

Mynt & Medaljer HB 
Sveavägen 96, Box 19507 
104 32 Stockholm, te l 08-34 34 23 

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

Myntet i Malmö 
Stora Nygatan 17. 211 37 Malmo 
t el 040·12 99 30 

Mynthuset 
Biblioteksgatan s. Box 7049 
103 86 Stockholm, tel 08·205181 , 206052 

Ull Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm. te l 08·62 62 61 

Norrtälje Mynthandel AB 
T u liportsgatan 13, Box 4 
76100 Norrtälje, tel 0176-16826 

Numis Mynt & Frimärkshandel AB 
Kaserntorget 6, Box 2332 
403 15 Göteborg. tel 031 -133345 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24. 50231 Borås 
t el 033·11 24 96 

Peo Mynt & Frimärken AB 
Drottninggatan 19. Box 16245 
10325 Sthlm. tel 08-2112 10 

Selins Mynthandel AB 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm. tel. 08-115081 

Spetie Mynthandel HB 
Storgatan 19 
574 oo Vetlanda, t el 0383·153 01 

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

HB Thllrnströms Mynt & Sedlar 
Apotekaregatan 8 C 
582 27 Linköping, te l 013·13 5465 

Tiealen Mynthandel 
S1Uroplatsen 3, 41139 G oleborg 
tel 031·20811 1 

R. Uppgrens Mynthandel 
Fågelsångsgatan s. 252 20 Helsingborg 
tel 042·110101,136742 

Wallin & Bakos AB 
Kungsgatan 4 B 21h t r. Box 26058 
10041 Sthlm, tol 08·10 00S7, 100058 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagatan 42. 111 42 Stockholm 
tel 08·110807 

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

o 

BORAS Välkommen ANTIK-23-26 
okt. till10:e 

~ 
~ 

Torsdag 23 okt. kl. 12-19 
Fredag 24 okt. kl. 12 - 19 
Lördag 25 okt. kl. 11-18 
Söndag 26 okt. kl. 11 - 18 

KONST- OCH 
SAMLARMASSAN 
MED MYNT OCH 

FRIMARKEN 
• Västsve riges stö rsta antikmässa 
• Postens förstadagsstämpel 
• Utställare i t re hallar 
• Stormynt- och fr imärksavdelning 

ALLA FÖREMÅL TILL SALU! 

boråsmösson ab •ID 
Kyrkängsgatan. Vid motorvägen · ~ 
Te l. 033-1 0 11 41 
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Medlemsblad 
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Numismatiska 
Institutionen 
Höstseminarierna kommer att 
äga rum måndagen den 3. 10. 17 
och 24 november kl 18.30. Lokal 
Sandhamnsgatan 52 A. Det blir 
diskussion av valda ämnen inom 
vikingatidens och medeltidens 
numismatik . samt genomgång av 
nyutkommen li tteratur. Program
met är ännu ej fa stställt i detalj . 

Välkomna! 
Brita Malmer 

Juniorträff 
Som meddelats i septembernum
ret samlar SN F juniorerna till en 
träff onsdagen den 8 oktober kl 
18.30 på Sandhamnsgatan 50 A 
(Riksantikvarieämbetets lokaler). 
Du tar dig lätt dit med buss 41. Tag 
gärnn med dig några mynt. som du 
skulle vilja diskutera eller visa. Du 
kan också ta med dig någon kom
pis. iiven om han/hon inte (ännu) 
är medlem. Du lite äldre medlem. 
som känner någon yngre samlare: 
tala om för honom/henne om den
na trätT. 

Rolf SjiibcrJ: 
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Det yngsta fastlandssvenska 
skattfyndet med vikingatidsmynt 
Av Kenneth Jonsson 

Medan de gotländska (och i viss 
män öländska) skattfynden av vi
kingatidskaraktär går fram en bra 
bit in på 1100-talet (yng~ta på Got
land efter 1140 och på Oland efter 
1128), upphör skattfynden betyd
ligt tidigare på fastlandet. Det hit
tills yngsta daterbara fyndet kan 
dateras till efter 1079 och hittades 
redan 1789 vid torpet Glädjen un
der Venngarn, Sigtuna (S:t Olof 
sn), Uppland . 

Om fyndomst ändigheterna 
finns det en noggrann berättelse 
nedtecknad av prosten Johan Sve
delius i Älvdalen tio å r efter fyndet 
eller närmare bestämt den 15 maj 
1799: 

" 1789 den 30 April hittade unga Dal
karlen Anders Ersson ifrån Kåtila by i 
Elfvedalen ett jordgods på Kongsgår
den Wennegams ägor J och en half 
fjerdingsväg ifrån Sigtuna Stad, bestä
ende af 19 markers vikt mässt i större 
och mindre Silfvermynt samt 3:ne 
Kedjor och några gulna Silfverkors. 
Fadern, som vägde fyndet. säger. att 8 
marker blivit Sonen fråntagne på stäl
let, där de voro inlogerade: de öfrige Il 
marker leronades till Arrendatom på 
Kongsgården Herr Ryttmästarn Prin
zenskjöld och sedan 3 marker afgått 
vid hittegodsets rengöring, bekom An
ders Ersson för sin del 59 R:d 32 skit.
Vid ett Torp, Glädjen kallad t, arbetade 
förenärode dräng. Torparen hade bedt 
honom utvidga sin åker. och under 
gräfning på en liten högd straxt brede
vid åkern fann han. 3 quarter djupt i 
jorden, följande persedlar: l :o Trenne 
särskildt flätade Silfverkedjor om 3 
markers vikt, tjocka, som ett finger, 
den ena 6 quarter och bägge de andra l 
aln långa, men alla 3 smalare åt ändar
ne. 2:o Fem påsar af mycket groft lärft. 
nu söndermurknad t, !ägo i fyrkant och 
den största midt uti. Innom dem voro 
penningame lindade med grofva Lin
neklutar, och vikten troddes stiga till9 
marker, dock inberäknade 3:o Sju Silf
verstänger, den längsta l och ett halft 
quarter, de andra i proportion alt mind
re och mindre. 4:o I påsarna förvara
des äfven många större och mindre 
ringar, af hvilka flere hade knappar. 
som liknade Elfenben, med hol midt 
igenom, stora som ett 6 markstycke, 
men helt tunna åt kanterna: Jämte 
dessa låg en så stor ring, att den kunde 
omgifva en Hattkull, flätad af mycket 
grofva Silfvertrådar. omkring 2 mar-
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kers vigt. Ettlitet Spänne med påsatta 
löf och deremellan små ringar ungefiir
ligen af l lods vigt. några små runda 
kulor stämplade på 2 sidor emot hva
rannan. som vid skafning liknade Guld 
eller Mässing, förmodeligen det förra 
slaget. samt ett eller annat gutet Silf
verkors. till ett halft fingers längd. fun
nasjämväl uti påsarne." 

Med sin vikt av 4,1 kg är fyndet 
det s törs ta från (det dåtida sven
ska) fa stlandet och somjämförelse 
kan nämnas, att de t största sven
ska över huvud taget väger drygt 
JO kg och kommer från Burge. 
Lummelunda sn, Gotland. På 
grund av penningbrist kunde bara 
en del av fyndet inlösas medan res
ten (2,4 kg) återsändes till upphit
taren. Av det inlösta bestod 1.5 kg 
av mynt och 0,2 kg av silverföre
mål. l Kungl Myntkabinettets 
(KMK) inventarium för 1803 upp
tas också 1. 115 mynt från fyndet. 
vilket sannolikt är det to tala anta
let av de mynt som inlöstes. Det 
finns ingen uppgift på hur många 
mynt som å tersändes, men 313 ex 
undgick att nedsmältas genom a tt 
de köptes av Uppsala Universitets 
myntkabinett och dessutom finns 
idag 128 ex på Skoklos ter. Fyndet 
har därmed totalt innehållit minst 
1.550 mynt, medan sannolikt en
dast ett mindre antal blev ned
smälta. 

De mynt som inlöstes till KMK 
resp Uppsala har i dag förlorat s in 
proveniens och den sammanställ
ning av fyndets sammansättning 
som redovisas här bygger på sam
t ida publicerat (Götlin) och opubli
cerat (von Engeström) material , 
medan de tyska mynten i skoklos
ter är översiktligt publicerade 
(Hatz) och behandlas därför sum
mariskt här. 

Det enda arabiska myntet tillhör 
den samanidiska dynastin och 
finns på Skoklos ter. 

A v de tyska mynten kan sam
manlagt 137 mynt bestämmas, 
varav 11 8 ingår i Skoklostersam
lingen, medan 13 är avbildade av 
von Engeström och 6 beskrivna av 
Götlin. 

l. Trier (S) 
2-6. Andemach (S) 
7-8. Namur (S) 

9. Li.ittich (S) 
10. Huy (S) 
I l . Celles (S) 
12. Köln. Kejsar Heinrich [[ 

1014-1024. Häv. 137 (G) 
13-14. Köln (S) 
15-16. Remagen (S) 
17-27. Utrecht (S) 

28. Myntort ? (Utrecht?). 
Myntherre? Dbg 1304 
(E) 

29. Deventer. Kejsar Hein
rich Il 1014- 1024. Dbg 
563 (E) 

30. Deventer. Biskop Ber
nold 1027- 1054. Dbg 572 
(E) 

31-38. Deventer (S) 
39. Groningen. Biskop Wil

helm de Ponte 1054-
1070. Dbg 546 (G) 

40-45. Groningen (S) 
46-53. Tie! (S) 

54. Zuthpen? Mynthcrre? 
Dbg 185 1 (E) 

55- 56. Friesland (S) 
57-61. Staveren (S) 
62-63. Bolsward (S) 
64-66. Leeuwarden (S) 
67-70. Dokkum (S) 
71-72. Garrelswcer (S) 

73. Ostfriesland (S) 
74-82. Emden ($) 

83. Jever. Hertig Ordulf 
1059- 1071. Dbg 595 (E) 

84-90. Jever (S) 
9 1. Soest (S) 
92. Stade. Greve Li.ider U do 

l eller Udo Il 1034-
1057- 1082. Dbg 1311 (E) 

93. Stade (S) 
94-96. Bardowick (S) 

97. Hildesheim (S) 
98-1 O l. Goslar (S) 

102-105. (Goslar) (S) 
106-108. Erfurt (S) 

109. Wilrzburg. Biskop Bru
no 1034-1045. Dbg 864 
(E) 

110-11 1. Wi.irzburg (S) 
11 2-113. Mainz. Kung Heinrich 

IV 1056-1084. Dbg 796 
(E) 
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Teckningar av tyskamynt ur fyndet fu!n Vt'/1118/lrtl. Bland von Engströms ma11uskript i Kungliga Biblioteket i Stocklwlm. 

169 



114. Mainz. Ärkebiskop Bar
do l 031-1051. Db g 804/ 
805 (E) 

115. Mainz. 
Siegfried 
Dbg 812 (E) 

116-120. Mainz (S) 
121-1 22. Worms (S) 

Ärkebiskop 
1060-1084. 

123. Speyer. Kunglkejsar 
Heinrich III l 039- 1056. 
Dbg 830 (E) 

124-128. Speycr (S) 
129-132. Strassburg. Kejsar He

inrich Il 1014-1024. Dbg 
920 (G) 

133. Strassburg (S) 
134. Ulm (S) 
135. Esslingen (S) 
136. NabbUI·g (S) 
137. Myntort ? Mynthcrre·) 

Dbg 1790 (E) 

Medan ovanstående 137 mynt 
kan bestämmas i detalj (och varav 
några i KMK och Uppsala troligen 
också går att identifiera) finns det 
även uppgifter som inte medger en 
närmare bestämning. Så nämner 
Götlin att det i Uppsala fanns mynt 
med inskriften Otto Rex och i von 
Engeströms manuskript finns en 
översikt av fyndet varav framgår 
att mynt med inskriften Colon 
(Köln) vägde 8 lod (11 5 g). att 
mynt med huvud och tempel väg
de 5 3/4 lod (75 g). att mynt med 
huvud och utsirning vägde 2 1/2 
lod (33 g) samt att mynt med huvud 
vägde 14 l/21od ( 190 g). Det fram
går inte av von Engeströms sam
manställning vad dc tyska mynten 
vägde totalt eftersom de fle sta del
posterna inte är specificerade men 
maximalt kan dc ha utgjort 93 5/8 
lod (1.232 g). 

Endast ett halvt engelskt mynt 
~ir bevarat i Skokloster: A:thelred 
II. Helmet typ ca 1003- 1009. Lon
don. Wulf (gar/red/stan/wine). Av 
de mynt som inköptes till Uppsala 
var ca 200 engelska. huvudsakli
gen från A:thelred Il (978-1016) 
och Cnut (1016- 1035) samt två 
från Edward Bekännaren ( 1042-
1066). Samlingen i Uppsala publi
cerades av Schröder första gången 
1825 och om man rensar bort alla 
mynt som inte var (eller annolikt 
var) engelska fördelar dc sig på föl
jande typer: 

IEtlze/red Il 

Crux ca 991-997 19 
Long Cross ca 997-1003 43 
Helmetca 1003-1009 14 
Last Small Cross ca l 009-1 O 17 36 

Cnllf 
Quatrefoilca 1017-1023 63 
Pointed Helmet ca 1023-1029 24 
Short Cross ca l 029-1035 4 

Edward Bekännaren 
Radiate/Small Cross ca 1044-
1046 l 
Short Cross ca l 048-1050 1 
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En överväldigande majoritet av 
dessa mynt bör med andra ord ha 
ingått i fyndet inte minst som kän
da förvärv till Uppsala före 1825 
inskränker sig till 33 mynt (vari
bland engelska) från Skedingc
Tosterö fyndet 1797. De två myn
ten från Edward Bekännaren kom
mer definitivt från Venngarn efter
som Götlin just nämner två från 
Edward. Enligt Hildebrand fanns 
även tre ex från Harold l men de iir 
danska - se nedan. Eftersom 
Schröders förteckning från 1825 
endast upptar mynt fr=ån den ang
lo-saxiska perioden är det tänk
bart att det även kan ha ineått 
mynt från den normandiska pe~io
den. I Schröders publikation från 
1833 ingår även den normandiska 
perioden och det är tänkbart att 
någon eller alla av de fem äldsta 
där kan ha ingått i fyndet men det 
är mycket osäkert eftersom det 
under mellantiden även hade in
köpts engelska mynt som säkerli
gen inte hittats i Sverige. De fem 
engelska mynten är i alla fall föl 
jande: 

William l 1066-1087 
Profile/Cross Fleury ca l 066-
1068. Romney. Wulfma:r/Bonnet 
ca 1068- 1070. Lincoln. Gifel 

William Il 1087- 1100 
Cross Voided ca 1092-1095. Lin· 
coln. Folca:rd 
Cross Pattee and Fleury ca 1095-
1098. London. Thured 

HenrY l l /00-1/35 
Pax ' ca 1104-1107. Salisbury. 
Osbern 

First Hand ca 979-985 
Second Hand ca 985-991 

Den sistnämnda ansåg av Dol-
2 ley som en galvanisk kopia. Med 
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hiinsyn till slutmyntet för dc tyska 
myr1tcn (efter l 079) skulle bara dc 
två förstniirnnda passa in tidsmiis
sigt. men det iir inte alls osannolikt 
att det bland dc tyska ursprungli
gen fanns yngre mynt iin dc vi nu 
kiinncr till eftersom så m iir be
skrivna eller bevarade. Vad giillcr 
dc engelska iir del dock mest san
nolikt att inga normandiska typer 
ingick i fyndet. 

l von Engcslröms sammanstiill
ning av dc mynt som inlöstes till 
KMK finns iivcn en post beteck
nad .. Engelska mynten 27 1/2 lod'" 
(362 g) men det är möjligt att även 
dc följande po~terna med 35 112 
lod (467 g) hör hit. 

Schröders förteckning från 1825 
tar upp följande irländska mynt : 

Sihtric 9931-1-/(N] 
1-2. Long Cross (Sihtric). Dub

lin. Fa:rcmin 
3~. Long Cross (A:thclred). 

Dublin. Fa:rcmin 
Det iir mycket troligt att samtli

ga dessa ex ingick i fyndet och Hil
debrand niimncr dc ·sutom att det 
iivcn fanns ex med 'Thymn .. på 
åtsidan. 

Med s;' många engelska mynt i 
fyndet iir d::t naturligt att det ii ven 
fanns sknndinaviska efterprägling
ar och i Schrödcrs publikation 
finns ocksil många med beteck
ningen barbarisk. Nedanstående 
sammanstiillning anger det max
imala antalet cfterpriiglingar Cnå
gra kan vara engcbka): 
IEtlre/red Il 

1-5. Long Cros!. 
6-7. Small Cros<> 

Cnllf 
8. Long Cro'>!. 

9-10. Pointcd Hclmct 



Förebild? 
11-25. Typ? 

Ett ex med Cnut Pointed Hel
mct som förebild finns i Skoklos
ter. 

De tre ex frän Harald som Göt
lin nämner uppfattades av Hilde
brand som engelska från Harold l 
men dc avser i stä lle t danska mynt 
frå n Hara ld He in 1075-1080. Yt
te rligare e ll mynt frä n Harald He
in. Roskildc, Hbg 4 finn s i Sko
kloster liksom Sven Estridsen 
Roskilde. Hbg 43; Hedeby, Hbg 
76 (3 ex): kors former på åt- och 
fråns. Hbg -. 

Till JOOO-talets slut och Dan
mark a lternativt Norge kan ett ex i 
S koklostcr dateras med en bygg
nad resp ell kors. 

Ett ensamt norskt mynt ingår i 
S kokloster och tillhö r Olav Kyrrc 
1066- 1093. 

En fullständig redovisning av 
fyndet kommer a tt publiceras i se
rien Corpus Nummorum Sacculo
rum i en av Upplandsdelarna som 
utkommer om några år. 
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zwischcn dem Deutschen 
Re ich und Schweden in de r 
späten Wikingerzeit. Stock
holm 1974. Hildebrand. Bror 
Emil: Anglosachsiska mynt i 
Svenska Kongl Myntkabinet
tet. funna i Sveriges jord. 
Stockholm 1846. 

Schröder. Johan Henrik: Numis
mata Anglo-Saxonica in Num
mophylacio Academico Upsa
liensi adservata. Uppsala 1825. 

- : Numrnismata Angli re vetus la in 
Numophylacio Academica Up
saliensi adscrvata. Uppsala 
1833. 

Miinchhausens andlige 
fader som 
"numismatiker". 
Vid fyrtio åtta å rs ålder utgav den i 
exil boende tysken Rudolf Erich 
Raspe i London 1785 en liten skrift 
på 45 s idor. De tta arbe te hade ti 
te ln "Baron MOnchhausen 's na r
rat ive o f his marvellous travels 
and campaigns in Russia". 

Raspe föddes i Hannover 1737 
som son t ill en revisor inom gruv
industrin. l hemmet fa nns det gott 
om vetenskapliga arbeten som so
nen tidigt tillägnade sig. Rudolf 
Erich Raspe u tbildade sig vid uni
versitetet i Göttingen. Han blev 
sekreterare vid huvudbiblioteket 
i Hannover 1767 och utnämndes 
samtidigt' t ill föreståndare över 
Fredrik Jl:s, lantg reve av Hes
sen-Cassel , pri vata museum . 
De tta museum bestod huvudsak
ligen av mynt och medaljer. Den 
lilla staden Cassel var mycket 
lugn och trivsam. Raspe tjänade 
kanske inte så mycket som mynt
och meda ljvårdare men det var en 
siiker tjänst för en forskn ingsin
t resserad yngre begåvning. Ty-

värr började Raspe leva på stor 
fot samtidigt som han genom sin 
kri tiska läggning fick många 
ovänner. Det värsta var dock att 
han började få stora skulder. Kre
ditorerna började pressa på och 
t ill s lut såg Raspe endast en utväg 
- han började sälja gamla mynt 
och medalj er ur lantgrevens sam
lingar för att kunna be tala sina 
skulder. Då s taden Cassel inte var 
så stor upptäcktes det ganska 
s nart vad som höll på a ll ske. 1774 
avslöjades de t a tt Raspe under 
fyra å rs tid sålt föremål ur de nu
mismatiska samlingarna. Efter att 
ha förgäves bett om nåd nydde 
den brottslige. Han anlände till 
England 1775 . trött och utfattig. 
Efter en rad äventyr fic k Raspe 
till slut anstä llning hos industr iaH
sten Matthew Boulton. Denne 
skickade iväg Raspe till Cornwall 
för a tt där a rbeta som gruvingen
jör. Det var under denna tid som 
MOnchhausen skrevs. 

Under en kolprospektering i 
grevskapet Kerry avled Raspe i 
scharlakansfeber 1793. 

lan Wise/111 
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Två 1700-talsfynd från Öland, beskrivna av 
Jacob von Engeström 
Av Kenneth Jonsson 

Haglunda, Alböke sn. 

Detta fynd hittades 1761 av bon
den Sven Persson i en åker som 
sedan urminnes tider kallades för 
"Penninge-delden." Anders Bo
lin, som sedan 1773 var medlem av 
Kong! Svenska Vitterhets Akade
mien, skänkte 22 mynt (2 arabiska, 
5 tyska samt 15 engelska) från fyn
det till akademien. Det skedde tro
ligen 1787, eftersom Jacob von 
Engeström läste upp en beskriv
ning av fyndet vid akademiens 
sammanträde den 3 april detta år. 
Det är också okänt hur noggrann 
denn abeskrivning var, men några 
närmare uppgifter om mynten i 
fyndet finns inte publicerade. 
Bland von Engeströms manu
skript i Kungliga Biblioteket i 
Stockholm finns emellertid en för
teckning över nedanstående eng
elska mynt "fundne på Öland och 
af Botin lämnade till Witterhets 
acad." 

l • 
JEthelred ll 978- 1016 
Benedicfion Hand 

l. Tamworth. Leofric. Hd 1875. 
Utan upprullade bågornament 
vid handens övre del. 

Crux 
2. Rochester, Sidwine. Hd 1685/ 

1686. 
3. Southwark, Byrhtelm. Hd 

183 1. 

Long Cross 
4. Gloucester, Leofsige. Hd 596. 
5. Hereford, Dilion, Hd 687. 
6. London, Edwine. Hd 1298. 
7. Rochester, Eadwerd. Hd 

1668. 
8. Stamford, Cristin. Hd 1758. 
9. Myntort? von Engeström an-
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ger inskriften som .. 
ONLATS .. . vilket tyder på att 
den var otydlig och svårläst. 

Last Small Cross 
10. Lincoln, Othgrim. Hd 953. 

Cnut 1016-1035 
Quatrefoil 

Il. Oxford, Sibwine. Hd 1119. 
12. Shaftesbury, Lufa. Hd 1141. 
13. Taunton, Edrig. Hd 1247. 
14. York, Elfstan. Hd 183. 

Pointed Helmet 
15. York, IEthelwine. Hd 139. 

Flera av exemplaren är troligen 
identiska med mynten i Hilde
brandsamlingen. Det här avbilda
de är det definitivt, eftersom det 
förutom detta ex endast är känt i 
ytterligare ett ex från ett yngre 
fynd. Någon förteckning över dc 
arabiska och tyska mynten verkar 
tyvärr inte ha gjorts. Det är också 
osäkert om de mynt som skänktes 
till akademien utgjorde hela fyn: 
det, men med tanke på namnet på 
åkern och hur lång tid det gick mel
lan att fyndet gjordes och att myn
ten skiinktes utgör dc sannolikt en
dast en mindre del av den ur
sprungliga skatten. Med ledning 
av de beskrivna engelska mynten 
kan skattens nedläggningstid sät
tas till efter ca 1023. 

Klinta, Köping sn. 

Bland von Engeströms manu
skript i KB finns även en förteck
l}ing över ' '20 st pgr fundnc på 
Oland 1779 .. , Detta år rapportera
des två fynd från Öland i ett brev 
från landshövdingen Rappe den l 
mars: 
a) Skatt funnen av klockaren Lars 

Olsson i Gröndal den 15 febru
ari under en s tor sten i ett sten
röse vid Klinta by. Köping s n. 
drygt250m nordos t om kyrkan. 
Den bestod av mvnt och s ilver
föremål med en. sammanlagd 
vikt av ca 1.963 g. 

b) Skatt hittad av bonden Nils 
Jansson i Övre Vannborga by. 
Köping sn, den Il februari un
der en uppbruten sten drygt 200 
m öster om byn. Den utgjordes 
av mynt som tillsammans vägde 
ca 599 g. 

Dcssviirre behandlades fynden 
sedan tillsammans. Ca 697 g bestå
ende av anglosaxiska, tyska och 
andra utländska mynt samt silver
föremål inlöstes, medan ca 1.868 g 
bestående av mynt som var dels 
sönderbrutna. dels utnötta och 
oliisliga, samt dels likalydande 
med de inlösta , å tersåndes till upp
hittarna. Av 101 granskade arabis
ka mynt var 84 samanidiska. 

Dessa två fynd har dessutom 
ibland blandats ihop med ett år 
1775 gjordt fynd av 2 a rabiska 
mynt samt smyckesilver som hit
tades av bönderna Daniel Olofs
son och Anders Nilsson. när de 
bröt s ten för att göra gatan öster 
om Klinta by , Köping sn. lättare 
farbar. 

De mynt som von Engcström 
beskriver är följande och antalet 
uppgår fakti skt till 21: 

TYSKLAND 
Tri er 

l. Ärkebiskop Poppo 1016-
1047. Dbg 466. 
Remagen 

2. Myntherre? Dbg 430. 
Mainz 

3. Ärkebiskop Lupold l 051-
1059. Dbg 807. 

ENGLAND 
Harald l 1035-1040 
Jewel Cross 

4. Exeter. Edma:r. Hd 127. 
5. Stamford. Lefedei. Hd 

897. 

•• 2 

Harthaknut 1035-1038 
Jewel Cross 

6. Chichester. Leofwinc. Hd 
18. 
Edward Bekännaren 1042-
1066 
Radi.ate Small Cross 

7. Winchester. lfinc. Hd 783. 



Regent? 
8-11. "gamla engelska til widare 

utredning. " 

DANMARK 
Sven Estridsen 1047-1075 

12-18. Lund. Förvirrade inskrif
ter. Hbg 6. 

19. Lund. lrleft. Hbg 12. 

LAND? 
20-21. "2 st särdeles mynt till wi

dare utredning.' ' 

Slutmyntcn ligger väl samlade 
med 1051-1059 för de tyska. ca 
1044- 1046 för de engelska samt 
1047- 1075 för de danska. Det av
bildade myntet är sannolikt unikt 
och måste därför vara det av von 
Engeström beskrivna exemplaret. 
Frågan är nu om dessa mynt kom
mer från det ena eller båda fynden 
från Köpingstrakten och är det 
möjligt att rekons truera innehållet 
i fynden med ledning av kända fak
ta? Man kan då konstatera , att de 
arabiska mynten samt de väster
ländska som von Enges tröm be
skriver knappast kan tillhöra ett 
och samrna fynd, eftersom skatt
fynd från 1050-talet inte innehåller 
så många arabiska mynt. Det är 
därför uppenbart att Köpingsfyn
den bestod dels av en skatt med 
sannolikt enbart arabiska mynt 
nedlagd på 900-talet samt en skatt 
med sannolikt enbart västerländs
ka mynt nedlagd efter l 051. För att 
kunna bedöma var det ena resp det 
andra fyndet hittades får man utgå 
från beskrivningen av det av allt 
att döma mycket stora antalet 
mynt som återsändes till upphit
tarna som tyder på att det huvud
sakligen var fråga om tyska mynt. 
slutsatsen blir då att skalten från 
Klinta bestod av totalt minst 1.000 
mynt. framför allt tyska men san
nolikt äyen ett par hundra engel
ska. eftersom fEthelred ll och 
Cnut saknas bland de mynt som 
löstes in. Riksantikvarien Adler
beth har knappast gjort sig känd 
som numismatisker och det är där
för logiskt att de yngre mynten i 
fyndet blev inlösta eftersom sam
lingarna tidigare bara bestod av ett 
litet antal av dessa, medan de äldre 
från fEthelred II och Cnut var rik
ligt representerade och dä1för im e 
löstes in trots att de bör ha utgjort 
den helt övervägande delen av de 

engelska mynten. Dessutom fanns 
säkerligen bl a fler danska mynt. 
Nedliiggningstidefl låg efter l 05 1. 

Skatten från Ovre Vannborga 
som var betydligt mindre har då 
bestått av minst lOJ (och högst ca 
200) arabiska mynt varav 84 var 
präglade under elen samanidiska 
dynastien. Nedläggningstiden har 
infallit under 900-talet. 

Förutom von Engeström bygger 
denna rekonstrution på uppgifter i 
Schlick samt Stenberger. 

Li u e ra 111 r: 
Dbg- H. Dannenberg, Die deuts

chen Mi.inzen der siichsi
schen und fränkischen Ka
iserzeit 1-4. Berlin 1876-
1905. 

Hd- B.E. Hildebrand. Anglosac
hiska mynt i Svenska Kon
gliga Myntkabinettet funna 
i Sveriges jord. Stockholm 
1881. 

Schlick- H. Schi.ick. Kgl Vitter
hets Historie och Antikvi
tets Akademien. Dess för
historia och historia, VT. 
Stockholm 1943. 

Stenberger - M. Stenberger, 
Öland under äldre järnål
dern . Stockholm 1933. 

Upprop rörande 
privatbankernas sedlar 
Vid Kungl Myntkabinettet i 
Stockholm pågår sedan en tid ett 
specialarbete rörande Sveriges 
privatbankers sedlar. Forskning
en gäller Sveriges samtliga 31 en
skilda banker och 22 filialbanker. 
Som utgångspunkt har vi använt 
A. Platbårzdis arbete ' 'Sveriges 
sedlar", del lll, De enskilda ban
kernas sedlar 1831-1902, Lund 
1965. Till vårt förfogande har vi 
förutom Kungl Myntkabinettets 
egna samlingar (i vilka ingår Bank
museet. som ägdes av Svenska 
Handelsbanken) även depositio
ner från Riksbanken och Kungliga 
Biblioteket. Trots tillgången till 
dessa förnämliga samlingar saknas 
ett antal sedlar. A v dessa finns det 
säkerligen en del sedlar i privata 
samlingar, men det är även möjligt 
att somliga sedlar. som förteck
nats av Platbärzdis , aldrig existe
rat annat än som förslag på pappe
ret. Nedan förtecknas de sedlar. 
som vi för närvarande saknar i för-

hoppningen om att någon i läse
kretsen äger eller har kännedom 
om någon/några av dessa. 

Upplysningar kan skickas till 
lan Wisehn, Kungl Myntkabinet
tet. Box 5405, 11484 Stockholm, 
Telefon: 08/783 94 63. 

PrivatbanksNI/ar 
Bohusläns Enskilda Bank 
JO kronor 1879 

Christinehamns Enskilda Bank 
JO kronor 1876 

Gefleborgs Enskilda Bank 
500 riksdaler riksmynt 1866 

Göteborgs Enskilda Bank 
JOO riksdaler riksmynt 1858 

JO riksdaler riksmynt 1866 
500 riksdaler riksmynt 1868 
100 riksdaler riksmynt 1868 
50 riksdaler riksmynt 1868 

JOO riksdaler riksmynt 1873 
50 riksdaler riksmynt 1873 
JO kronor 1894 

Hernösands Enskilda Bank 
5 kronor 1880 

Kalmar Enskilda Bank 
l 00 kronor 1897 
l O kronor 1898 

Malmö Enskilda Bank 
JOO riksdaler riksmynt 1865 

Målarprovinsernas Enskilda Bank 
50 riksdaler banco 1847 

500 riksdaler riksmynt 1867 
JO riksdaler riksmynt 1867 
5 riksdaler riksmynt 1867 

Norrköpings Enskilda Bank 
5 riksdaler riksmynt 1865 

Enskilda Banken i Örebro 
50 riksdaler riksmynt 1867 
lO kronor 1893 

Skånska Privatbanken 
5 riksdaler banco 183? 

JOO riksdaler banco 1847 
25 riksdaler banco 1847 

1000 kronor 1876 

Smålands Privatbank 
50 riksdaler banco 1837 
2 riksdaler banco 1847 

Stockholms Enskilda Bank 
JOO riksdaler riksmynt 1872 
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Kopparbergs Enskilda Bank 
50 riksdaler banco 1848 

100 riksdaler riksmynt 1858 

Sundsvalls Enskilda Bank 
100 riksdaler riksmynt 1865 
50 kronor 1897 
l O kronor 1898 

100 kronor 1902 
l O kronor 1902 

Södermanlands Enskilda Bank 
l O kronor 1882 

l 00. kronor 1897 

Uplands Enskilda Bank 
10 kronor 1874 

Wadstena Enskilda Bank 
100 riksdaler r iksmynt 1867 
50 riksdaler riksmynt 1867 

Wermlands Provincialbank 
10 riksdaler 18 .. (vi t sedel) 
50 riksdaler banco 184. (grön se
del) 
6 2/3 riksdaler banco 184. (grön 
sedel) 

Westerbottens Enskilda Bank 
100 kronor 1876 

Östgöta Enskilda Bank 
l 00 riksdaler banco 18 .. 

Se bild och text här intill. 

.. ~; . ,. 

Vådan av att svälja 
kopparmynt m m 
Vid läsning av iildre vetenskapliga 
arbeten kornmer man ibland på 
uppgifter som har en numismatisk 
anknytning. J Vetenskapsakade
miens Handlingar för 1782 finns en 
insiindare med rubriken : Beriiflel
se om en Man , som nedsviilgt en 
hop koppar-slontar m m. J n~iind 
of Prov. Med. Doct. BJORN
LUND. som varit t/syna l'iflne rit 
denna händelse. Art ikeln hardock 
s ignerats av Jacob Utter. Det be
råttas här om "en för liderlighet 
och öfverdåd afskedad Dragon'' 
som i Eura socken i Björneborgs 
län i mars 1780 svalde 6 till9 daler 
k.rn. i två styvers slantar. en fäll
skaftskniv. ett eldstål och en tlin
ta. " Fl intan och några s lantar af
gingo inom några dagar per cxcre
mcnta" medan det övriga fanns 
kvar i den f. d. dragonens mage 
fram till oktober samma år. När 
han lutade s ig fram åt och man rör
de med handen på hans mage. 
skvallrade föremålen ljudligt. lik
som då han vände s ig tviirt. Utter 
skriver med viss medkänsla ''af så
dan onaturlig spis mådde han gan
ska illa". 

Dragonen ansåg att koppariir
gen höll på att förkväva honom. 
något som han försökte avhjälpa 
genom stiindigt ä tande av mjölgröt 
och viilling. Som en ytterl igare 
följd kunde han inte utföra något 
arbete. då koppars lantarna tyngde 
för mycket i magen och vid all rö
relse gnagde och slet. Detta gjorde 
a tt den f.d. dragonen mes t låg till 
sängs. och då det gjorde ont på ena 
sidan viincle han s ig på den andra 
osv. Han följde allas goda råd för 
en snar bättring men inget hjälpte. 

Filialbankens i Christianswd assignation (check) år 1854 på JOO riksdaler IJanco all Provincial-Mcdicus Björnlund 
utbetalasfrån dess kolllo i Riksbanken. Srockholm. (Makulerad.) försökte bis tå men dragonen hade 

Filia/bankemal'ar privata banker med E' n liren omsiillningjiill!(örrmecl de t'nskilda ''föraktat medlen. då förs ta dosis 
bankernas , men de hade fonda i Riksbanken och heralade sina kunder. r ex t·id få,, ej hulpit honom". Efter ca 6 måna
med scidana assignarioner på 100. 500 och /.000 riksdaler. Assi?narionema kom all der korn det mesta ut på naturliga 
cirkulera på orren som bewlningsmedel. vägar e lle r som Utter skriver ··ge-

Denförsra av de 22/ilia/bankerna bildades i G ii l'/ e c1r /852. densista Filialbanken i 
Sundst•a/1, upphörde 1875. nom kroppens naturliga drift". 

De gick skiftande lidentill mi.itc·s.}7era en· dem ga1· uppho 1· r il/ nya enskilda banker Mynten kom ut helt blanka. " be
med större omsällning och en sedelmgin1ing som mr hehiindigare för al/miinheren nen på knifskaftet förtärde. men 
genom enliigsru nominal m· 5 riksdaler !kronor). bettet samt med h vad järn var i 

Assignarionsblankeuema rilllwndahölls m· Riksbanken. Bi/dc• n \'isar en typisk skaftet och eldstålet. skrofliga". 
bancoassignarion. Vid öt·ergångenri/1 riksmyntl'alura c/r/855 infiirde Riksbanken en Orsaken varför den f.d. dragonen 
annantyp m· ut/el. Dess~t sedelryper- sorniit·~n har t·iisenr/iga typskillnader inom svalde ovan nämnda förem ålfinns 
sam~w penod -: /w r al dn g redot·tsars fulls~andtgr. . .. 1 rvärr e· med i Jacob Utters lilla 

V arrupprop mkluderar al/afilwlbankasstgnattom•r som kanfinnas t allmanna eller } . k l J 
priva/ct samlingar. art1 e · 
Foto L. Wallen forrs s 183 lan Wisehn 
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Sensationella sYenska mynt i nya skattfynd från Gotland 
Av Kenneth Jonsson och Majvor Östergren 
Den 3 augusti gick jordbrukaren 
vid Glammunds gård, Akebäck s n, 
Gotland, ut t ill en av sina åkrar för 
att se om det var tillräckligt fuktigt 
i marken för att höstså. En bit ut i 
åkern började han då hitta flera 
mynt som låg i ytan och han för
stod att det var en myntskatt som 
hade blivit upplöjd. De antikvaris
ka myndigheterna kontaktades 
och en undersökning inleddes av 
Riksantikvarieämbetets Gotlands
undersökningar (RAGU). Det vi
sade sig då att det fanns ytterligare 
en skatt 13 m. från den först upp
täckta! Båda fyndplat serna gräv
des ut under tre veckor. Vid plat
sen för den första skatten (Giam
munds l) fanns endast ett fåtal 
mynt kvar i den ursprungliga 
skattgömman. Däremot fanns det 
betydligt mer kvar i själva skatt
gömman för det senare fyndet 
(Giammunds Il). Vid en röntge
nundersökning av den senare (som 
kapslades in i gips för att grävas ut 
senare) visade det sig a tt den inne
höll två armringar förutom den 
armring och de mynt som var syn
liga redan innan. Båda skatterna 
har förmodligen ursprungligen le
gat i askar av trä eller näver. 

Åkern har under senare år vid 
några tillfällen plöjts extra djupt 
och det är orsaken till att skatterna 
inte har kommit fram tidigare. 
Glammunds l plöjdes säkerligen 
första gången upp för flera år se
dan, medan Glammunds Il kan ha 
plöjts upp så sent som i år. 

På fyndplatserna hittades även 
boplatsrester såsom härdar, men 
inga rester på syllram. Eventuella 
rester har plöjts bort eftersom de 
ligger relativt grunt. Vidare hitta
des bränd lera. ben. keramik , 
bronsfragment, kammar, pärlor 
och en sländtrissa. Den nuvarande 
gården)igger emellertid långt bort 
vid kyrkan och flyttningen har 
kanske skett i samband med att 
kyrkan byggdes . 200 m från fynd
platserna gick på 1600-tale t den 
gamla vägen mellan Akebäck och 
Roma. 

Den större skatten. som hitta
des först (Glammunds 1) består av 
l 014ex. varavde776som hittades 
den första veckan är preliminärt 
bestämda och det yngsta myntet 

(slutmyntct) som hittills har på
träffats är präglat tidigast 1044. 
Det är engelskt från Edward Be
kännaren, Radiale Small Cross 
typ ca 1044-1046. Det hitt ills 
yngsta tyska är från kung Henrik 
III l 039- 1046. Däremot saknas 
helt de annars så vanliga danska 
mynten från Sven Es tridsen 1047-
1075 med bysantinsk utformning, 
vi lket är betydelsefullt för skat
tens datering. De 776 myntens för
delning på länder är följande: 
Kalifatet 22 (2,8%) 
Bysantiska riket l (O .l%) 
Tyskland 591 (76,2%) 
Ital ien 2 (0.3%) 
England 135 (17,4%) 
Irland 3 (0.4%) 
Skandinavien 15 (l ,9%) 
Danmark 7 (0.9%) 
S :a 776 

Som framgår är de tyska mynten 
helt dominerande. men det är för
vånande att böhmiska mynt helt 
saknas. De arabiska mynten är 
diiremot ovanligt många, men be
s tår nästan uteslutande av frag
ment. Ä ven i skatten som helhet 
finns det många fragment e ller mer 
än 10%. Dessutom ingår 20 bitsil
verföremåL 

Den mindre skatten (Giam
munds II) består av 537 ex. vartill 
kommer uppskattningsvis 25-50 
ex. i skattgömman som ännu inte 
är utgrävd . Av dessa är de 322 som 
hittades den första veckan prelimi
närt bestämda. Slutmyntet är här 
1023 (England. Cnut, Pointed Hel
met typ ca l 023-1 029). men det är 
sannolikt att de tyska mynten här 
kommer att gå till 1024 (kung Kon
rad Il 1024-1027) när de kan fin
bestämmas i lugn och ro. De 322 
mynten kommer från följande län
der: 
Kal ifatet 4 
Bysantinska riket l 
Tyskland 209 
Böhmen 4 
England 90 
l rland 4 
Skandinavien 7 
Sverige 3 
S:a 322 

(1.2%) 
(0.3%) 

(64 .9%) 
(1,2%) 

(28.0%) 
(l ,2%) 
(2 .2%) 
(1,0%) 

De tyska mynten domineras 
kraftigt av mynt från Köln. (Gos
lar) och Mainz, men deras andel av 
hela skatten är lägre än i Glam-

munds l. Det hänger samman med 
att myntimporten från England 
börjar minska tidigare än från 
Tyskland . Andelen fragment är låg 
i denna skatt. 

Av dc tre svenska mynten från 
Olof Skötkonung 994- 1022 och 
präglade i Sigtuna är inte mindre 
än två sensationella. En är av 
Crux-typen (LL 7) men ensidig 
(åtsidan). vilket tidigare inte är 
känt över huvud taget från hans 
myntning. Ett ex. på fyrkantig 
plants består dels av frånsidan till 
en barbariserad Long Cross (med 
punktering i kors vinklarna) som är 
stampkopplad till Olofs reguljära 
mynt (LL 28a), dels av ytterligare 
en frånsida men denna gång av 
Small Cross-typ och med en stamp 
som tidigare inte har kunnat kny
tas till Olofs myntning. Den nya 
s tampkopplingen kommer säkert 
att medföra att ytterligare stampar 
kan kopplas till Olofs sena mynt
ning då de reguljära, läsl iga in
skrifterna har ersatts med barbari
serade inskrifter. Den tredje av 
Olofs mynt i skatten är av Crux
typcn och myntmästaren Godwine 
och tidigare känd i e tt större antal 
ex. 

De vikingatida myntfynden frå n 
Sverige iir för närvarande under 
publicering i serien Corpus Num
morum Saeculorum IX-XI och 
det är lustigt att när den första Got
landsvolymen kom ut 1975 fan ns 
det inte e tt enda känt skattfynd 
från Akebäcks sn och nu finns det 
alltså två. En närmare beskrivning 
av de två nya fynden hoppas vi 
kunna publicera separat. 

SPECIE 
MYNTHANDEL HB 

Köper o säljer 
Mynt • Sedlar• Medaljer 

Spec. ,\/dre Sl'ellska kopparmptl. 
Serliar före /900. 

Kommisilmsuppdmg - Auktioner. 

Storgaran 19. Box 69 
57401 VETLANDA 
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Försäljningen av den 
kungliga egyptiska 
myntsamlingen 
Samlare och mynthandlare från 
hela världen samlades i Kai ro i 
s lutet av februari 1954 för att delta 
i en av de mest sensationella 
myntauktioner som någonsin ägt 
rum. Auktionen gällde den störta
de egyptiske kungen Faruks (re
gerade 1936-1952) samlingar. 

Londonfirman Sotheby & Co 
fick uppdraget att sälja a ll t utom 
frimärkssamlingen (som såldes ge
nom H .R. Harmer Ltd i London). 
Sotheby lät trycka en katalog med 
titeln: The Palace Col/ections of 
Egypt . Auktionen hölls i 
Koubbeh-palatset i Kairo diir Fa
ruk tidigare hade bott. 

Dc endajämförelser som är möj
liga att göra är försäljningen av den 
brittiska kungliga Whitehall-sam
lingen under Cromwells tyre och 
splittrandet av samlingen i Versa
illes 1793. 

Myntsamlingen var världsom
fattande utan någon specialise
ring. Det fanns inte he ller någon 
tanke på att samla mynt efter este
tiska ideer eller en viUa a tt fördju
pa kunskaperna kring äldre histo
ria. Kungen ägnade sig i s tä llet åt 
den enklaste formen av samlande 
- han samlade huvudsakligen 
mynt från 1800- och 1900-talen . 
Stora amerikanska (t ex W.H. 
Woodin. H .B. Earle och överste 
Greens samlingar) och europeiska 
(dc franska mynten kom hu vud
sakligen från greve Ferraris mynt
kabinett) myntsamlingar inköptes 
av Faruk i en rasande takt. atur
ligtvis ingick mängder av rariteter 
och provmynt från viiridens alla 
hörn. 

l Faruks palatssamling ingick 
165 mynt och medaljer av platina. 
ca 8 500 av guld. nästan 38 000 av 
silver och hrons samt ca 33 000 
sedlar. 

Samlingen av 1800- och 1900-
talsmynt var den mest kompletta 
som någonsin skapats: så var t ex 
USA nästan helt komplett och 
såldes under auktionen i å rsset. 

A v de många sällsynta mynten i 
Faruks samling kan hår endast ges 
ett fätal exempel: Polen. 100 duka
ter 162 1. England. provmyntet en 
crown i guld från 1662. Storbritan-
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Exkliii/t Faruk {l r e t c>fter m ·.,illtlliiiJ.!t'll. cil·s 1953. fl1111 !lt'wJ..N {!uimwlen /ii r till 
tacka fiir l'isotf xiistfrillt't. 1/tlll., dotter si{!nerar !!th tlmJ..t•n. Fmo Key.,ttmt'. " 
SI'C'II~kt Prc•njino. 

nien. l penny i guld och ett (5 
mynt från 1820 präglat i ~ilver. 
Varken förr eller senare hade så 
många platinamynt utbjudit-;. 
Trot~ ett från kungens s ida bris
tande intresse för riktigt gamla 
mynt. ägde han en del antika 
mynt. Att guldbarrer högligcn in
tresserade Faruk framgår av hans 
bet ydande ~amling n v brasi liMo;ka 
frä n 1800-talet. 

Förutom de numismati ka am· 
lingarna s< Ides enorma miingder 
guld- och silverföremaL frimär· 
ken.juveler. klockor. fran ska pap· 
persviktcr. tändsticksetiketter. 
pornografien m m. m m. 

Till auktionen reste viiridens 
främsta samla re och handlare . Al
la hotell var sedan liinge fullboka
de . Från Sverige kom ett par köpa
re. En av dem var J. Peder en fra n 
Borås. om senare erbjöd mynt-

handlare i Sverige mynt rrfm auk
tionen i ~ in katalog nr Il. diu han 
även ger en livfull beskrivning av 
svårigheterna a tt ur Egypten utfö· 
ra det inropade materialet. 

Vid visningen var siikerhebbe
stämmelscrna rigorösa. Mynten 
låg i lås ta montrar för edda med 
sigi ll. Vid varje monter fann~ en 
ansvarig tjiiosteman och två assis
tenter. Otaliga fal ska mynt fann~ 
insprängda i den utbjudna sam
lingen. vilket tvingade köparna till 
noggr.tnna 'itudier av mynten för 
att und vika kostsamma mi s.,tag. 
Flera av köparna Csom själva var 
mynthandlarel kiinde igen mynt 
som sålt~ i toppkvalitet till Faruk 
direkt efter andra viirld~krigel 
men nu. nio år senare. var samma 
mynt i däligt ~kick. 

De fyra första numren drogs till 
baka: enligt ett rykte ~om c irkule-



rade i Kairo var det sta tschefen 
själv, general Naguib. som behöll 
dem för ''en egyptisk privatsarnla
res'' räkning. An nar inropades dc 
första numren av dc brittiska 
handlarna David Spink och Fred 
Baldwin. som tog chansen att fylla 
på afTärslagren efter femton å rs 
ekonomiska restriktioner i sam
band med andra världskriget. 

Efter auktionens lut råkade 
många av köparna ut för byråkra
tiskt krångel. En del tvingades 
kämpa i en vecka för att kornrna ut 
ur landet med det o m köptes. 

Under sommaren 1954 kunde 
man i amerikanska numismatiska 
tidskrifter läsa annonser med e r
bjudanden från Fantks samlingar. 
t ex denna. införd i Th e Numisma
tist 1954. nr 2, sid. 155 . från Nu
mismatic Gallery i Bcverly Hills i 
Kalifornien: Manv hm·e writtl!ll to 
us for a specime~z ji·om the KinJ! 
Farouk Collection. Th el' i11dicttte 
their prefere11ces and l;ow much 
they would like ro spe11d. You can 
do the same. Add a "Farouk Coin" 
to yourcollecrion, and ,·ou (1{/d the 
lustre of a pediraeed C'~1i11. 

Den egyptiska regeringen be
gick väl egentligen inte något stör
re kulturbrott geno111 all l,uulhkc.:
m och splittra den kungliga sam
lingen. Inriktningen på kungen 
samlande. dvs moderna ovanlica 
mynt utan tanke på kons tnä rliga 
eller historiska värden. -;peglar en
dast glädjen a tt samla mynt i ädla 
metaller. 

Faruk som personlighet och 
hans samling kan inte jämföras 
med andra kunclica samlare om 
t ex Kristina a~ Sverige. Viktor 
Emanuel III av Ita lien. Lud vig 
XIV av Frankrike. Christian VII I 
av Danmark och deras samlingar 
som tydligt vittnar om ett histo
riskt intresse och en käno; la för 
konstnärlig kvalitet. 

Inkom ·terna från försäljningen 
hjälpte till att förbättra Egyptcns 
ansträngda finanser. 

Myntverkets leverans
plikt upphör 
Sedan 1746 har myntverket haft skyl
digheten att till kungl myntkabinettet 
liimna exempl:tr av sin produktion av 
mynt och medaljer. Bestämmeberna 
o m leveransplikt - som ursprungligen 
även gällde exemplar till riksbanken 
fram till all dems samlingar 19-12 depo· 
nerades i myntkabinettet -har si ll ur
sprung i en tid. då dåvarande kongl 
myntet var landets enda producent av 
mylll och medaljer och staten huvud
~akligen den enda utgivaren av mynt 
och medaljer. (Pa samma sii ll förcl ftg 
skyldighet sedan 1786 att alla medal
jinskrifter s kulle granskas av villerhct
sakadcmit:n.l 

l förordningen mc:d instruktion för 
myntverket CSFS 1979:74 1 §3) förc
s krevs bl a att verket till myntkabinet
tet skall liimn:• dels två exemplar av 
mynt som präglas under cll år och dc b 
tvåexemplar av varje ny typa v medalj . 
Riksdagen beslutade den Il december 
1985 all mynt- och medaljtillverkning
en fr o m l juli 19!i6 skall bedrivas i 
aktiebolagsform under riksbanken . In
struktionen för myntverket upphiiv
des. 

Kungl myntkabinellct. staten~ mu-
cum för mynt-. medalj- och penning

historia. har i en skrivelse den IN no
vember 1985 till regeringen fmmhällit 
all levemnserna från mynt\·crket i• r av 

N ederländska 
myntkabinettet flyttar 
Het Koninklijk Kabinet van Mun
ten. Penningen en Gesneden Stc
nen. motsvarigheten till vårt sven
s ka Kungl Myntkabinett. har läm
nat Haag och fått lämpligare loka
ler. Sedan i somras är adreso;cn 
Rapenburg 28. Postboks I l O:!tL 
NL-230 1 EA Leiden. Detta som 
en underrättelse för de läsare. som 
är så energiska att de besöker ut
ländska myntkabinett under s ina 
re~or . 
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viisentlig hctyd..:lse för att vnrl kultu
rarv skall kunna dokutm:nteras för 
framtiden . Lcvcran~crna blir enligt 
mynt kabinctlo!t inte upphöra niir mynt
vcrkeb orl_m ni,:llion~form :indra'>. Vi
dare under~ l rök myntkabinettet att 
mynt- och medaljstiimplar iar original
verk av nfta fram~taendc konstnarer 
och iiger 'tort kuhurhi,tori,kt viirde 
och all det iir viktigt all dc {tverliimna' 
till mvntkahincttct d;i dc inte langrc 
behöv~ fcir produktionen. Myntkabi
nellet har i•vcn pantini orn att i.lvriga 
tillverkare av medaljer i Sverige. 
friim't AB Spormng. Norrtiiijc. frivil
ligt överliimnar exemplar ur ~in pro· 
duktionav medaljer utan kon~tnad for 
myntkabinettet. 

l regeringen' he~lul den Il JUni 1986 
(FiD Il : 15. dnr471\9/85) anfors all för
ul\Jm myntkabinettet har myntverket 
och fullmiiktige i Sverige~ Rik~bank 
avgell yllrandc i iirendet. fo'ullmiiktige 
har diirvid åtagit sig m t tillse all ~tam
par som inte liingrc behöv~ fill' priigling 
av mynt och medaljer överliinuw~ till 
myntkabinettet. Vidare har fullmilkli
ge i Sverige~ Riksbank förklarat sig be
redda att wara för all myntkabinellet 
erhåller exemplar av dc mynt och med
aljer ~om tillverka, av aktiebolag itgt 
av riksbanken. 

l likhet med myntkabincllet :m~er 
regeringen att det ar av \lort varde all 
mynt och medaljer \0111 tillverka' har i 
landet och de \tampar ,om anvands vid 
medaljpr:lglingen bevara' fOr fnamti
den av myntkabinettet. Mot bakgrund 
av dc at aganden ~om gjort' av fullmäk
tige i rik,banken och den ordning ~om 
nu timimpa' av priv:na tillverkare. ut
gfar regeringen från all mynt. medaljer 
och medalj~tampar i huvud,ak enligt 
hillilb tilhtmpad pra;~.i, utan ko\tnad 
kommer all övcrliimna' till myntkabi
nettet. Det \akna~ diirfor anledning att 
nu före,l ii all medaljtillverkare 'kall 
aliigga~ all l:unna pliktexc:mplar till 
myntkabinelle t. 

Regeringen vid tog , flledc, ingel) 
:'ngiinlmed anlt:dning av lll}'ntkabinct
tet ~ frarn,tiallning utan nojer ,ig med 
fulhniiktige' i Sverige~ Rik,bank åta
gande all fort\:itta lcveran~cn av mynt 
och 111 \!daljer fn\n myntverket ~om tidi· 
garc. 1\ ven mynt- och medalj)tampar
na skall ovcrl;imna~ d:i dc inte liingr.: 
anvitnd' i produktionen. Regeringen 
immar inte vidta atgardcr "' liinge pri
vata tillvcrk:tre av medaljer ovcrliim· 
narexemplar ur 'in produktion pa ~am· 
ma villkor \0111 myntverket. 

Sammanfattning,vi' kan man \tiga 
all myntverket\ lag,tadgadc ,kyldig
hct all leverera 111) n t och medaljer till 
myntkabincllct upphor den l juli 191\6: 
samtidigtutfä~tcr ~iB fulhnaktigc i Sve
rige, Rik,bank all fon,all a lcvcmn\cn 
pta \amma ~all ~om tidigare. 

TS 
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T il 
Svenska Numismatiska 
Föreningen 
For et par år siden viste Svenska 
numismatiska Föreningen mig den 
h<eder M udnrevnc mig til korres
pondcrcnd.e medlem. ogjeg föler i 
dag t rang 111 at benylle mig af de u e 
privilegium for at kommcntcre en 
aktuel sag. Forhåbentlig er det ik
ke for anmassende. at jeg som ud
l<ending kommcnterer en nv 
svensk lov. Det drcjcr sig om <end
ring i lov om rigcts m!')nt. 27. febr. 
1986 (SFS 1986-90). aftryl.;r i 
S1·ensk Numis11wtisk Tidskrift 415. 
maj 1986. s. 130-13 l. 

Det der falder mig for brys te t er. 
at det fra l. juli ikkc er m~ntdirck
t~rens. men riksbankchefens mo
nogram. der skal findes på mpnten 
og dermed også garantere. at alt er 
i orden. 

Mig bckendt har det a/tid va:ret 
den direkte ansvarlige: montmes
ter eller montdirektpr. der har haft 
sitmrerke eller initial på montcrne. 
Som bckendt var montmestcrens 
ma!rke i tidligerc tid la ngtfra nog et 
tomt symbol, der var ikke helt 
sj<eldent grund til påtale og det 
kunne for den pågreldende ansvar
lige få ganske alvorlige konse
kvenser, i hven fald af ekonomisk 
art. men undertiden også i form af 
f<engscl eller det der var vrerre. 

Man kan naturligtvis sige. at det 
er lidet sandsynligt. at nogcn vii 
lave svig med m~ntmetallerne 
kobber og nikkel og således skan
daliserc selve riksbankchefen. l 
visse situationer. f.eks. under 2. 
verdenskrig. var kobbcr og nikkcl 
meget efterspurgte og man kunnc 
sikkert agtens Forestilie sig alle
håode transaktioner med di se 
krigsvigtige metaller. 

Desudcn prreger Sverige jo 
ja:vnlig solvmonter. Her er i det 
mindste en teoretisk mulighcd for 
uh<ederlighed. Mens montdirekto
ren, der tidligere med sin signatur 
stod inde for lpdigheden. ve! kun
ne formodes personlig at va!re til 
stede under prregningen og i ovrigt 
med god grund kunne antages at 
folge hele fabrikationsprocessen 
på det npjeste. kan det samme vcl 
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ikkc siges om riksbankchefen'! 
Ta;!nk. at denne tr:wlt optagne 
mand skall~be en sådan risiko! 

Med ovenstående vii jcg natur
ligvis på ingen mådc antyde. at der 
i .s:rerige sku lle v<cre nogen s;crlig 
m•ko for uh<l!dcrligh~d på Myn
ten. Men mit tcrinde er at benylle 
lejligheden t il at fremha:vc. at man 
~kke uden vidcre b\'lr love om p~ 
arhundredgarnle sa:tlvaner og tra
ditioner indenfor montvresenct. 
Dc forhold der gjorde det velmoti
verct at anbringe mpntmestercns/ 
mfjntd irekt~rcns initialer på m0n
tcrn er trods alle omskiftelser de 
samme i dag. som for l 00. 200 eller 
400 år siden. Det er den direkte 
ansvarlige derbedster i stand t il at 
garantere for at monten er hvatl 
den giver sig ud for at v;:cre. Det er 
ikke den alleroversie embeds
mand eller minister, som nok skul
le have sig frabedt at garantcre no· 
get han ikkc personlig kunne stå 
inde for. 

Det kan for en ordens skyld 
na:vnes. at Den kgl. Mont i Dan
mark er lagt und~r Nationalban
ken. men at det er en peciel cm
bedsmand, der er ansvarlig for 
Ml'lnten. Det "R". som står på dc 
danske monter fra dc senere år. er 
initial for civilingenior Niels Nor
regaard Rasmussen. Mig bekendt 
er forholdet ganske det samme i 
Norge. Den kgl. Mynt horcr under 
Norges Bank. men har en specie! 
direktf>r. for tiden direktor Kol
berg. Det er hans "K". som kan 
findes på tic norske monter. Je g vii 
håbe. at det ikke vii vare for m;ngc 
år inden vi igen kan Iinde den for 
montproduktionen umiddelbart 
ansvarlige ernbedsmands initial på 
dc venske monter. 

Med venlig hilscn 

Jc>r!:!ell Ste<'ll Jensen 
Den kg/. Mont- Of! Medaille

samlinp 

Arkeologiska 
Institutionen 
Stockholms Universitet 
Kenneth Jon. son: 
Den sena anglosaxiska myntre
formen. Seminarium. 
Frcscati. D-huset. rum 220. ons· 
dagen den 20 okt. kl 18.-20. 

Från biblioteket 
l l Den holltindska tidskriften De 
Beeldenaar har alltio något siir
skilt intressant i sitt numismatiska 
innehåll. September-oktober
numret 1985 har e n artikel om hol
ländska ostindiska kompaniets 
mynt och medaljer och dess no· 
vember-december-nummer en om 
medaljer över dunske kungaso
nen. generalissimus Ulrik Frcdc
rick Gyldenlovc. 
2) Den ofta omniimntla Numi.mw
tischt·.,· Nachrichten B/au har i 
marsnumret 1986 den aktuella ar
tikeln "Mcdaillen auf den Halley
schcn Kometen". 
3) Dansk Numismatisk Forenings 
tidskrift Numi.l'lll(/(isk Rapport 
har gjort nr 2/1985 till en jubile
umsskrift. Det förniima innehållet 
ii r friirnst koncentrerat till det sym
posium. som den l 00-ärslirande 
föreningen anordnade som ett led i 
förlustel serna. Följande intressan
ta och rikt illustrerade föredrag är 
avtryckta i tidskriftsnumret: ~ 
J . Sahle: G ra: ske montportra:tter. 
P. Hocg Albrcthscn: Romerske 
portn:ctmonter. 
l. Hammarbcrg - G. Rispling: 
Grafliti: Runor och tecken p5 ku
fiska mynt funna i Sverige. 
K. Bendixen: Danske rniddclal
derm"nter med kristne mot iver. 
K. Grinder-Hanscn: M~lntcr og 
ovcrtro. 
J. Meyer: Fors<lg på en inddcling 
af privatm0ntcr fra Danmark. 
A. Kromann: Dc store. nye fund af 
romerske monter fra Smorcnge
gård. Gudme og lllerup. 
F. Grandt-Nielsen: "Matador
penge.. Lokale småpcngcsedler 
fra Napoleonskrigenes tid. 
P. Flensburg: Europa:iske mont
unioner i midten ar 1800-tallet. 
Alltså mycket att (}isa och Iii ra av! 
Vårt kansli kan iinnu inte erbjuda 
en bekväm omgivning för studier. 
men glöm inte vad som tiinktes. 
som skapades i v;ira universitets
och katcdralskolestäder av g5ngna 
sekler!> kunskapstörstande mtinni
skor under torftiga förhållanden. 
Kom iind1\. liis och lär! 
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Fow/Jl'lll/1 A. Lundht•rJ!. Uaiislunm. 

Minnespenning över 
Sven Lidman 
Svenskn Akndemicn~ minnespen
ning för ~r 1985 begåvas förfalla 
ren. predikanten Sven Lidman. 

Carl Hindrik Sven Rudolphsson 
Lidman föddes Karlskrona den 30 
juni 1882. 1889 avled fadern. Mo
dern och hennes två barn nytlade 
snart från Hel ingborg till Stock
holm. Här vii x te unge Lidman upp 
umler turftiga förhållanden. Vid 
fyllda nitlon ; r avlade han jur.- fil. 
kand examen i Uppsala. 1903 blev 
han reservunderlöjtnant. Som ly
riker kom Lidman au viieka upp
märksamhet med starkt erotiska 
diktsamlingar som ··rasiphac·· 
(1904) m.fl. Senare utkom prosa
romanen 'Thure Gabriel Silfvcr
stååhl" (191()). "Köpmän och kri
gare" (1911 ). givande ullryck för 
chauvinistiskt patos. moralisk he
roism och inblickar i svensk-ju
disk fi nansviirid i Stockhol m. Den 
dra matiska. stora omviilvningcn i 
Sven Lidmans liv ägde rum den 17 
mars 1917. d/1 diktaren ur djup 
ångest och förtvivlan befriades. 
finnande Gud - och en ljusupple
velse be tiimmande < terstoden av 
hans Ii'' · Lidmans li v~syn och mo
tivkrets förändrade . fördjupades 
- framför allt religiöst - märkbar i 
"Hmet med dc gamla fröknarna" 
(19 18) och "Så!>Om genom eld" 
(1920). 1921 kom Lidman all an
sluta sig till pingströrelsen och Le
wi Pethrus. Under tiden i pingströ
relsen förmiirks cll stort antal pre
dikosamlingar. av mörkt trosnit 
och levan(h.: konstnärlig gestalt-

ning priigladc. 1948 blev Lidman 
efter en schism med Lewi Pethrus 
utesluten ur Filadelfiaförsamling
en. 

Dt.: sista tolv åren av sill liv ut
gav Lidman en mängd skrifter: bl a 
memoarerna "Gossen i grolian .. 
( 1952) m.n. delar. ~ 

Efter brytningen med Filadelfi
aförsamlingen tog Lidman ater 
upp ina predikningar land och ri
ke runt. Sven Lidmans pt.:rson och 
utstrftlning hade alltid förmall 
trollbinda. Hans mest ansedda 
verk . delar av lyriken . " Huset med 
dc gamla fröknarna", memoarer
na. den outgivna ålderdomsdagbo
ken bör emellertid ej få tillåtas un
dantriinga talaren/predikanten. 
Tvivelsutan kan man lugnt påsta 
alt Lidman tillhör de miirkligarc 
personligheterna under 1900-talet. 
Sven Lidman gick ur tiden Stock· 
holmden 14 februari 1960. 

.':il' l'/1 Lidm1111. Reprojiuo tffl•r /Jo11· 
11il'r .1 arki1·. 

Medaljen. 45 mm: s diameter. 
vikt 52.8~ g. silver. präglad med 
lju~oxideringsmetoden (en mallig. 
,)itt yta med små poraktiga . . varta 
kaviteter) av AB Sporrong. Norr
tiilje. upplaga 135 exemplar. Med
aljen iir IIIförd av ingen mindre ä n 
mangsy%1aren. akademiledamo
ten. jazzmu~ikern. konsthistori
kern och chefen för Th ielska galle
riet i Stockholm. Ulf Linde . 
Kon~tniircn har med enkla medel
slikert med Lidmans neuroti ka 
dualistbka kluvenhet i tankarna
it'>tadkommit etl mycket full ödigt 
kon~tverk. Åtsidans kraftigt. med 
avsi kt valda. framhävda porighet 
en återspegling av Lidmans kom
plt.:xa personlight.:t och starka 
~jiils l iga kriser - förcsvHv~mde 
psykets fulla upplösning. Over 
dt.: nna resonansbotten lägger 
konst niircn diktarens port rätl , 
viinster profil. skissartat. nästan 
~tili st.: rat. inskri vet i etl kors. ändå 
liitt identifierbart som Sven Lid
man: det långa ansiktet. de höga 
tinningarna. den höga pannan. de 
markerade ögonbrynsbagarna. 
gla-.ogonen. den kraftiga näsan. 
den <,malt borstiga musta chen. 
kiikpartiet. pipskägget. etc. 
Uingst ned LIDMAN med versa
ler. 

Var konstnärs enkla framstii ll
ning till trots frånhändes icke be
traktaren rika möjlight.:ter till ef
tertanke. Med några ll yktiga hand
rörelser har Linde låtit bildens iko
nograliska komponenter symboli
sera det dramatiska. allom över
skuggande skeendet i Sven Lid
man). liv- viickelscn. 

Formspråket ii r här medel! ida 
gotiskt. Mot den ljusa bollenytan
Gud/ljusupplt.:vclscn - manifestc
rar sig det starkt förenklade. när
mast skirt återgivna korst.:t. antyt t 
bara medelst tre skarpslipade na
gcljärn: Kristi Gällrar på korset. 
F.11 av dc vassa nageljiirnen. det 
högra. intränger i Lidmans vän t ra 
tinning. -,ymbol iserande . ällhet 
och ljuv 'märta. men ock a spott. 
o;pe. :.miilek och förtvivlan varje 
o;ann kri~tcn mlbte utsta för in 
tro-. !>kull. Siisom J e~us Kristus en 
gang i uppgivenhet och förtvivlan 
en gitng anfä ktades övermäktig 
Luciferdjävul av en så ock Lidman 
segrande över frestare. belackare. 
bakdantare. hycklare och a ndra 
~atans-mörkrens kreatur och till-
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bedjare. Fränsidan lik åtsidan, 
men slät. icke desto mindre den 
senare avhängig förmedelst orden: 

INQVIETVM 
COR MEVM 
DONEC 
REQVIESCAT 
INTE 
(Otroligt var mitt hjärta tills det 

fick ro i dig). 
T h om B. Bmunerhielm 

Ny arkeologmedalj 
Fredagen den 6 juni i år avtäcktes 
vid en ceremoni i det gamla äre
vördiga G u sta vianum i Uppsala en 
medaljong över den nyligen av
gångne professorn i arkeologi Ber
til Almgren. Den har fått en plats 
bredvid de tre tidigare medaljong
er som hiinger i biblioteket på ar
keologiinstitutionen. niimligen 
Gösta Careils bäda medaljonger 
över Oscar Almgren (far till Bertil 
Almgren) och Sune Lindqvist och 
Gunvor Svensson Lundkvists 
över Mårten Stenberger. 

Samtidigt överlämnades till ho
nom ett exemplar i silver av den 
medalj som vänner och elever till 
honom låtit prägla. Som framgår 
av bilden härintill visar åtsidan 
Bertil Almgrens porträtt. viinster
vänt. omgivet av texten B ERT! L 
ALMGREN 1965- 1984. l avskär
ningen under kragen syns konst
närens namn Eric Su1hl. 

Frånsidan visar en nyckel omgi
ven av texten A TT SÖKA NYCK
ELN TILL FORNTIDEN. Till 
höger om axets infästning i själva 

Meda(ien överlänmas av Bo Griislund (till hii~er). Foto R . Christer Be. 

ringen finns tillverkarens signatur: 
s. 

Motivet finns på frånsidan an
spelar på titeln på professor Alm· 
grens doktorsavhandling från 1955 
Bronsnycklar och djuromamemik 
vid övergf1ngen från vendeltid till 
1 ·ikin~:atid ( 1955). Nyckeln som är 
avbildad . är av konstnären sam
mansatt av en dylik, där axet en
dast till hälften är bevarat och vil
ken har hittats vid utgrävningar i 
en brandgrav år 1892 i Bäck i Kån
na sn, Småland. Med stöd av förla
gor från andra kompletta nycklar 
har en rekonstruktion gjorts av ax
et. För den som till äventyrs inte är 

helt bekant med ornamentiken 
frän nyckelns tillkomsttid kan 
upplysas, att motivet i nyckelns 
ring tir e n hjort. 

Uppdraget att till verka en med
alj över professor Almgren gick 
ursprungligen till Leo Holmgren , 
som emellertid pi\ grund nv sjuk· 
dorn inte kunnat fullfölja arbetet. 
Eric Ståhl. bosatt i Alsike söder 
om Uppsala. iir en konstnär med 
många intressen- t ex ballongflyg
ni ng. vilket bl a avsatt en plakett 
till V M i ballongflygning för några 
år sedan. För närvarande arbetar 
han med ett flertal internationella 
uppdrag bl a i Paris. 

Fvro: Bellf!T A L1111dberg. RAÄ-SHMM (meda/jbilclc'n) 
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T illverkars ignature n S s tår för 
AB Alfred Södcrkvist i HorndaL 
Slutligen kan tilläggas, att av upp
lagan om 200 bronsmedaljer åter
står endast e tt 20-ta l, vilka kan be
s tällas genom alt !50 kr insäues på 
postgiro 4 86 26 31-1 . l nsamling
skonto, Gustavianum. Uppsala. 

Harald Nilsson 

Vl 1.0 
.....\ co 
o ""'{" 

C>( HO"~ 
En framgång 
Vid de n mycket omskri vna inte r
nationella filatelistutstä ll n ingen 
STOCKHOLMIA -86, då [iven 
Post verke t framträdde med sina 
stora Posten 350 år och Sveriges 
Filatelist Förbund fyllde dc 100 

och en mängd länder och handlare 
deltog. hade Kungl Myntkabinet
tet och Svenska Numismatiska 
Föreningen på ett tidigt stadium 
inbjudits Hit medverka med en 
egen exposition. 

Della hade inte varit möjligt om 
inte dels de två stiftelserna. Gun
nar Ekströms och Sven Svens
son~. stiillt upp med anslag. dels 
dc på bilden hiirinvid avbildade 
IHgt ncrelt stort och hängivet arbe
te. Så blev också resultatet mvck
et lyckat. Den genomgående bak
grundsfärgen är blå och huvudtex
ten på den stora montern i guld . 
Diir visas världens största mynt. 
JO daler s m. medaljer från drott
ning Kristina och Haverkamps 
stora katalog över hennes samling. 
Det utgör ett mycket lämpligt an
s lag. eftersom posten grundades 
underhennes regering. 

l bakgrunden fi nner vi ett av Lo
visa Ulrikas skåp från Drottning
holm - sedan 1790-talet i Kungl 
Myntkabinettet - från 1700-talets 
mitt. ett utsökt arbete av stock
holmssnickaren Nordin (efter 

Hårleman). Montrarna upptas av 
specialutställningcn. vars tite l är 
Filateli och numi.wwtik. En liten 
trycksak i färg och svart-vitt har 
tryckts -också med stiftelseans lag 
- med samma titel och delades ut 
till alla besökare, kostnadsfritt. 

Huvudtemat är alltså frimärken 
med mynt-. medalj- och sc.:delbil
der, bredvid vilka original expone
rades. Frimärkena kommer ur en 
svensk privatsamling (varav ca 1/3 
kunde visas) och mynten tillhör 
Kungl Myntkabinettet. Dessutom 
visas några tidiga frimärken och 
deras köpkraft förklaras. En mon
ter upptas av frimärksmynt. 

Besökarna var talrika och om
dömena mycket positiva. 

LLt 

"Run-Janne" hedras 
En medalj utges i höst över Sven B. F. 
Jansson. f d riksantikvarie. mera känd 
som "Run-Janne". Den är av Ernst 
Nordin, kostar 175:- och erhålls genom 
att beloppet insätts på postgiro 
35 12 10- 0. Svenska Arkeologiska 
Samfunder. Glöm ej ange avsändare! 

- , 
Kungl Myntkabineu ers och S1·('n.vka Numismatiska Förening ens utstiillning l'id Stocklwlmia -86. De tre bakom 1•erket. 
räknatfrån vänster: ltm WistJim , Kunf.:/. Myntkabinelfl't. U/(Nordlind. Sn•mka Numismatiska Föreningen. och arkitl'kll•n 
Jan K/oboucl•k. Foto Gunnel Jtut.\.WI/1, raii. 
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Rättelse 
l förr.J numret hade några beklagliga 
tryckfel i recensionen av N.J. May
Ile ..-: Sterlillf: imitMioiiJ of Ed11·ardia11 
type. London 1983.271 s. och 45 p/a/1-
scher. / SlJN 0-901405-20-5. The Rom/ 
Numi.1matic Society's special publi~'ll· 
t i on No 14. insmugit sig. varför vi ~ter
ger sista delen härav. 

Dc svenska myntfynden iir få och 
har följande sammansiittning: 
Landskap Fynd Edward- Imita

Dalsland 
Gotland 2 
Småland 2 
Yästergöt-
land 6 
Öland l 
Östergöt-
land 2 

pennies 
l 
5 
2 

44 
25 

5 

tioner 

15 
4 

Samtliga svenska fynd stammar från 
1300-talcts början till ca 1360. 

En genomg!mg av f)•ndmaterialet vi
sar för dc nordi ka ländemas del föl
jande ur~prung för nertalet av dc funna 
imitationerna: 
Land Danmark Norge 
Brabant 44 
Cambrai 14 
Chatillon 21 2 
Flandern 7R 
Hennegau 
(Hainaut) 65 
Kuinrc 
(herrskap) 45 
Lo o z 14 
Lothringcn 13 
Luxemburg 143 2 
Namur 23 
T ou l 48 

Sverige 
3 
l 
l 
5 

3 

3 

Till belysning av inledningens ord om 
Englands handelsförbindelser kan 
nämnas. att Mayhcw redovisar 121 
engelska och 14 irliindska fynd av kon
tinentala sterlingar. 

NUF 

Starens kulturrtld: Museiperspek
tiL 25 artiklar om museema och 
samltiillet. 280 s. Stockholm 1986. 
JSBN 91-38-09262-X. 
Boken är en del av en rapport från kul
turrådet. som har regeringens uppdrag 
att utreda .. dc centrala museernas upp
gifter och ansvar för landets museiväs
ende ... Min första reaktion eft er att ha 
läst boken var: måste det till sfl många 
sidor, så många ord för att ge innehåll 
åt det som Mao Tsetung formade i den 

182 

sedermera så berömda frasen: .. Låt det 
förgångna tjäna nuet .. ? Men mina egna 
erfarenheter från statligt utredning~ar
betc svarade: beslutsfattarna iir inte 

. nöjda med mindre ordsvall. Mfltte - till 
museernas bästa- det beslut . som en 
gång kommer. inte bli för magistralt. 
utan det nu skrivna blott bli de .. förar
beten ... som så ofta varit vägledande 
för våm makthavare på olika bcslut~ni 
våer. niir det gällt att tolka författning
arnas och kungörelsernas ordval. 

Dc 25 artiklarna speglar det mesta 
bakåt. nuet , framåt. Lars O Lagerqvi't 
skriver om .. museernas framväxt .. - en 
givande rekapitulering. Bidragen i öv
rigt talarom mer .. öppenhet··. om dato· 
riscring. om kontakter med skola. 
forskning och folkrörelser. om di
stribution av museernas utbud genom 
riksutställningar. olika medier. mm 
mm. 

Det är nog ingen tvekan om att 
Kungl Myntkabinettet - som det nu 
framt räder- för den icke varmt intrc ~
scrade framst~r som en .. tråkigheten\ 
nekropol .. (uttrycket hämtat ur bo
ken). KMK är ju ett museum som nu 
vänder sig mot en mycket. mycket li
ten del av vårt folk. Detta bör det and
ras på genom publikdragande och in
tresseskapande åtgärder. Det finn~ 
mänga. lysande formuler.tde meningar 
i boken. som bör verka som v~ickar
klocka även för KMK och dess perso
nal. Det är att hoppas. att boken liiscs 
av dess personal. ventileras gemen
samt och därefter leder fram till nya 
.. tag ... 

Kultur kostar pengar. ingen tvekan 
härom, men varför stirr.J sig blind på 
effekterna av den statliga .. osthyvcb
principen .. i medelsbeviljandet? Min 
egen personliga synpunkt är den. att 
KMKs ledning bör ingående diskutera 
igenom, hur KMks utåtriktade verk
samhet kan vitaliseras. och därefter ta
ga upp problemen med dc två stiftel
ser. som redan nu på olika sätt be tjiinar 
numismatiken och därmed iivcn 
KMK. Om det nya programmet inte 
kan genomföras av medelsbrist - vilket 
är troligt med dagens syn på kultur -
bör övervägas ändringar i gällande an· 
slagsregler för stiftelserna. En ådan 
1\tgärd kan inte sägas vara till förffing 
för medlemmarna i SN F. som står bak
om Svensson-stiftels en. utan snarare 
tvärtom: skänka dem ännu mer till
fredsställelse av deras hobby genom 
att .. deras .. museum fängslar besökar
na och !ängar in dem som vill ansluta 
sig till föreningen. 

En lekmans reaktion inför allt det 
skrivna blir nog till slut den. att kultur 
iir ett av de områden. där MBL inte 

borde höm hemma. så Wtt som den 
skapar .. grus i maskineriet ... 

NUF 

NNF-Nyu. Meddele/ser fra Norsk 
Numismatisk Foreninf! Nr Il 1986. 
Festskrift till Den Kongelige i\.f.mt 
pt1 K onf!sberps 300-årsjubileurn. 
85 s. 
Tithkriftsnumrct. som innehåller tio. 
viii illustrerade hyllningsartik lar. bör
jar med J . H. Nordbps My mer og med
o/ju efter 1905 i II.M. Kongens eie. 
Oc,>a be ~krivs och avbildas. med till
liigget att kungafamiljen under andra 
viirld~krigcts ockupation förlomdc oli
k<l samlarobjekt. 

Ujorn R. R1lnning avslöjar i En norsk 
.ltt•mpc/Jkj a'rer l't'd Mynten i Christi· 
n nia. att signaturen l L på vissa avbi l
dade medaljer och specialdalrar från 
1670-talct skall tydas som Jonas Lun
der. 

u. r. 13rckke beriittclr om Konf?S• 
hergs Js>rste 3 tir 1686-87 och säll
syntheter från dc årens utpriiglingar. · 

Jurgen Stccn Jensen har i Det kgl. 
Mont- og Medaillekabinets stämpel
samling funnit Fire par medaillestmrp
ln f w Enemitistidens Mc)flf på Kongs
berJ!. 

Lars O Lagerqvist redogör i .\ledal
jen a,· guld f rån .. Die bestämlige 
Ut•ln•· dels för en medalj. som Daniel 
Tila~ Hi t Daniel Fehrman prägla av 
norskt guld från nämnda gruvhål. och 
dels för ett par andra präglingar med 
bcrgvcrksanknytning. som Tilas in
itierade. 

Bj1>rn Deberi tz låteross kornrna bak
om kulisserna med bidraget Der dngli
J!i' bn~tl: Om mntl'ttrt'JJriser og arbei
der/()Uninger 1•ed Kongsbt•r~-ts SfJ/n•erk 
1772-7-1. 

Harald Salvesen berättar under rub
riken Norsk piaster funnet i Kina om 
försiiljningcn på myntmässan i Hong 
Kong hösten 1984 av en norsk piaster 
1777. priiglad för Det Asiatiske Com
pagnic .. ,il brug ved Handlen på 0 st
cn ... 

Per Lundgren skriver om Riks
htwk.vtegnene 1813-1815 och Per Rui 
om Ft•ilpreg på norsk m ym. 

Hyllningarna avslutas av Kolbjörn 
Skaarc med Den Kg/. Mynts pregkomi
te- en fin ide som KMK. KMKY och 
SN F gemensamt borde föra f mm i skri
velse till regeringen. De svenska på
ren förskrJcka! 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

NUF 



Kungl. 
Myntkabinettets 
öppettider 
l föregående nummer gavs en fel
aktig uppgift. Det påstods. att ut
ställningarna skulle vara tillgiingli
ga 12- l 7 på lördag och söndag i 
stället för. som under vardagar. 
l 1-16. Detta är felaktigt. Som be
kant ligger Kungl. Myntkabinettet 
i Statens historiska museum. som 
ansvarar för entre . vakthållning 
etc. Myntkabinettet kan inte ha se
parata tider. eft ersom det ligger 
högst upp utan egen entre (""2 trap
por över gården' '). Och nu har Hi
storiska museet ändrat sig igen. 
Alltså förblir tiderna tisdag-sön
dag 11-16, måndag stiingt. precis 
som förut. 
Fotnot och tävling (s 174) 
Om inte läsaren har den lilla arti
keln om styvem i SNT:s majnum
mer från i år (s. 1251) klart i minnet 
vill vi erinra om. att l styver var= 
l öre s m i koppar. tvåstyvern 
ovan alltså det ganska ansenliga 2 
öre s m. som vägde 28.3 g. Visser
ligen hade man officiellt gått över 
till skillingräkning 1777. men dels 
hade inga sådana mynt slagits. 
dels räknadenastan alla fortfaran
de i daler och öre (styver). inte i 
riksdaler och skilling. 

Och så en liten kuggfråga: Hur 
många slantar svalde han'? Glöm 
inte . att summeringen ovan är 
gjord i kopparmynt-riikningen. 
men att styverns valör ii r angiven i 
silvermynträkningen! 

Först öppnade rätta svar hono
reras med en bok. Det skall siindas 
skrijiliRt (ej telefon) under redak
tionens adress: Svenska Numi!>
matiska Föreningen. Östermalms
gatan 81. 11450 Stockholm. 

HAKAN WE~TEHLUN D 
.\l)ll lhaud,·l 

KÖPEtt • SÄLJEH • BYTEtt 
l\ l'\ X I'• SEDLAH • 1\IEIJALJ EH 

Sper . . sedlar 
Betalar bra fiir .ll'tllar 

fiire l <.HO 

\'li• Uj,(ai .Ul (:,! 

III :.W :-\TUC!\1101. \l 
T.·l OWII 111!07 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen (hörnet 
Linnegata n), 2 tr. 

Stockholm 

På grund av ombyggnadsarbeten 
under hösten kommer 

utställningarna att vara begränsat 
tillgängliga och tidvis helt stängda. 
Se meddelanden i pressen eller ring 

vår telefonväxel före ett besök! 

Aktuell programinformation: 
08-7839400 

Museet: 
Tisdag-fredag 11 - 16 
Lördag- söndag 12-17 

Måndag stängt 
Besökstid: tisdag 13-16 

ingång Narvavägen 
Besöksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

Storgatan 41 

Postadress: Box 5405, 
11484 Stockholm 
Tel.: 08-7839400 

Reffs sanding 
återbördad 
För några är sedan berättades i denna 
tidskrift ( 1981:6. s 126 och 7, s 149) om 
s tölden 1971 av Norges största prival<l 
myntsamling. tillhörig skeppsmäklare 
Helge Reff. Drobak. Norge (född 
1912). Tjuvarna. som försökt prångla 
ut ett sällsynt mynt (Frederik III. du
kat 1669) hos B. Ahlst röm Mynthandel 
i Stockholm. greps efter några måna
der. så även en hälare , men de vägrade 
au tala om var samlingen fanns. Alla 
efterlysningar var förgäves. Det var ell 
imponerande livsverk som stulits: Reff 
hade samlat sedan 1920-talct! Bara 
guld- och silvermynten vägde ca 80 ki 
logram och höll1 de flesta fall kvalitet 
0 1. 

Strax före årsskiftet 1985/86 kom en i 
norska poliskretsar icke okänd person 
in till Oslo Mynthandel och lade några 
mynt på disken. Dessa inköptes men 
personalen fattade misstankar och 
kontaktade Reff. som till en bötjan inte 
trodde all det kunde vara hans mynt. 
Vid niista försäljning blev han säker: 
på inrådan av polisen fortsalle man all 
köpa för all invagga "iigaren" i säker
het. Efter ca sex månader slog man ti ll. 
lustigt nog 15 år så när som på 2 veckor 
efter stölden. Vid husundersökning 
aterfanns större delen av samlingen. 
Innehavaren hade köpt denna till 20 

J. PEDERSEN 
MYNTHANDEL 

1\ulluj::~olan :3H. ll•·l>in#,.,r,: 
B11\ 1:320. ~;; l l :3 ll••l,in!!b<JrJ:: 

Tc·l 0 1:.!-1:.!25:.!11 
Öptwl ti,cJ as:ur-IGnlal!ar 

Vi kiip1:1· och :"ii ljc•· 

,\I YNT- SEDLAR- MEDALJER 
\ 'iirtf,•rintt ,, ~aml;nt:or. 

ÅmnmiJ.iWIUIIf'fHirap. 

.);;Å,.r ~pe,·iP/lt: /'f,um_,nt. srttlr.,Jm o('/r 

utliindska orrl1wr 

r\'litt i City 
PEO Mynt 

& Frimärken 
Med stor sor tering av 

Mynt • Scdlar • Medaljer 
Frimärken • Vykort 

Aktiebrev • Tillbehör 
Drottningg. 19. Box 16245 

103 25 STOCK HOLM 
Tel 08-21 12 10 

miljoner viinkmde ~arnling för 100000 
av hälaren. ~om i ~i n tur gell tjuvarna 
50 000 (förutom att des~a bakom ryg· 
gen på vamndm stoppat pa sig några 
exemplar. bl a dukaten som utbjöds i 
Stockholm)! Vill avs löjad blev den s k 
;igaren mcm hjiilpsam och plockade 
fram ytterl igare mynt under fönster
brädor m m. som polisen missat. 

En del rnynt har Rcffnulämnat in till 
förs;'i ljning hos Oslo Mynthandel AS. 
vars vackra kata log utkom omkring l 
september (auksjun nr 17. 4-5 oktober 
1986. pris NOK 40. bestii iles under av . 
ress Kongens gate 31. N-0 101 Oslo l , 
te l 02/41 60 78). De mynt som kommer 
ur Reffs samling Ur dc markerade H. R. 
i katalogen. Bland de många dyrgripar
na miirks just den dukat som "fällde" 
tjuvarna för 151\r sedan: den är slagen i 
Kongsbcrg 1669(Hedc 6. Schou4. NM 
5) och i kv;1li tc1 01. Viirueringen iir 
250 000 NOK! Sfidana mynt bör en 
klok tjuv inte lägga sig lill med. Som 
vanligt iir alla rara exemplar historia 
klarlagd. Auktionen är Oslo Mynthan
dels hittills förniimst<t och en av de ut· 
söktaste i Norden i modern lid. 

RetTs ~vcnska mynt. varibland 
miirk~ hertig Karl. daler 1597 och Kllrl 
Xl:s rik,dakr 1676. siiljs nu i oktober 
på Ahlstrom' i Stockholm. 

RA ./Ll.t 
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Axel O. Larsson 
Den 2 1 maj forlurade SN F och numis
matiken en originell personlighet. då 
förre berg~pr.ingaren Axel O. Larsson 
efter en liingrc tid ~ ~juklighct gick ur 
tiden. Sedan furegående 1\r hade han 
lämm1t Stockholm och återviinttill sin 
flidemcsbygd i 1\lva (l lemsel på Got
land. dä r han bodde på E ngc Gård. 

Axel O. hörde till dc sjiilvlfirda: efter 
sedvanlig folk ~kola hade han genast 
börjat arbeta. fllr~t i ho.:mtrakten och 
med tiden p5 fa~tlandct. lian lä r ha 
varit en skicklig yrkesman . Ehuru 
länge bosall i Stockhulm - dc senaste 
decennierna i o.:nrumrnare pi\ Gotlands
gatan. var :mnar,'!- förblev han hela 
sitt liv en trogo.: n gute med s tarka in
tressen för 'in ö. diir han till bringade 
~in mc~ta lediga tid. O m han kom i 
affekt (och det hi111dc inte : sa lian) var 
nog ·· tockholrnarc" cll av hans värsta 
skäl bord. 

Hans intro:!>~cn var omfattande och 
mångahanda. Politiskt var han gam
malkommunht och kandc ~ig närmast 
s tolt över att beteckna!> ~om )talinist. 
Andligt var han ovenygad ateist och 
skaffade sig med tiden e tt betydande . 
antireligiöM bibliotek. Haniii kom två 
stora liv•intres,en: arkeologi. g ive tvis 
gotländsk. samtnumismatik. den sena
re hobbyn univo.:rse ll. lian deltog i ut
grävningar på hernön och publicerade 
s ig på senare.: år, framför a llt i favori
tämnet "sviinlslipningsstcnar". diir 
han kon1 i livlig dispyt (e tt s tarkare ord 
vore kanske på s in plats) med en s liik
ting. som har en mera astronomisk 
tolkning av dera~ uppkomst. 

Här skall vi dock fram st tala om Ax
el O. som numi,matiker. Som ·amla re 
blev han medlem i Nordstjärnan och 
var aktiv i do.:~~ ~tockholmssekt ion . 
även som flitig foro.:la,arc. lian erhöll 
ocksii dcr.1s hi>g\ta utmarkclsc. Först 
1962 intriidde han i Sven~ka Nu mi ma
liska Föreningen - måhända misstänk
sam mot "stockholmarna" i styrelsen 
hade han dröjt med deua steg - och 
blev en flitig giist på :.åviil auktioner 
som fi.kcdr.tg. Alla habituccr minns 
med vilken cnvbhet han hö ll fa st vid 
eu objekt som behövdes i hans samling 
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-en romer!>k kejsare, en kalif. en "ki
nes" - och med vilken min han ibland 
masteerkänna sig besegrad! Han mås
te ju ta av sin pension. som han ofta 
påpekade. ror all kunna betala s ina in
rop. Med tiden kom Axel O. även att 
föreliisa (med vackra. egna flirgbilder} i 
S F och lämna bidrag till vår tidskrift. 

Sina samlingar katalogiserade Axel 
O. ytters t omsorgsful lt och kompetent. 
Vissa specialiteter hade han: antiken. 
numismatisk kuriosa. Kina . kalifatet 
och givetvis Got land. Han var- fram 
till s in definitiva återflyilning till Al va
en nitiggiist på Kungl Myntkabinettets 
tisdagsmottagningar. och då gällde det 
främst orient:aliska mynt. vilka som be
kant är ganska svåra au bestämma fOr 
en amatör. Han hade god kännedom 
om mynt ur gotländska skatter som 
kommit"påavviigar" och lät CNS-spe
cialistcrna (dv~ dc som publicerar dc 
vikingatida fynden) ta del av all t han 
kommit över. varför han också är 
nämnd i dc utkomna gotlandsvolymer
na. 

Tv:'l gångo.:r deltog han med uts täll
ningar hos oss. vid SNF:s 100-årsjubi
leum 1973 och vid "Myntets dag" 1981. 
Förs tniimnda gång blev han prisbelö
nad (se Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 1973. s 205) för s in kine
siska samling. Vid sistnämnda tillfälle 
presente rade han cll övermått av nu
mismat isk kuriosa. 

Vid årsmötet 1983 tilldelades Axel 
O. SNF:s Brcnnermcdalj. en utmär
kelse som gladde honom mycket. Nå
gra veckor senare mötte jag honom på 
buss 42. bärande medaljen- han var på 
väg föratt förelä•m i en pensionärsföre
ning. 

Ett mera materialistiskt intresse hos 
Axel O. ledde till en avsevärd korpu
lens (inte mins t älskade han griiddtå r
tor} och diirav följande åkommor. De 
s is ta å ren pl~gades han av cirkulations
rubbningar men gav tind~ inte tappt. 
Niir han förra året. något nedbantad, 
å tcrviindc till s in hemö hade man hop
pats a tt han skulle förun nas några år 
med s ina ~il skade samlingar. Så blev 
inte fal let. Vi hy lla r minnet av den 
sjiilvliirde samlaren och folkbildaren 
Axel O . L:•rsson. 

LLt 

Karl Skårman 
När ~ornmaren ) lod i s itt vackmste nor 
kom meddelando:t om Karl Skärmans 
bortgång. Hos oss samlarvänner läm· 
nar han ett ljust minne. 

Kalle var under sin levnad mycket 
ak tiv . Redan tidigt intres~emde han sig 
för idrott och arbetade bl a som spon
joumalist och rcponcr vid Göteborgs
Posten. där han v id sin pensionering 
var avdelningsförcståndarc. Han var 
en av grundarna till RIK i Gö teborg 
och blev dess hedersordfömndc. 

Sitt intresse för numismatik fick han 
<IV den legendariske kriminalöverkon
s tapeln Bernhard Olofsson. som tog 
med honom till en av de förs ta sam
mankomsterna i den dåvamnde loka
lavdelningen i Göteborg av Svenska 
Numismatiska Föreningen. Redan 
1946 blev hnn dess sekreterare - en 
syssla som han skötte imda fram till 
1968. Föreningen i Göteborg hade då 
blivit sjiilvstiindig och antagit namnet 
Göteborgs Numismatiska Förening. 

Karl Skärmans insatser för G N F kan 
inte nog viirderas. Det var han som 
s tod för kontinuiteten inom s tyrelsen 
och fick utfö ra do:n tyngstn arbetsupp
g iften umler ett par å rtionden. 

Genom s itt brinnande intresse och 
generösa sii tt fick han många vänner 
bland samla re. handlare och muse
ifolk. För sina !> tor.t insatser för GNF 
hedrade~ han 1968 med föreningens 
fönjänstmcdalj och han hann även a tt 
få SNF:s guldnål ror fynioårigt med
lemskap. 

Kalle samlade wcnska mynt. spe
ciellt ko pparmynt. Vi minns honom 
kanske dock mest som den s tore pol
lettsamlaren. Vi kan iinnu ta del av 
hans kunnande på detta område i 
GNF:s Småskrifter Nr 4 Pnlletter samt 
i Nr Il Pol/N ter fn!n l!n~:slupsbnlagen 
i Götebor~: och Nr 14 Trt~/ikpol/etter 
fi'ån ham111mta i Ciiiu·horg, Kungå/v 
OC'h Marstrmul. dii r han medverkade. 
Han har dessutom skrivit e tt Oertnl a r
tiklar med numismatisk anknytning i 
lokalpressen. 

Samlarvänner i hela land.: t sörjer en 
avhållen viin. 

Rolf Smrds1råm 

Miles von Wachenfelt 
1887-1986 
Lantbruksr.\det Miles von Wachenfelt 
avled under våren. Han skulle ha fyllt 
99 å r i s lutet av juni och var Svenska 
Numismatiska Föreningens till lev
nadsåren äldste medlem. 

Wachenfelt var född i Göteborg: mo
dem tillhörde friherrliga iitt en F leet
wood och fr.\n denn:• s ida fick han sitt 
engelska. hos oss ovanliga förnamn. 



Efter utbildning vid Alnarps lantbruk
sinstitut 1905-07 kom han till Stock
holm. där han bl a tjiinstgjorlle i folk
hushå llningskommissionen under för
s ta världskriget och darefler i jord
bruksdepanementel. Redan 1922 för
flyttade s han till London som lant· 
brukskonsulent och här skulle hela 
hans fortsalla karriär fram till pensio
neringen utspela s ig. 1928 fick han ti· 
teln lantbruksråd -på livstid - och året 
innan hade han utnämnts till lantbruk
sattache vid de svenska beskickningar
na i London. Dublin och Haag med 
stationering vid förs tnämnda. Här kom 
han a tt göra betydande insatser, varom 
han berättat i sina minnen ( 1978). 

Ett o tal uppdrag och heders ti tlar -
bl a ledamot av Royal Agricultural So
ciety - tillföll honom och han var dess
utom aktiv vid den svenska försam
lingen i London samt agerade ofta som 
en slags ··extra kulturattachc··. Under 
kriget var han chef för vår beskick
nings skyddsavdelning. dvs han tillva
ratog som representant för detneutrala 
Sverige v issa krigförande s taters in
tressen. Hans namn p~trii!Tas ofta i me
moarer från denna tid. När Gunnar 
Hägglöf 1944 skulle presentera s ina 
kreditivbrev som minister vid ho l
ländska exi lregeringen i London fick 
han veta, att drailning Wilhelmina höll 
mycket på forma lite terna och s tädsla
de därför Wachenfelt som ""legations
råd för en dag" - denne iförde sig s in 
vackra uniform och prydde s ill bröst 
med de många ordnar som under åren 
regnat över honom. Sedan Hiigglöffått 
gå igenom svenska kungahusets med
lemmars hälsot ill stånd med drottning
en, underhöll hon s ig med det ti ll fii ll iga 
legationsrådet vars egentliga område 
hon kände till - de talade utförlig t om 
det svenska inmalnings tv&nget! 

Det var under sina Londonår Wach
enfel t blev samlare P.å allvar. men inte 
bara för egen del. Aldre svenskt och 
nordiskt s ilver hade inte nägon större 
avsättning. inte heller mynt och medal
jer; en insiktsfull köpare gjorde ofta 
stora fynd . Han blev n~go t av dl om
bud för svenska museer och det han 
inte kunde fö rvä rva 5t dem. köpte han 
själv. Inte minst gällde detta dc numis
matiska objekten under krigs tiden. 
1942 blev han medlem i SNF. 

Efter återkomsten till Sverige som 
pensionär höll han kontakt med såväl 
Kungl Myntkabine ttet som SNF; vå r 
då tida aukt ionsförrättare , Georg de 
Laval. var gift med en s läkting till Mi
les. På senare år skrev han också en de l 
uppsatser inom ku lturhis toria och 
konsthanl verk samt iignade sig åt såväl 
kyrklig verksamhet som siillskaps li
vet. Han avyttrade fö r n~gra å r sedan 
på ett antal SNF-auktioner s ina numis
matiska samlingar och blev ganska för
vånad över vad som betalades för t ex 

hans Karl X I-duca t. Så sent som 1983 
gav han ut ett vackert a rbete. Gammalt 
Sl'l'n.tkt och nordiskt si/1·cr återbi.irdtll 
från England m • Miil•.1 1"011 Wm·lll'nfelt 
samt några al' tums s/iiktklenoder. 
(Nordiska Museets förlag med fö rord 
av dess styresman. kort biograli över 
Wachenfelt av Bo Gyllensvärd samt 
katalogbearbetning av Margareta Cra
mer). Han deltog 1984 i SNF:s årsmöte 
med efterföljande sup~ och erhöll där
vid guldnålen för40-årigt metllemskap. 

Beatrice Ringborg in 
memoriam 

LLt 

Numismatiska institutionen och 
Kungl. myntkabinettet hnr drabbats av 
en stor förlus t. Efter en liing re tids 
sjukdom avled Bcatricc Ringborg i 
Washington den 31 juli. endast J6 ä r 
gammal. 

När Bcatrice Ringborg anställdes 
som assis tent och senare amanuens v id 
Gunnar Ekströms professur i numis
matik och penninghisto ria hösten 1979 
både talade och skrev hon så go tt som 
felfri svenska. trots att hon bara v istats 
något år i landet. Hon ägde en säll syn t 
språkbegåvning med engelska. hol
ländska och franska som huvudspråk. 
Bea trice var med om att bygga upp vad 
som nu kallas Numismatiska institutio
nen, även rent boks tavlig t. När hon 
började sitt arbete var loka lerna på 
Sandhamnsgatan ännu niistan omöble
rade. Beatrices språkkunskaper. snab
ba uppfattning och kulturhistoriska all
mänbildning - i förening med s tor 
skicklighet i rnaskinskrivning - gjorde 
henne till en idealisk medarbetare in
om det komplicerade och mängskiftan
de numismatiska ämnesområdet. Sina 
störs ta insatser gjorde hon inom de bä
da projekten Mynt .från vikin~atiden 
funna i Sverige och S1·eriges mynt hi.\· 
toria, /andskapsinvemaingen. Utan 
tillgång till en sådan kapacitet som Be
atricc hade jag knappast vågat s tarta 
det s istnämnda projektet. 

Bland Beatrices arbets insatser vill 
jag sä rskilt nämna utskriften av helori
g ina le!l till CNS 1.4 och till Myn tfynd 
från Ostergötland. Hon översalle en 
rad vetenskapliga artiklar till engelska. 
bl a för NNÅ 1982. Hon åtog sig även 
rent numismatiska arbetsuppgifter. Dc 
98 bys;mtinska Konstantin IX-mynten 
i det kiinda Oxarvefyndet är stampbe
s tämda av Beatrice och resultatet kom
mer alt ingå i ett a rbete om bysant inska 
mynt i svenska vikingatidsfynd. Hon 
intresserade sig för engelska myntmäs
tarnamn. naturligt med tanke på hen
nes engelska ursprung. l ra tionalise
ringssyfte hade jag planerat att fr o m 
CNS 1.4 inte närmare redovisa mynt
miis tarnamnen i CNS-seriens index. 
Delvis på grund av Beatrices argumen
tering fick index över engelska mynt 
behå lla sin utförliga form. vilket jag nu 
iir tacksam för. 

Beatrice Brimicombe föddes i Gos
forth i England och Oyttade i tioårsål
dern till Nederländerna där hon tog 
studenten och genomgick sekrc tcmr
utbildning. 1971 kom hon till Pa ris och 
blev anställd vid Nederländska institu
tets konstsamline.. 1973-75 s tuderade 
hon konsthistorii vid Ecole du Louvrc 
och fortsatte sedan sill arbete vid Ne
derländska institutet. Hon deltog i in
s titutets omfattande utställningsverk
samhet samt ansvarade för samlingen 
av kons tnärsbrev och för det fotogra
fi ska arkivet. 1978 flyttade Beatrice till 
Sverige i samband med s itt giftcrm~ l 
med departementsrådet vid indus tride
partementet Mats Ringborg. Sedan 
hösten 1984 var hon tjänstledig för att 
ti llsammans med sina tre barn följa sin 
man till hans nya arbete som ambas
sadråd vid svenska ambassaden i 
Washington. 

Med en beundransvärd pliktkänsla 
och uthållighet skötte Beatrice både 
s itt arbete och sitt s tora hushåJI. l si tt 
sä tt att vara visade hon den gammal
dags artighe t och hänsyn som ännu fö
rekommer på kontinenten och som i så 
hög grad underlättar det dagliga arbe
tet. Men vad tänkte denna främmande 
fågel. van vid större förhållanden. om 
den så starkt specialiserade ve rksam
heten vid den lilla institutionen på 
Sandhamnsgatan? Jag tror a tt hon till
ta lades av det numismatiska forsk
ningsmate rialets stora möjlighete r i 
sta tis tisk och matematisk riktning. Om 
Bcatrice fåttleva hade hon kunnat göra 
en viktig insats på detta fä ll. Samtidigt 
förs tod jag all hennes största intresse 
fanns kvar inom det kons thistoriska 
och kons tnärliga områået, i samlingar
na vid Institut Neerlandais i Paris. 

Vänner och arbetskamrater vid 
Kungl myntkabinettet och Numisma
tiska institutionen minns Beatrice 
Ringborg med saknad och tacksamhet. 

Brita Malmer 
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Myntsamlingen hos 
Royal Mint 
Trot att det i England har präg
lats mynt i över 1 000 å r har det 
inte förriin under senare århun
draden varit brukligt att behålla 
provexamplar av dc mynt som 
framstii llts. Myntstampar från 
mitten av 1600-talet och framåt 
finns dock bevarade. Dessa för
varades liinge i Londons Towern 
men kom under början av 1800-ta
let att ingå i det nyskapade Mint 
Museum. Grundaren av museet. 
som var fiirdigt 1816. var direktö
ren vid Royal Mint William Wcl
lesley Pole. Han ville skapa en re
lerenssamling som samtidigt kun
de ge konstn ii rliga impulser för 
den fort satta verk amheten. En
ligt Pole sku lle exemplar av varje 
mynt och medalj som präglats vid 
Royal Mint sparas . Även verkty
gen ansågs vara värda att bevaras 
inför framtid en. l liggare skulle 
alla uppgifter kring präglingarna 
uppskrivas. som t ex konstnär
snamn . gravörer, övriga anställda 
mm. Resultate t blev till en början 
en samling som var rik på stampar 
och verktyg men utan mynt. 
Räddningen kom redan 1818 med 
en g~1va från den kände botanisten 
Sir Joseph Banks. Han hade se
dan 1787 varit medlem i The Com
mittee 011 Coi11s som skapats för 
all komma till riilla med den svåra 
s ituation som landets betalning
smedel då hamnat i. Som en hjälp 
i s ill kommillea rbete byggde 
Banks upp en s törre privat mynt
och medaljsamling med tillhöran
de numismatiskt bibliotek. Ett år 
senare. 18 19. skiinktes även hans 
systers samling till museet. 

Idag finn s det ca 30 000 mynt 
och medaljer i samlingen som i 
dagarna kommer a tt överliimnas 
till British Muscum som en per
manent deposition. Samlingen 
publicerades i två volymer i bör
jan av 1900-talet. men trots detta 
pågår fö r nä rvarande ett arbete 
att i e tt dussintal volymer mer ut
förligt beskriva den. 
Källa: J . Pearson Andrew. The 
Royal Mint S tory. Coin News. 
september 1982. 

lan Wise/111 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder for~ta helgfria manda
gen i varje månad (utom juli och augus ti ) på Västanfor~ lndu,tno:r' matsal kl 
19.00. 

FALU·BORLÄNG E MYNTKLUBB. Datum ej meddelat. 

MYN~KLUUBEN GOTEN. Visby. Möten på Solhem 30/ 10. p;'t Slitc Hotell 
27/11. Ovriga upplysningar: John Hildingsson. tel 0498/15724. 

GÖT F.IlORGS NU MISMATISKA FÖREN ING. Mötesdagar: 13110. Hl/I l ( ~ rs
miilc). ll/12. Lokal: Traktören. Köpmansgatan 20, 6 bg. Tid: 19.00. Antiksek
tionen: Lokal Schackspelets Hus . Haga Kyrkogatan J. kl llUil-2 1.00. Upplys
ningar: t el 0311 17 7970 (Bo Nord c Il) under dagtid, ej helger t: lie r liird/~iind. 

HALMSTApS MYNTKLUBR. Lokal: Klarasalen. Fredsgatan. i Biblioteket. 
Halmstad. Ovriga upplysningar: N-E Ericsson. tel 035/!296 76. Datum o:j med
delat. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Hoörs Plåh m;H~al9110. 13/ 11. 
11/ 12. Upplysningar: Even Olofsson 04 13/22151. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagcn i varje m;inad 
(utom juli och augusti) kl 19.00 i SE·banken. Storgatan 17. Kalmar. U pply~ning
ar: t c l 0485/312 81. 080/115 84. Auktioner varje gång. 

KATRI NEHOLMS MYNTKLUBB har möten rörsta helgfria onsdagen i varje 
månad på restaurang Storstugan. Stortorget l . Katrineholm. Upply~ningar: tel 
0150/21045 el 15100. 

KLARALVDALENs MYNTSAMLARE har möte den 26/10 kl 16 och 23111 kl 
13 på Rådastrand. Auktioner. föredrag osv. Upplysningar: 0563/407 25. 

KRISTIANSTADORTENS NU MI SMATISKA FÖREN ING har möten med 
auktion på Hemgllrden. Norrtullsgatan 9. Kristianstad. kl 18.30 den 17110. 21/11, 
12/12. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044n 13 28. 
LUNDS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten kl 19. t5 den 1!/ 10. 5/ 11, 
3/12. Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur. Åkergriind l. Upply~ningar: tel 
046112 25 93. 

MYNTKLUBB EN NICOPIA har möten andra mändagen i vatjc månad på Pcn
sioniirsgården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. kl 19. Upply~ningar: tel 
0155/ 13429.67154. 12841. 

NORRKÖPINGs MYNTKLUB B har möte med auktion kl 19.00 trcdjc tisdagen 
varje månad i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även icke 
medlemmar är välkomna. Mötesdagar hösten 1986 är 1619. 21/10. 18111 och 
16/12. Beställlista p~ tel 01 1112 50 12. 

NUMISMATISKA FÖREN INGEN ÖRESUND håller mrmadsmiJte med auk
tion i lokalen Borgen i Helsingborg. Datum ej meddelat. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion pli restaurang Terassa. R~dhus
gatan 23. Nässjö den 28/ 10, 25/ 11. Upplysningar: tel 03831158 35 kl 07.00- 09.00. 

SAMLARKLUBBEN NU MIS. Skelleftcå har möten första torsdagen i varje 
månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ 18680. 

SANDVIKEN- GÄVLE MYNTKLUBB håller möten i Hcmgårdcn. Kungs
backsviigen Il. Gävle. Uppl: 026118 37 64. Datum ej meddelt 

SKARABORGS NUM ISMATISKA FÖREN ING. Skövdc . har moten med 
auktion p~ restaurang Postiljonen den 12/ 10. 9111. 7/12. Upply~ningar tel 
0500/808 50 (Thord Lund). 

SK ILLING BANCO NUMISMATISKA FÖRENING. Linkoping. Lokal: Hu
vudbiblioteket. LindblomsrummeL Hunnebergsgatan 8. Linköping. Upplys
ningar: tel 0131136987. Datum ej meddelat. 

SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING , Malmö. Ny mötcsadrc~s IOGT. 
Kungsgatan 16 A. Möten 30/10 och 27/1 1. Klubblokalen Kungsgatan 38 A. Mal
mö håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj. 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdag.: n efter den 
15 i va rje månad kl 18.30 i Rembostugan. Hedemora. Upplysningar: tcl 
0226/562 78. 



TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i mi'uw
den kll8.30 i Söders lätts Sparbanks samlingssa l. C B Fri isgatan 4 A. Trelleborg. 
På programmet stå r auktioner. föredrag. lotteri mm . Upplysningar: tc l 
04 10/34544. 

TÄLJ E MYNTKLUBB, Södertäljc har möte i Wcmlda> rum. b iblioteke t Luna 
kll9.()0 den 9/ 10. 13/ 11. Upplysningar: tcl 0755/619JR e ller 313 14. 

NUMlSMATlSKA KLUBBEN l UPPSA LA sammantriider p~ Skandia . Drott
ninggatan l A. Upplysningar: 0 18/ 11 5000. 2 1/ 1() (aukt ion). I l/ Il (föredrag). 9/12 
(julfest med föredrag: datum med reservation för cv lindring). 

WESTERBERGSLAGENS MYNTKLU BB har mö ten kl 19. Lokal: Tingshus
gatan 2. Ludvika. Datum ej meddelat. 

VETLANDA NUM ISMATlSKA FÖREN ING har möte med auktion på IOGT
lokalen. Kullgatan 34. Vetlanda kl 19. 15 den 31/ 10. :!8/11. Upplysningar: tcl 
0383/158 35 kl 07.()0- 09.00. 

VI LLSTADORTENS MYNTKLU OB. Sm51andsstcnar. har mö ten andra man
dagen i vaJje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag o dyl följs av auktion. 
Upplysningar: tel: 0345/112 95. Lokal: Finnvedens Sparbank (kiillarlokalen). 

V ÄREN DS NUMISMATISKA FÖRENING. Viixjö. Datum ej meddela t. 

V ÄST ERÅS MYNTKLUBB har möten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 19 .00 förs
ta onsdag i månaden sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 
02 1/139494 (efter kl 18). 

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har mö ten med auktion Järntorgsga
tan 3 . Upplysningar: tel 0 19/13 52 13. 29/ 10. 26/ 11. 

Myntvariant 1986 AUKTIONER 
Som vi redan meddelat v id e tt par 
tillfällen skedde Myntverkets om
vandling till ett statligt bolag den l 
juli i år. Man svarar numera ''Tum
ba bruk, Myntverket'" i telefon
växeln. eftersom AB Tumba Bruk 
är huvudman (och i sin tur helägt 
av Riksbanken). Befattningen som 
myntdirektör finns ej längre, 
Benkt Ulvfot har frånträtt sin 
tjiins t. Platschef i Eskilstuna iir 
Sven-Erik Nilsson. som tidigare 
var avdelningsdirektör vid Mynt
verket. 

l och med att Ulvfot avgå tt kom
mer, allteftersom nya stampar till
verkas, hans märke- med urå ldri
ga traditioner bakom s ig - a tt för
svinna. De t utgjordes som bekant 
av bokstaven U. Det skall nu er
sättas med bokstaven D, vilket 
syftar på riksbankschefen Bengt 
Dennis . 

Under 1986 kommer detta. en
ligt vad AB Myntverket meddelar. 
endast att ske betriiffande valören 
JO öre. på vilken det som bekant 
råder brist. Vi får a lltså en lO-öring 
1986 med två variante r: U och D. 
En dansk insändare å terges på 
s 178 - den anknyter till detta! 

LLr 

Frågespalten 
å terkommer i nästa nummer! 

Den fö rnäml iga auktionen i Oslo med 
delar av Reffs samling iir behandlad på 
annan plats i detta nummer (s . 183). 

Ahlströms traditionella höstauktion 
iiger rum 25-26 oktober. Bland intres
santa mynt kan niimnas en tidig en
gelsk penny frlln Merc ia. skandinavis
ka cfterpriiglingar (trol igen Sigtuna), 
tre brakteater fr~n Knut Eriksson, en 
mycket vacker örtug 1478 och en mera 
nött 1/2 örtug. 

Från nyare tid miirks tre Svartsjö
dalrar. dalern 1559 samt en Väste rås
mark 1539 med bevarad s tiimpelglans . 
som dessutom iir en variant som sak
nas hos Appelgrcn: hertiga rnas b lods
klippingar 1568 i valörerna 8 och 4 
mark bö r inte förbiglls . ej he ller Johan 
II I :s 3 mark 1590 i hög k valilet för den
na va lör. Sigismunds daler 1594 kan 
nämnas. liksom hertig Karls 1597 (ty
viirr varit infattad) och 6 mark 1609 i 
guld. Gustav Il Adolfs l-mark 1616 ä r 
ytte rst siillsynt. kanske i.innu mer iin 
kus inen he rtig Johans da ler 16 17 som 
också iir med. 

Bland besittningsmynten kan vi räk
na upp Weirnar- rcichs ta lern 1631 samt 
S tra lsunds-talern 1657. den senare 
kiind i två försii ljningar sedan 1898. 
och Riga. lO duka t 1660. något av auk
titmens piirla: pommerska dubbeldu
ka ten 1696 ä r ej he ller vanlig! Bland 
modernare mynt å terfinns ett av 1800-
t a1 c t ~ sällsyn taste . niimligen 1/2 riks
dale r specie 1838. enda i privat ägo! 

Begriinsat utrymme gör att vi må te 
~luta här och endas t nii rnner den sven
~ka delen. Några uppgifter om Ö\'riga 
auktioner (se listan invid) har inte in
kommit i pressläggningens sis ta minut ! 

SVENSKA 

Oktober 

24 AB Stockholms Auktionsverk 

25-26 B. A hlström Mynthandel A B 

No,·embcr 

20 AB Stockholms Aukt ionsverk 

D ecember 

1-2 Svenska Numismatiska Föreningen 

UTLÄNDSKA 

Oktober 

l 
6 
7- 9 
8- 9 
Il 
13-14 
15- 17 
18 
20-2 1 

2 1- 23 
23-:!5 
25-:!6 
27-28 
29- 31 

November 

3-4 

5-7 
8 

10-1 2 

10-1 2 
12- 13 
14- 15 
17- 18 
18- 19 
19- 20 
:!0-21 
24 - 25 
26- 28 

December 

1-2 
1-3 
3- 5 
11-13 

SVENS KA 

Osnabriick. Kiinker 
Ziirich. Spink 
Miinchen. Aufhäuser 
London. S pink 
Helsingfors, Holmas to 
Ziirich . Bank Leu 
Ziirich. Spink 
Niirnberg. Frank 
Basel. Miinzen und Med
aillen AG 
Köln. Schulten & Co. 
Hamburg. Emporium 
Stockholm. Ahlström 
Miinchen, Partin Bank 
Köln , Miinz-Zentrum 

Miinchcn, Gieflcner 
Mi.inzhandlung 
Frankfurt. Peus Nachf. 
Niirnberg. Grad! & Hin
terland 
Köln. Kölner Miinzkabi
nett 
Amsterdam. Schulman 
Luzern. Hess 

' Monaco. Vinchon 
Hamburg, Tie tjen 
Paris. Bourgey 
London. Spink 
Zii rich. Sternberg 
Miinchen. Lanz 
Miinchen. Hirsch Nachf. 

Wien. Dorot heum 
Utrecht. van der Dussen 
Essen. Schenk-Behrens 
Mannheim. KPM 

::! --l/10 Antikmässan i Norrkö
ping 

23-:!6 ' 10 Antikmässan i Borås 
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AUKTION33 
25-26 oktober 1986, Operakällaren, Stockholm 

Den rikt illustrerade katalogen erhålles e nklast mot 
iostättande av 50:- på postgiro 3003- 1. 

Prenumeration 75:- för auktionskataloger och li stor. 

.. 
B. AHLSTROM 

MYNTHANDEL AB 

• ~~~ Kungsgatan 28-30 f ~::;1/ ! 
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM 'i.~,§' 

tcl. 08/ 1402 20, 101010 ~~ 


