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Fynden av svenska mynt i Litauen 
Av Mikas Bali5ius och Eugenijus lvanauskas 

Länderna Sverige och Litauen hade 
efter Livlands undergång kommit i 
omedelbar beröring med varandra. 
Till Sverige hade den nordliga, till 
Litauen den sydliga delen av landet 
anknutits. Sedan Sigismund Vasa 
valts till republiken Polens härskare 
och Litauens (ärftlige) furste, blev 
Sveriges och Litauens intressen ännu 
mer sammanflätade och tidvis mot
satta. Konflikter löstes fortlöpande 
med vapnens hjälp. Det oaktat hade 
båda länderna utvecklat framgångs
rika handelsförbindelser. Därom vitt
nar myntfynd på såväl Sveriges som 
Litauens territorier. 

De fOrsta svenska mynten har hittats 
i Litauen som ströfynd från slutet av 
1500-talet till 1620-talet. Det är i de 
flesta fall silvermynt med en diameter 
på 20-22 mm, som kunde motsvara 
en groschen fram till 1623 och däref
ter en "halbzweier:· Bland dem över
väger Johan III: s ören och Gustav II 
Adolfs dito från 1620 - 1626. Utöver 
denna nominal fOrekommer också 
Johan III: s i Reva l priiglade schil
ling. En enda fYrk är hittad i Sven
toji. Den är tydligen ett undantag, som 
återspeglar direkta kontakter mellan 
hamnstäderna kring Östersjön. 

Det är klarlagt , att skattfynden från 
de tre första årtiondena av 1600-talet 
inte innehåller några svenska mynt. 
Dena förhållande forklaras med deras 
bristande popularitet. Öresmynten var 
svåra att skilja från halvörena; deras 
fårhållande till de inhemska mynten 
var obekant. Man strävade efter att bli 
av med de svenska mynten genom att 
de kastades bort, lades i gravar. Detta 
visas av det förhållandevis höga an
talet lösfunna och i gravar påträffade 
svenska. enstaka mynt och deras goda 
kondition. 

Blott ett Gustav-Adolf-öre har hit· 
tats i det till 1640-talet daterade sk<ltt· 
fyndet i Geguzinc. Likadant var det 
i Preussen. Kurland och Livland. Dc 
på gravfältet i Sclpils (Kurland) i 
grav nr 89 upptäckta öresmynten från 
1622- 1624 pekar p1\ möjligheten av 
att en svensk krigare gravsatts där. 

De fn\n år 1624 präglade koppar
mynten har hittats i Lettland och Est
land. l Litauens museer och i privat
samlingar förekommer några dylika 
mynt. men deras fyndort är okänd. 
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Sådan olik territoriell fOrdelning av 
svenska koppar- och silvermynt kun
de vinna om anpassningstendenser till 
marknaden. Om importen av svenska 
mynt tiiJ Litauen kan följande konsta· 
t eras. 

Under krigen 1600- 1611 , 1617- 1618 
och 1621 - 1622 hade den svenska hä
ren marscherat genom den helt oror
svarade, republiken underställda pro
vinsen Livland och Kurland. Under 
kriget 1625 -1629 hade den trängt in 
i republikens länder, Kurland och 
Preussen och besatt kuststäderna. Ge
nom de svenska krigarna och ocku
panterna hade öresmynten nått gran
narna, senare handelspartner i inlan
det. Denna process skulle ha upphört 
1628 efter grundandel av det svenska 
myntverket i Elbing (Eibl~g). 

I den av Sverige besatta delen av 
Lettland (Livland) och i Estland var 
man med hänsyn till dessa områdens 
nära anknytning till huvudstaden an
gelägen om att försöka använda kop
parmynt. 
l Uppgifter om penningmarknaden 
i Livland och dess grannar under 
1630- 1650-talen lämnas oss av de 
till 1650-talet daterade skattfynden. l 
dessa förekommer till och från Kris
tinas silverören, slagna i Stockholm 
och Reva!. De kommer via Livland. 

I skattfyndet i Altoniskiai och som 
ströfynd i Alsedziai och Sventoji har 
dessutom Kristinas kopparören hit
tats. De har också påträffats i Preus
sen i Königsberg (nu Kaliningrad) och 
Nida (nu i Litauen). I samlingar fö
rekommer även fyrkar, de flesta från 
okänd fyndplats. Det fanns fram till 
1659 ingen efterfrågan på dessa mynt 
på Preussens och Kurlands penning
marknader. De bör ha kommit dit på 
en annan väg än silvermynten. 

Det 1655 utbrutna kriget mellan 
Sverige och republiken Polen hade 
öppnat en ny etapp i de fientliga 
kontakterna. Kriget var till en början 
framgångsrikt for Karl X Gustav. En 
del av Litauen besattes av den svenska 
hären. Litauens medelklass hade den 
20 oktober 1655 slutit ett fredsfördrag 
med Sverige i Kedainiai. Redan i slu
tet av april 1656 tvingades dock de 
svenska besättningstrupperna att läm
na Litauen efter den litauiska befolk
ningens uppror. Vid detta tillfälle får-

lorades väl en del av de svenska sol
daterna medförda kopparmynt. De 
andra mynten kunde vittna om direkta 
kontakter mellan svenska sjö- och 
köpmän och Litauens invånare eller 
deras förmedlare. 

Bland besparingarna hos de under 
kriget 1700-1709 och pesten 1709 -
1711 fallna invånarna i Litauen och 
Lettland hittas Karl XI:s och Karl 
XII:s myntgrupper. Särskilt ofta fore
kanuner ören och tvåören. Denna si
tuation skall tolkas med hänsyn till 
penningmarknadens läge i Livland 
och Litaucn. De med avbrott 1669 
och 1700 - 1701 i Riga präglade halb
zweier kunde inte på marknaden er
sätta de redan avnötta halbzweier av 
olika härkomst från 1600-talets forsta 
hälft. Bristen på lokala mynt hävdes 
genom import. Importen av svenska 
mynt steg särskilt efter nedsättningen 
av finvikten år 1665. De överensstäm
de nästan helt med halbzweier. Två
mark och fyramark ersatte med fram
gång nederländska s k silverdukater 
och Albertustalrar liksom deras delar, 
sedan deras inforsel i Östersjöområ
det från Nederländerna inställts på 
grund av krigsutbrottet. 

Efter besättandet av hela Litauen 
strävade Karl XII efter att ännu mer 
underställa de befintliga oc\~ nu för
värvade besittningarna vid Ostersjön 
den svenska centralfOrvaltningen i 
Stockholm. Metoderna härför hade 
angetts i fredsfördraget mellan Sve
rige och republiken 1705. Punkt 10 
hade fastslagit monopolet får utrikes
handeln, punkt 4 det obligatoriska an
vändandet av svenska mynt i Litauen. 

En särskild plats i den angivna ti
dens tynd intager kopparplåtmynten. 
Enstaka har hittats i N ida och Vilnius. 
Deras väg till den lokala marknaden 
kan svårligen förklaras. 

U n der det nämnda kriget hade små
myntsmarknaden i Litauen. Kurland 
och Livland lidit betydligt. l det av 
Ryssland sedan 1710 erövrade Livland 
var ryska mynt svagt företrädda. Där
för påkallades motsvarande införsel 
av svenska mynt. Läget representeras 
klart i det till 1730-talet daterade 
skattfyndet i Alanciai, som består av 
litauiska resp polska schillingar från 
Johan Kazimir och deras förfalsk
ningar. av Rigas och Livlands schil-
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J. J 12 (Jrt• 1592. Kaunas. Foro (liksom 2- 8): forfattama 5. J öre 1646. Swnroji. 

2. J öre 1622. Katmas. 

3. l iJre 162 ?. S1•emoji. 

6. 116 (Jre 1669. Swnroji. 

Z J öre 1716. Vilkija. 

4. l iJre 1634. Ttwmgnai. Skala 1:1.25. 8. l öre 1724. Seredi,ius. 

lingar och deras förfalskningar, av 
Peter J:s poluschki och svenska ören. 
Ofta hiuas enstaka ören, som liknar 
lokala groschen eller ryska silverko
pek. Dessutom fanns i Lit:tuen eu ut
brett bruk av femöresmynt, någorlun
da överensstämmande med den lokala 
sechser; fyraöre forckom, dc skiljdes 
på den lokala marknaden inte från 
femörena. Tioören fOrekom sällan. 

Särskilt många femören har hittats 
tillsammans med tyska doppelgro
schen i skattfynden från 17(>0-talets 
andra hälft. Då doppelgroschen säl-

lan förekommer i skallfynden i Sve
rige, Finland, Leuland och Estland. 
kan man fonnoda, all en del av dc 
svenska mynten kommit från Tysk
land. De ovannämnda typerna av 
svenska mynt användes på den lokala 
marknaden till början av 1800-talct. 
l samlingarna fOrckommer koppar
och silvermynt fnin slutet på 1700-
till början av 1800-talen. Della torde 
visa på att fOrbindelserna mellan Sve
rige och Litauen fortsalles även efter 
republikens undergång. 

(Ö1·ersiittning Nils -Uno Fomander) 
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Bilaga. Fynd av 
svenska mynt i Lita uen 

J :a gruppe11: skaufy11d 
Alanciai, Bez. PanevCiys. 1723/ 1970 
Karl X Gustav, l öre 1657; Karl XI. l öre 
1692. 1696; Karl XII. l öre 1704. 1714. 
1717; Fredrik J. l öre 1722 

Sanuniung von M i kas Bulcius 
(neda n forkortal: MB) 

Muscum fUr Landeskunde Pancvct.ys 
(nedan !()r kortal: MLKP) 

Altoni~kia i, Rcz. Knunas. 1699/ 1954 
Kristina. l öre. Datmn unlcsbar (Kupfer) 

Vytautas-Didys i s- K ricgsmuscurn 
(nedan fOrkortat: VDKM) 

A'•ilciai, Bez. MulCiai. 
Karl XI. l öre 1667. 1668 

166811922 

M. -K. -Ciurlionis-Kunsunuscum 
(nedan fOrkortat: CKM) 

Balninkai, Bez. Moletai . 
Kri stina. l öre 1634 

CKM 

Baubliai , Bcz. Kretinga. 
Karl XI. 2 mark 1667 

1654/ 1989 

1709/ 1937 

Muscum flir Landc~ku ruk Krctinga 
(nedan förkortal: M LKK) 

Brhikiai , Bez. Telsiai. 1704 / 1982 
K:trl XI. 2 mark 1663, 1664, 1665. 1666. 
1671 

Museum "Alka' ' Teli:iai 
(nedan förkonat: MAT) 
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Gargzda i, Bez. Klaipeda. 1742/ 1937 
Karl XI. 5 öre 1690 (2), 1692, 1693. 1694; 
Karl XII, 5 öre 1699 (2), 1700 (3) . 1702. 
1714. 4 öre 1716 (2). 1718 (2); Fredrik I. 
5 öre 1737. 1742 

MLKK 

Gaudikaicia i, Bez. Telsiai. 
Karl XI. l öre 1668 

MAT 

170111961 

Geguiine, Bez. Jonava. 1643/ 1983 
Gustav U Adolf. l öre 1626 Norrköping 

Museum fiir Geschichte und Ethnogrnpie 
Litauens (nedan forkortat: MGEL) 

Gi rkantai, Bez. Siauliai. 1755/ 1972 
Karl XI, 5 öre 1691, 1692. 1693; Karl XII. 
5 öre 1700 (2), 1705, 1706, 1711 ,4 öre 1716. 
1718; Fredrik 1. 5 öre 1722. 1730. 1731. 
1742 

Museum "Ausra" Siauliai 
(nedan fOrkortal : MAS) 

Grauzai, Bez. KCdainiai. 
Fredrik l. l öre 172? 

172? / 1939 

Museum fur Landeskunde Kedainiai 

J ucaiciai, Bez. Klaipeda. (?) 1763/ 1959 
Karl X l (?) . 5 öre (?) (?) 

Museum fiir Geschichte Kleinlitaucns 
(nedan fcirkonat: MGK) 

K:ts uCiai , Bez. Krelinga. 1709/ 1970 
Karl XI. 2 mark 1664, 1665. 1666. 1670. 
1671 (2), 1682 (2), 1688. 1689 (2) . 1693. 
1694 (2). 1695. 1696 

MLKK 

Gouvernement Kaunas. 
Kristina. l öre 1634 

1634/ 1890 

Pokrovskij F.V .. Arheologiczcskaja kana 
kovenskoj gubernii , Viljna 1899. S. 115 

Krelinga. 174211956 
Fredrik I. 5 öre 1742 

MLKK 

Labfrnava, Bez. Kedain iai. 1664 l 196? 
Karl XI. 2 mark 1664 

MLKP 
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Leilcnai, Bez. Te!Siai. 171511961 

Karl X l. 5 öre 1690 

MAS 

Luko~aicia i , Bez. Siau liai. 172311960 
Karl XII. 4 öre 1717 

MAS 

Mitragalys, Bez. RokiSkis. (?) 1626/ 1962 
Gustav Il Ad o l f (?). l öre (?) ('?) 

Muscum fiir Landeskunde Rokiskis 
Vakarini:s nauj ienos. Vilnius. 14.12.1962 

Radvili~kis I. 
Kristina. l öre 1634 

MGEL 

Rach·ili~kis Il. 
Karl XI. 2 mark 1694 

MGEL 

1658/ 1951 

169911959 

Rumygalu, Hcz. Pa nevezys. 1750/1940 
Ka rl XI , 4 öre 1674 

CKM 

Romcs Laukas, Bcz. Silale. 1756/ 1965 
Karl XI. 5 öre 1690. 1691 (3). 1693: Karl 
XII. 5 öre 1699. 1700. 1702. 1705 (2). 1708. 
1711 ; Fredrik l. 10 öre 1741. 5 öre 1739. 
1741 . 1742 (2). 1745 

MGEL 

Si!ta, Bcz. Kedainiai. 
Karl XI. 5 öre 1694 
VOKM 

1693/1965 

Kreis Siau liai. 1699/ 1939 
Kristina. l öre 1633. 1634 (2) . 1636 

CKM 

Siliskiai, Bcz. Akmcnc. 171611965 
Kristina. l öre 1634, 1637. 1653. 1649 
Reva!: Karl XI. 2 öre 1665. 1666 (2). 1669, 
l öre 1666 (3). 1671. 1672 (2) . 1673, 1674, 
1675. 1681. 1682. 1683, 1689. 1690: Karl 
XII, 5 öre 1700. l öre 1698. 1703, 1704 (2), 
1705 

MGEL 

l lmragnui. Bez. Utcna. 165111987 
Gustav Il Ad o l f. l öre 1624 Reva!: Kris
tina. l öre 1634 

Muscum flir Landeskunde Utena 
(i fortsällningcn: MLKU) 

Tr.Jkai, llcz. Sven~iOll)'S. 
Kri~tina. l öre 16-18 Reva! 

1654/ 1965 

Mu~cum mr Landeskunde Svencianys 

Ui.usicnis, Bez. Kupi.Skis. 1790/ 1940 
Karl XI. 5 öre 1690. 1691. 1692 (3) . 1693 
(3). 1694 (7); Karl XII. 5 öre 1699 (6). 
1700 (7) . 1702. 1703. 1704 (3) . 1705 (3) . 
1706. 1707. 1708 (2). 1710 (2) . 1711 (2); 
Ulr ika Elcnnora. 5 ii re 1719: Fredrik l, 5 
öre 1722. 1729 (2) . 1730 (9) . 17?'> GZ (2), 
m 1 <9>. 1732, 1735 (2). 1738 (5), 1739 (3). 
173'!. 1740, 1741 (4). 1742 (3). 1744. 1745. 



1746, 1747, 1750: Adolf Fredrik, 5 öre 
1753. 1760. 1766 
CKM 

\'årekoniai, Bez. Kaunas. 166011947 
Karl X Gus1av. 2 mark 1659 
Museum filr Landeskunde BabUli 

Vilnius l. 
Karl X l. 2 mark 16 70 {2) 

MGEL 

167411957 

Vilnius Il. 170511981 
Karl X l . 2 mu r k 1668, l mark 1688 (2) 

MGEL 

ZemaichJ Kalvuriju, llez. 
PI unge. 
Karl XI. 2 mark 1665 
MAT 

2:a gmppen: fösfynd 

Aknysteles, Bez. Utena. 
Karl XII . l öre 1710 
MLKU 

AlsCdziai, Bc-1.. l'lungc. 
Kristina , l iirc 1647 (Koppar) 

1665/1954 

Pokrovskij . Arhcologic7..cskaja karta, S. 83 

Ap uolc, Bez. Skuodns. 
Fred rik l (?) . 10 öre, Ana l oläsban 

Lictuvas ti nios. 23.07.1927. Nr. 164 

ButingC. Bez. Kretinga. 
Karl XI. l öre 1673 

MB 

Ga ulenai, Bez. Te!Siai. 

Karl XII . l öre 1710 

MAT 

Gelciia l, Dcz. l'lmevC'lys. 
Karl XI , 5 ö re 1691 

Handlingar hos Staatlichc Kornission fiir 
Archcologic, Akte Nr. 88. S. 209 (nedan 
förkor1llt: SKA) 

J auCiakiai , Bez. Kaunas. 
Karl XII . l öre 1717 
Sammlung \'On Eugcnijus lvanauskas 
(nedan förkor1:11: El) 

Kapeiamiest is, Bez. Lazdijai. 
Ka rl XI. l öre 1683 

MAT 

Kar11i~kc, Bc-1.. Varenu. 
Fredrik l , l öre 172'? 

Vyt<~utas-Didysis- Kulturrnuscurn . Nr. 158 

Kaunas. 
Johan III. 112 öre 1592: Gus1av Il Ad o l f. 
l öre 1622; Fred rik l, l öre 1728. 1732 
El 

KJuonaHai, Bez. Kret inga . 
Fredrik l. 5 öre In(9) ? 
SKA. Aktc Nr. 20. S. 31 

Kretinga. 
Karl XI. l öre 1666 
Institut fiir De nkmalkonservierung 
Klaipeda 

Luokc, Bez. Tel~iai . 

Fredrik l , l öre 1723 
MAT 

N ida. 
Karl XI. daler 1685 (plåtmynt). 2 mark 1671 
MGK 

Kristina. l öre 1651 (Kupper) 
Angaben der El 

Mediiorai , Bez. Te!Siai. 
Adolf Fred rik. l öre 1763 
MAS. Registrationsbuch Nr. l. 1936. 
Nr. 588 

Pagaluonc, Bc-.e. Molct.a i. 
Karl XI, l öre 1695 
MLKU -
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Plateliai, Bcz. Plungc. 
Karl XI. 5 öre 169? 
MAT 

Scredtius, Bez. Jurbarkas. 
Karl Xl1. l öre 1705; Fredrik l. l öre 1723, 
1724 
El 

Svcntoji, Stadt l'nlanga. 
Johan III. fyrk 1588: Gustav II Adolf. l öre 
1624 Kalmar, årtal oläsbart (1625 - 1626) 
Göteborg, 1624 Reva l: Kristina. l öre 1646 
(Koppar): Karl XI, l öre 1665, 1666 (2), 
1667, 1668 (2). 1671, 1672, 1674. 1675, 
1682, 1683, 1685. 1689. 1690 årta l oläsbart 
(2), l /6örc 1669 (Koppar): Karl XII . 5 öre 
1711 , l öre 1698, 1700. 1702 (2), 1704, 1708. 
1710. 1715 (2). 1716. 1717: Ulrika Elconora. 
l öre 1720: Fredrik l. 5 öre 1731 (2). l öre 
1722 (2) . 1723 (3). 1725. 1728. 1730, 1732. 
1734. 1735. årtal oläsbart. l öre 1750 (Kop· 
par): Adolf Fredrik. l öre 175(3)? 
MB 

Vilkija, Bez. Kaunas. 
Karl XII . l öre 1716. 1717: Fredrik l. l öre 
1722 
El 

Vilnius. 
Kristina. 114 öre 163'1 (Koppar): Karl X 
Gustav. 8 daler 1659 (pl;itmynt) 
MGEL 

Virbalis, Bez. Vilka~'i.skis. 
Karl XII. l öre 1717 
Wiadomosci Numizmatyc-t.no Archeolo
giczne. T. 8. Nr 12. 1918. S. 144 

Zapyskis, Bcz. Kauna~. 

Karl IX, l öre. Årta l oliisbart (1606 - 1611) 
El 

J:e gmppen: gravfynd 

Mazeikiai, Be-.t. Siauliai. 
Johan III. 1/2 öre utan årtal, Stockholm 
(grav nr 99) 
MGEL 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄ U ER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLJSTA 
(uppgi1• samlammråde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUN D 
Tel 046 - 14 43 69 
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sedelkuponger 
utgivna av Stockholms 
Storstrejkskommitte 
Arbetarnas främsta vapen i kampen 
för högre löner. kortare arbetstid, 
föreningsfrihet och bäure anställ
ningsvillkor var strejken. Faekf6re
ningsrörelsens expansion från slutet 
av 1800-talet och in i 1900-talet ledde 
till en ökning av antalet strejker. Sär
skilt var åren omkring Landsorgani
sationens (LO) tillkomst 1898 märk
bart oroliga. Arbetsgivarnas vikti
gaste vapen var lockouten, varigenom 
arbetarna ställdes utan arbete. 

Fram till 1907 ökade reallönerna 
stadigt för yrkesskickliga industriar
betare, men under perioden 1907-
1909 inträdde p g a internationella 
konjunkturer fOrst stagnation och se
dan en nedpressning av lönerna . Följ
den blev en rad svåra konflikter på 
arbetsmarknaden. 

I juni 1909 beslöt Svenska arbetsgi
vareföreningen att tillgripa lockout
vapnet i stor omfllttning. Ett par må
nader senare var nära 100.000 arbetare 
inbegripna i denna lockout. Landsor
ganisationen svarade då nted att pro
klamera storstrejk. Många rarlikal:1 
vänsterntän hoppades nu att hela sam
hällsmaskineriet skulle komma i gung
ning och att en revolutionär situation 
skulle uppstå. Sammanlagt deltog ca 
300.000 arbetare. varav 100.000 oor
ganiserade. i storstrejken. 

De strejkande hade dock överskattat 
sina möjligheter. Både fackförening
arna och de strejkande själva saknade 
ekonomiska resurser för en långvarig 
Strejk. Fackföreningarnas kassor hade 
tömts redan av de konflikter som på
gått före storstrejken. Resultatet blev 
ett nederlag för arbetarna och Lands
organisationen förlorade mer än hal
va medlcmskåren. 

Från början hade storstrejkskom
mitten beslutat att strejken skulle 
utkämpas utan något understöd från 
fackföreningarnas kassor. Det skulle 
dock snart visa sig att nöden var så 
stor att detta beslut måste frångås. Ett 
mycket stort antal arbetare inordna
des bland dem som var ' 'i oundgäng
ligt behof af understöd: ' l Folkets 
hus vid Barnhusgatan (huset invigdes 
1902) anslogs i vestibulen tillkänna
givanden om vilka grupper som räk
nades till dc mest behövande. 

All utdelning till organiserade arbe
tare skedde genom de olika fack!Ore
ningarnas kassörer. Understöd betala
des också i vissa fall iiven till oorga
niserade arbetare. De olika fackföre
ningarna tillkännagav genom anslag 
vilken dag utdelningen av pengar 
skulle äga rum. Det uthetalarle unrler
stödet varierade något hos de olika 
föreningarna. Maximum var 7 kronor 
får ogift och 12 kronor får gift arbe
tare nted ett litet extra tillägg får var
je oförsörjt barn. Minimibeloppet var 
nog det, som utbetalades till de hos -

lnrte!Ulvarcn av denna lwpMg är berättigad att, mot 
densammas av/ämn(Uzde, i affär tillhöra11de lwoperativa 
föreniiigama Thule eller Solid utjd varor till ett värde 
av En krona. 

Sedellwpong mgil'l'll a•· Stockholms Srorsrrejkskommiu f i sc•ptembu 1909. Foto: ATA. 



mjölkbolagen anställda småflickor
na, som fick 2 kronor. De flesta strej
kande fick dock klara sig utan någon 
hjälp. 

Eftersom kassorna var tömda hos 
de flesta föreningarna måste man i 
stället tillverka egna "sedlar:· Dessa 
nya "sedlar" kallades kuponger och 
var dragna på de kooperativa förenin
garna Thule och Solid och gällde en
dast i föreningarnas affarcr. Det van
liga var att de mest behövande av ar
betarna fick hälften av hjälpsumman 
i reda pengar och resten i kuponger. 
Många klagade över kupongerna, då 
de ansåg sig ha blivit satta under för
mynderskap och berövats rätten att 
själva välja vilka butiker de ville 
handla i. Den största föreningen, Thu
le, hade sju affårer i Stockholm me
dan Solid endast hade några stycken. 
Maten i dessa affärer sinade snart. 
Antalet utdelade kuponger översteg 
nämligen redan de första dagarna 
25.000 kronor. Kupongerna, som ut
gavs i valören l krona, kallades i folk
mun för "de Lindqvistska nödmyn
ten: ' Namnet fick de efter Herman 
Lindqvist (1863- 1932) som var le
dare får storstrejken. Fr.in 1897 var 

Lindqvist ord förande i snickarnas 
fackförbund och åren 1900- 1920 var 
han ordfOrande i LO. 

Kupongerna hade en tryckt text och 
namnteckning (Gustaf Jacobson). En
dast kuponger som f6rse.us med da
tumstämpel räknades som giltiga. 
Den här avbildade kupongen ur Kungl 
Myntkabinettets samlingar har stämp
lal~ den 3 september 1909. 

lan Wiselm 

Over 25 Years we offer 
Banknates of 

the World Mostly first Glass 
at fair price. 

We sell-buy-trade. 
Free Lists on request. 

NORAY AG 
Unter dem Walde 

Ch-3932 Zeneggen VS 
Switzerland 

Sedelpoesi i Värnamo 

MYNTNYTT 

Gibraltar 
l slutet av maj utgav Gibraltar ett nytt guld
mynt, somman önskar se accepterat inom 
EG som ett internationellt betalningsme
del, hur nu detta skulle vara möjligt. Det 
bär den dubbla valören 70 ECUS/ f 50. 
Härintill avbi ldas frånsidan: åtsidan biir 
som vanligt drottning Elisabels bild. Myn
tet mäter 22 mm. väger 3.1103 g och inne
håller 50011000 guld. De tolv stjärnorna 
representerar EG:s medlemsstater. en tret
tonde Gibraltar. Riddaren till häst skall 
symbolisera Karl den store. 

Det nya mymet hur. meddelas det, god
känts av brittiska UD. tinansdcpancrncn
tet . Bank of England och givetvis av dron
ningcn. Men vad säger EG:s ministerråd 
i Bryssel? 

Sommaren 1910 införde en stock
holmstidning en notis om en dikt på 
en sedel. En person i Värnamo ha
de nämligen ratt en femkronorssedel, 
prydd med f<iljande lika patriotiska 
som vemodsmättade poetiska utgju
telse: 

"Stackars liten. 
snart fursliten. 
ej att klandra, 
har måst vandra 
uti världen stygg. 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Du ej mer behöfver ila. 
Stanna kvar hos mig och hvila 
i min plånbok trygg! 
Om jag inte bort dig tappar 
bland en massa tusenlappar, 
kan du finna lugn och ro 
i vårt sköna Värnamo:· 

Uppenbarligen lämnade ''poeten" i
från sig sedeln ganska snart för fort
satt vandring. 

/W 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Scockholm 

Telefon 08·662 62 61 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

M..dlem av Sveriges M)?llbandlares Förming 
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Jouko Voionmaa av Leila Hi eralatiii 60-ål'$dagen 1972. Brons, 70 mm. Kungl Mymkabinmer. fow A7il. 

Jouko Voionmaa 
19.9.1912 - 18.3.1991 

Vår käre kollega och vän Jouko Voionmaa 
i Helsingfors har lämnat oss fOr alltid. Han 
blev 78 år. 

Jouko var fOdd i Helsingfors som son till 
den kände socialdemokratiske politikern. 
ministern. medeltidshistorikern och nyk
terhetskiimpen. professor Väinö Voionmaa 
(1869 - 1947). vilken i sin ungdom bytt sitt 
svenska släktnamn Wallin mot det finska 
Voionmaa (som betyder "Gotland:· vari
från familjen hade sitt ursprung). 

1932 blev Jouko student och gick sedan 
in vid marinen. där han tog sjöofficers
examen 1933. Till erfarenheterna hörde en 
världsomsegling. som gav honom vidare 
vyer och erfarenheter ån de flesta jämn
åriga. Under sin senare krigstjänstgöring 
avancerade han till kaptenlöjtnant. Men då 
hade han redan blivit museiman. 

Jouko studerade vid Helsingfors· univer
sitet och blev fil. kand. 1938 med arkeologi 
som huvudiimne. Redan 1940 utnämndes 
han till intendent vid Finlands National
museums myntkabinett; fåreträdaren hade 
stupat i vintcrkriget. Här hade han sedan 
sin gärning - med avbrott fOr den 0\'all· 
nämnda mili tärtjänsten - fram till sin 
pensionering 1976. Någon gång lämnade 
han dock skrivbordet får att praktisera ar
keologi vid utgrävningar. 

1941 publicerade Jouko en viktig uppsats. 
Brrzkreatfynderfrcln Gew, i Finskt museum. 
(Gcta ligger på Åland.) Några år senare 
kom Der livWndische Ml1n1/und von Uusi
pomi, som ii r tryckt i Finska Fornminnes
foreningens Tidskrift XLVI:2 (1945). 

!54 

Med dessa arbeten kan man säga att han 
öVergav medcltidsmynten. om vi bonser 
från dc konfattade årsberättelserna från 
Myntkabinettet i Helsingfors 1940 - 1971 

l (med undantag får 1942), som han skrev i 
Nordisk Numismatisk Årsskrift. och där 
nyinkomna fynd omnämnes; men även här 
dominerar vad som skulle bli hans huvud
intresse under resten av livet, nämligen 
medaljerna, i synnerhet då de moderna. 

Att skriva var inte Jookos starka sida. 
Det var i stället aktivt arbete med utstiill
ningar. konstnärskontakter mm. l medalj
konstens fomyclsc efter kriget tog han liv
lig del och var även internationellt verk
sam inom F. I.D.E.M .. som 1973 höll sin 
kongress och utstiillning av modem me
daljkonst i Helsingfors. 

Tillsammans med sin hustru Liisa (död 
1984) utgav J ou ko 1964 ett vackert plansch
verk, Sttomcll mitalitaideua (Finsk medalj
konst). som med sin tyngdpunkt lagd på 
den moderna medaljen som konst i hög 
grad uttryckte forfattamas syn på denna 
gren av multikonsten. Kort därefter var 
han med om att grunda Gillt!/ för medalj
kolist i Finland. som betytt så mycket un
der de gångna åren; det har svarat får såväl 
utgivning av årsmedaljer och en tidskrift 
som tävlingar och viktiga utställningar. vi
sade runt om i världen (nu senast i Kina). 
Här v-Jr Jouko sekreterare från grundandel 
fram till 1983; posten innehas nu av en av 
hans söner. llkka Voionmaa. 

Även inom Numismatiska Föreningen i 
Finland hade han flera uppdmg. Han var 
sekretcrare diir 1945 -72 och ordforande 
1973 - 74. 

Jouko pensionerades 1976; sista tiden 
var han byråchef. Genom Medaljgillets 
initiativ fick han kansliråds titel 1983. Han 
uppmärksammades genom val till korres
ponderande ledamot i Svenska Numisma
tiska Föreningen samt i Numismatiska Fö
reningen i Åbo, däniii som hedersledamot 
i Gillet får medaljkonst och i Finlands Nu
mismatikerfårbund. 

Jag hade korresponderat en delmed Jou
ko. när vi träffades få rsta gången. i sarn
band med Nordisk Numismatisk Unions 
styrelsemöte 1957 i Stockholm. Vi blev 
med åren inte bara kollegor ut.:ln också vän
ner och mötteS många gånger - i Norden 
samt utomlands vid främst F.I.D.E.M.:s 
manifestationer. Jouko var en vänsäll och 
humoristisk människa. som alltid uppskat 
tade ett gott skämt och kunde svara med 
samma mynt. Det hjänfcl han led av under 
senare år hindrade honom inte från att liv
ligt delt.a i F.J.D.E. M.-kongrcsscn fårra 
året i Helsingfors. där h:m höll ett bejublat 
tal på (avsiktligt) misshandlad franska un
der den avslutande banketten. Jag hade 
också glädjen att se honom vid Medalj
gi llets 25-årsjubileum; det skulle bli sista 
gången. 

Jordfästn ingen. som ägde rum den 2 
april i Olaus Petri-kyrkan i Helsingfors. 
var talrikt besökt; givetvis ~gs hans mån
ga barn, barnbarn och släktingar. men 
också ett stort antal gamla kollegor och 
vänner. inte minst konstnärer, frnmfordc 
sina sista hälsningar. Mcduljcns vänner 
tänker på honom med tacksamhet och 
saknad. 



MYNTFYND 

Mynt från ''Titanic'' 
Vårens utställning på Sjöhistoriska 
museet i Stockholm, "7itanics skat
ter," väckte stor uppmärksamhet. Fö
remålen som sådana är viiit ill stor del 
triviala - deras vistelse 75 år på nära 
4.000 meters djup i Nordatlanten gör 
dem dock unika. 

Atlantångaren '"Titanic", med sina 
46.328 brunoton världens största far
tyg, lämnade Southampton den 10 ap
ril 1912 med 2.207 personer ombord, 
varav 123 svenskar. Färden g ick ut på 
Nordatlanten - söndagen den 14 april 
inkom isvarningar via Marconistatio
nen och skärpt beredskap beordrades 
- marschfart var 22 knop! Sent på 
kvällen, klockan 23.40, kolliderade 
man med eu isberg, som rev upp 90 
meter av fartygets undervattenssida. 
Tidigt måndag morgon, klockan 
02.20 försvann "Titanic" i djupet -
1.495 personer omkom och 712 
räddades. 

Sonunaren 1985 påbörjade det fran
ska havsforskningsinstitutet JFRE
MER sökandet efter "Titanic", men 
förgäves. Amerikanska floHan tog 
över, till en början utan resultat. Men 
så, klockan l på natten den l septem
ber, "dyker" en ångpanna fram i en 
bild från havsbollen - "Titanic'' är 
lokaliserad! 

En romersk slavbricka 

<® 
lENEMENE 

FV~IA·ET·REVO 
CAMEADDOMNVM 
EVVIVSNTIVIIHN 

.ARAC ALUST/ 

Romerskt guldmym. förmodligen från Antoninus Pius. 
138- 161 e Kr fimnet på "Tiumic." Foto: Statens Sjö
historiska Musetml. 

Föremålsbärgningen kunde så bör
ja; man koncentrerade sig på de ting 
som låg spridda inom eu ca 600 meter 
långt område meJJan för- och akter
skeppsdelen. De personliga föremå
len fångademest uppmärksamhet, bia 
plånböcker med sedlar och visitkort. 
Av sedlarna kan nämnas 5J: England, 
10$ Kanada och USA (1902) och 5$ 
Nov:~ Scoti:~ . Oessa hade hlivit svarta 
men man fann så småningom en me
tod au konservera dem. Sedlarna var 
för övrigt det papper, som tålde kon
serveringen bäst tack vare de långa 
pappersfibrerna. Mynten represente
rades av l, 1/2 och 114$ USA, kana-

"Håll i mig så att jag inte fly r och 
återför mig till min herre Evviventius 
på Callistus egendom (gård):' 

Så lyder den enkla inskriptionen på 
en romersk bronsbricka från den se
nare kejsartiden. Under inflytande 
av kristendomen hade metoderna att 
handskas med fOrrymda slavar mild
rats. Tidigare hade rymlingar bränn
märkts av sina ägare. Från kejsar Kon
stantin s regeringstid (första hälften av 
300-talct e Kr) hade man uppenbarli
gen blivit mjukare. Hur pass vanligt 
det var bland slavarna att bära bricka 
är osäkert , men man får väl antaga att 
de inte kunde läsa texten. Man kan 
också tänka sig att brickan satt säkert 
fast. Så att slaven inte utan ansträng
ning fick bort den. 

Den avbildade brickan finns i Brit
ish Museum i London. /W 

densiska silvermynt - ett udda inslag 
är en 5 franc 1835, Louis Philippe, 
Frankrike. Ett "fynd bland fy nden' ' 
utgör dock ett föremål i "nippermon
tern" - ett litet hängsmycke försett 
med ögla. Vid närmare studium visar 
det sig vara eu romerskt guldmynt, 
förmodligen från Antoninus Pius. 
138-161 e Kr. Romerska guldmynt cir
kulerade ju i Nordeuropa. Kanske har 
deua en gång påträffats i England och 
till sist följt med en engelsk dam i hen
nes smyckeskrin under färden mot 
USA. Klart är dock att detta och övri
ga mynt från "Titanic" innehar ett 
svårslaget "bottenrekord"! 

Carl-Axel Lindblom 

Också en "flaggbok" 
32 flaggor i få rg, slumpvis utvalda, 
på fyra ark, inhäftade bland 16 för 
inklistring fönryckta "textsidor" med 
enkel kartskiss och uppgift om hu
vudstad, folkmängd och yta. Allt det
ta erbjudes fOr 22:50 Skr i Flaggor 
från hela världen med klisterark. 
Klippa- klistra - lära, Helsingborg 
u å(= 1988?; Bokförlaget Kärnan AB, 
nr 20197), vilket härmed meddelas. 

L. P-n 
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Kopparmyntet med 
två sammanpräglade 
valörsidor 
Ett tillägg 

l SNT nr 4-5. maj 1991. redovisades 
det av oss enda kända exemplaret. 
Yllerligarecll exemplar fOrvaras i Gö
teborgs historiska museum och har 
funnits diir sedan slutet av 1800-talet. 

Båda är stämpelidemiska. men delta 
sistnämnda är präglat på ell betydligt 
större och tjockare iimne. Vikten är 
9.22 gram, diametern 26 mm. sliim
pelställningen o o och randen är slät. 

För sidan 116 öre SM har alltså en 
.. vanlig.. stamp funni t.s tillgiinglig. 
Kanske gjorde man mer än cll stamp· 
par i samband med provpriiglingcn av 
1/6 öre SM i april 1713, som skedde fOr 
hand. Utseendemässigt pt!minner Gö-

teborgsexemplaret om det sk pojkåret 
- l öre KM 1772. som sliiggverks
präglades i Avesta på större och tjoc
kare myntiimnen. 

UtanfOr myntetS kantring ses tryc
ket efter stamparnas yllerkanter. Av 
detta kan man utläsa all stamparnas 
nedre diameter var 24-25 mm. 

C -11 Lindblom 
S S('rresumt 

Det andr11 kt/111111 t•xemplaret i Göteborgs historiska muscum III' tie scmunm1prtlglode fnlnsidoma till 116 öre SM t)/1 1707- 08. 
13) (l (In• KM 1720. foto i skala 1:1 och 2:1. Foto: H Menzinsky. 

AUKTIONER 

Kommentar 
till ett "provmynt" 
l den intresseviiekande ski ldringen i num
mer 6/ 1991 av SNT av den sista auktionen 
i en märklig serie beskrivs ett föremål -
kallut "provmynt" - från Gustav VI Adolfs 
85-årsdag. som helt missuppfattat.s. Tänk 
att så många samlare grubblat däröver och 
inte fattat vad det rör sig om! Bilden bred
vid visar det med full evidens. Det rör sig 
om ett avslag av miniaryrcn till Gustav VI 
Adolfs burna minne. medalj till 85-årsda
gen 1967. fOrst rapponerad i Myntverket.s 
årsberättelse i Nordisk Numismatisk Uni
ons Medlemsblad 1968 s 189 nr 7. därefter 
beskriven oeh illu ~trcrad av mig i samma 
tidskrift 1969 s 8 och av Leif Påhlsson i 
Samlarnytt 1968:2 s 29. 

Det skadur aldrig ntt kunna något om 
btlde mynt och medaljer. tycker Ut 
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Gustaf Vl llilolfs minnesmetla/j (G VI Il Mm) 1882 - 1967. foto N Lagergren. 117il. efter 
exemplar i Kungl Mymkabinettet. 



Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 
har utkommit med en ny dubbelår
gång. 1985-86, tryckt i Finland och 
slutredigerad av Ulla Westermark och 
Monica Golabiewski Lannby vid 
Kungl. Myntkabinenet i Stockholm. 

Årgången omfattar 173 sidor och 
innehåller foljande: 

Mark 8/ackbum: Two imitations of Char· 
lemagne'; Darestad coinagc · >1111)> fron1 
the Krinkberg hoard? 

Simon Couplmrd: Carolingian coinngc ond 
Scandinavian silver. 

Maj•'Or Ostl''1;ren. Kjell Bris/ro/m, Gt!rt 
Rispli ng: Coin linds from Bandlundcviken 
- a Viking·Age harbour on Gotland. 

/ mr Ll'imus. Michael Dollt•y: A uniquc 
Anglo·Norman penny from an E>tonian 
hoard. 

Bernd Kluge: Die Halbcrstiidtcr Mlinzcn 
des Il. und 12. Jahrhundcrts in Schwcdcn. 

Michael Krm:.el: Zur Numismatik der dä
nischcn "Grafcnfehdc" 1534 bi~ 1536. 

Dessutom fy ndberänelser från mynt
kabinetten i Köpenhamn och Stock
holrn . 

Sammanfattningar av alla uppsatser 
på svenska eller danska. 

NNÅ distribueras även denna gång 
från Den Kgl. M ont- og Mcdaillcsam
ling. Nationalmuseet. DK-1220 Kö
penhamn K. Priset är beräknat till200 
Dkr + moms + sedvanligt pono. 

Folklig 
levnadsvisdom 

Red. 

Dc svenska ordspråk som tUrc
kommer då och då i tidningen 
är huvudsakligen hämtade från 
Nordiska museets folkminnes
samling i Stockholm. 

Deras arkiv utgör en fantas
tisk källa fOr den som önskar 
göra en djupdykning i folklig 
tro och fOrcställningar om pen
gar genom Liderna. 

Red. 

En fransk 
brandkårsmedalj 

Brmrdkårrm belliningsmedalj utjOrd a•· 
A Duboi.r 1877. FOto: Gabriel Hildebrand 
R/K-foto. Skafa l: l. 

Bland dc roligaste medaljerna hör dc 
som iir knutna till ett yrke. r Kungl 
Myntkabinettets samlingar finns en 
brandkårsmedalj från Paris (inv nr 
28 434). Denna hör till de medaljer 
och plaketter som ägL~ av konstnären 
Erik Lindberg och som överlämnats 
till museet 1967 såsom gåva av Sven 
Svenssons st i rtelse fOr numismatik 
(jfr N NÅ 1968, s 168 - 170). 

Medaljen, som är ensidig (koppar
skålla). mäter 52 nun i diameter och 
är präglad som brandkårens bclö
ningsmcdalj. Den graverades 1877 av 
Alphcc Dubob (1831 - 1905), som 
hade varit elev hos Barre och Duret. 
Internationellt erkännande fick han i 
uts tiillningarna i Rom 1855 och i Paris 
1868 och 1869. 

Medaljen visar en grupp springan
dc brandmän som fOr med sig en hjul
försedd brandspruta. r bakgrunden 
syns ett brinnande hus. Under bilden 
finns fOljande text på exerguen: DE
YOUEMENT COURAGE l EMU· 
LATlON (dvs hängivenhet, mod och 
tiivlan). 

Redan 1705 erhöll Paris en verklig 
brandkår: les Sapeurs-Pompicrs, vil
ken är den äldsta fullständiga, tek
niskt utbildade och uteslutande åt 
eldsläckningsväsendet ägnade brand
kår, som funnits. Kåren omorganise
rades 1811 erter militär modell och 
ställdes närmast under polisprcfek
ten. 

Medaljen finns medtagen i Catalo
gue illustre des medailles en vcntc. 
Adminisrmrion des monnaies er me
dail/es, vol l. Paris u å. s 34. nr 280. 

/W 

Kalendrar från fd öst 
Jfr tlr 611990: 128. - l Serbien ut
kom för 1990 en väggkalender Srari 
srpski grbovi ("gamla serbiska va
pen") med teckningar av gamla kung
liga vapen - av Dipl !ng Arch Dra
gomir M Acovi~ i Belgrad - och text 
på 13 fårgplanschcr. Initiativet har 
fOljts av 1991 års kalender Srpski 
grbol'i - Hem/dl')· of serbs med text 
även på engelska. Inalles presenteras 
på planscherna 70 vapen. varav 13 
från f6regåcnde årgång. Det framhål
les. att kännedomen om den serbiska 
heraldiken härrör fr.1n tre huvudkäl
lor. dels fragmentariska kvarlevor. 
dels apokryfiska vapen. till stor del 
uppfunna under tidigt 1500-tal av en 
viss Don Pedro Ohmuchcvich. och 
dels avseende serbisk "diaspora", d vs 
fränunaode hlirskares vapenfcirliining
ar till serber eller serbättlingar i tOr
skingringen. Många medeltidshärska
re i serbiska områden hade icke ens 
vapen. Talrikaexemplifieringar på va
pcnf6ringen i dc båda konkurrcr.mde 
serbiska furste- och konungahusen 
Obrcnovic och Karadordcvic (Kara
georgevitj) samt det slutligen kungli
ga huset Pctrovic-Njegos. från 1697 
(ej 1967!) regemnde i Montenegro. gi
vas, ävensom åtskilliga biskops- och 
adelsvapen av olika grader enligt ös· 
terrikiska (kejserliga) och ungerska 
patent från 16- 1800-talen. stundom 
ryska. Fyra stamfiidcr erhöllo friher
revärdighet i egenskap av Maria-The
resia-riddare och en något monoton 
militärheraldik demonstreras av dc 
adelsvapen som kung (sic!) Maria 
Theresia 1751 generellt fOrlä nade sta
digvarande bosatta gränsvakter vid 
militärgränscn. Utgivare är D Acovic 
& GRIFFIN Unltd. 7. Nevesinjska, 
YU - 11000 Belgrad . 

Dc forna östeuropeiska länderna 
återknyta till sin historia - när toljcr 
Norden efter? Leif 0 _.11 l ru l SS0/1 

Bli medlem 
iSNF 

ANMÄLNINGsBLANKETT 

TEL 08-667 55 98 
onsd - torsd 10 -13. 
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Medaljsamlaren 
Pehr Gustaf Floding 
Den 17 oktober 1791 gick professorn 
och f.d. sekreteraren vid Konstakade
mien, Pehr Gustaf Floding ur tiden. 
Han hade under sin livstid ansetts va
ra en mycket skicklig och teoretiskt 
kunnig grafiker. men många inom 
den etablerade konstvärlden drog nog 
en lättnadens suck. Ett och ett halvt år 
senare, dvs 1793. fanns en annons in
f<ird i ett par tidningar i Stockholm: 

Estamper. Kopparstycken. Riming
ar, samt Kartor i större och mindre 
suiter; inbundna Böcker i Anatomieli 
och Perspecrive11; e11 liten suite Me
dail/er i koppar; et Cabi11eu; Ta flor; 
graverade och ograverade koppGiplå
rar; JO sr. Porifeuiller af lika formm; 
alt detta är ännu r il salu uti Professor 
Flodings Sterbhus i Grubbiska huset 
på Kongsholmen , alla 0 11sdagar. 
Torsdagar och Fredagar. 

Att Floding var medaljsamlare är 
helt klart. l en annan tidningsannons 
står det skrivet att i kvarlåtenskapen 
fanns ett medaljskåp med 55 lådor. 
Det var naturligtvis vanligt att konst
närer ägde kollegers alster. men Flo
ding hade fler medaljer än vad som 
kunde betraktas som endast en exem
pelsamling. 

Pehr Gustaf Floding (1731 - 1791) 
saknade inte betydelse för svenskt 
konstliv. De grafiska konstema fick 
under rokokon, inte minst tack vare 
Jean Erik Rehn, flera fåreträdare än 
tidigare och under den gustavianska 
tiden trädde skickliga grafiker som 
Floding in på scenen. Aret 1747 var 
Floding elev till Rehn. Han fortsatte 
sedan sina studier i Paris till 1764. 

Trots att Floding hade större fram
gångar än de flesta på konstens bana, 
hörde han inte till dc fornöjsammare 
naturerna. Genom att hänvisa till er
bjudanden om utländska anställningar 
lyckades Floding upprepade gånger 
höja sitt ekonomiska understöd. Hans 
beskyddare uppvaktades med gravera
de blad fOrsedda med smickrande de
dikationer. 

Förutom penninghungrig var Flo
ding ärelysten. Han skrev till både 
Carl Gustaf Tessin och Carl Reinhold 
Berch med en önskan au bli utnämnd 
till hovgravör och garde des estam
pes. Som hög f<irebild hade Floding 
pekat på de franska f<irhållandena. 
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Hovgravören och medaljsamlaren Pehr Gustaf Floding (1731 - 1791). Teckning (besku· 
ren) av J. T. Sergel. Nationalmuseum. 

Berch ansåg inte att det var möjligt 
och skrev därför tillbaka till Floding 
att: det går ej an au inrätta allt i Sve
rige på fransyskt säu. Floding över
gick till att uppvakta andra betydel
sefulla personer med skrivelser och 
dedicerade gravyrer. Envisheten seg
rade till slut, och den 12 mars 1763 
erhöll Floding sin fullmakt som 
Kong!. Maj:ts gravör och garde des 
estampes. 

Floding ledde också en gravyrskola 
i huvudstaden samt blev 1786 profes
sor vid Målarakademicn. Han kom, 
vid sidan av Jean Erik Rehn, att bli ti
dens konstnärligt mest betydande 
svenske grafiker. Bland hans många 
elever kan nämnas bl. a. J. Rodin, J. L. 
Caton, E. Åkerland, G.F. Swartz, J. 
Snack samt bland amatörer P.G. 
Gahm och troligen även Gustav III. 
Eleverna vid Flodings gravyrskola 
trivdes knappast. De flesta av dessa 
var inackorderade hos sin lärare. Flo
ding, som var ogift, hade boende hos 
sig en fransk mamsell på nitton år, 
vilken enligt en av eleverna var "ett 
e lakt stycke", något som knappast bi-

drog till hemfriden. Själv var Floding 
grälsjuk och elak, plågade sina lär
jungar och trätte med kollegor. Syss
lan som sekreterare vid Konstakade
mien misskötte han, med påf<.iljd att 
han avskedades. Gravyrskolan stäng
des 1778. Under de fOijande tio åren 
var Floding inbegripen i en rad råttsli
ga processer. Då Floding avled vid 
sextio års ålder. nämndes hans bort
gång ej med ett ord i akademiens pro
tokoll. lan Wiselm 

HÅKAN WESTERLUND 
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SVENSKA NUMISMATISKA 
•• 

FORENINGENs 
AUKTION 

DEN 29 OKTOBER 1991 

Auktionen hålles i Statens historiska museer, Storgatan 41, Stockholm. Visning försiggår i sessionssalen l trappa 
upp mellan kl 16.45 och 18.00. Auktionen äger rum med början kl 18.10 i Hörsalen. 

Endast medlemmar i föreningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union äger rätt att närvara och att göra inköp. 
Kontant betalning, gärna med check, som utställs på auktionsförrättaren. 

Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottas av Madeleine Greijer, Ripstigen 5, 
171 73 Solna, som bör ha anbuden senast den 28 oktober. 

Inropat material översänds mot postförskott varvid tillkommer portoutlägg. Insända anbud skall ange ett bestämt 
högsta bud för ett bestämt objekt. Ev reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att 
inköpta objekt erhållits. 

Anbudslistor vars bud ej resulterat i inköp, kommer ej att återsändas. 

Kvalitetsbeteckningarna har satts av A Fröseli och M Greijer. Uppnådda priser kommer att publiceras i nästa auk
tionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. Foto A Frösell; BA Lundberg, RIK-foto (Svenssons samling). 

FÖRKORTNINGAR 
BM 
CR 
Grenh 
Hd 
Hy 

NM 
NM 
NNUM 
NNÅ 
Nord l 
Olsen 
RIC 
s 
SM 
SNF 5 
ss 
Sti 

WI 
W Il 
y 

= Ahlström-Almer-Jonsson: Sveriges besittningsmynt. 2a omarb. uppl. Sthlm 1980 
= W D Craig: Coins of the World 1750-1858, 2 :a upp l, Racine Wisconsin 1971 
= A Grenholms samling, Hirschs aukkat nr 20, 22, 25 och 27. Sthlm 1981 - 84 
=B E Hildebrand: Sveriges och svenska konungahusets minnespengar. .. l-Il. Sthlm 1874-75 
= B E Hyckert: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. NM XVJI: 1-2. 

Sthlm 1905- 15 
= Ahlström-Brekke-Hemmingsson: Norges Mynter, Sthlm 1976 
= Numismatiska Meddelanden 
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
= Nordisk Numismatisk Årsskrift 
= U Nordlinds lagerkal nr 12, Sthlm 1981 
= B. Olsen: Lea Ahlborn, Sthlm 1962 
= M Mattingly-E A Sydenham m fl: The Roman lmperial coinage, London 1923 ff. 
= Seaby, Roman Silver coins and the i r va lues, del l - 4, London. 
= Ahlström-Almer-Hemmingsson: Sveriges mynt 1521-1977, Sthlm 1976 
= Medaljer utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen. Smärre Skrifter nr 5, Sthlm 1987 
= L Wallen: Sveriges sedlar. Sthlm 1984 
= Aug Wilh Sticrnstedt: Beskrifning öfvcr svenska kopparmynt och polletter. II Pollelter. 

Sthlm 1872 
= Axel Wahlstcdt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor, NM XXIV, Sthlm 1925 
= Axel Wahlstedt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor, NM XXIX, Sthlm 1937-43 
= R S Yeoman: A Catalog of Modern World Coins, IO:e upp!, Racine Wisconsin 1972 
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1 Erik XIV~ öre J56t. SM 36. Delvis svagt utprägl ... 1?/1 

2 .lohiln ITI, 2 öre 1573. SM 65 h. Karl lX, 1 öre 1609. 
SM 68 . n~lvis svagt u t prägl ........................ 1?,1 

3 Sig i s mund. l öre 1595 . SM 15 .. .. .. . ................ l ? 

4 G 11 A, l ö re 16 21. SM 74. Delvis svagl u t prfigl .... l/1+ 

5 Kri st ina, 1 öre 1634 , 1/4 öre 1636. SM 8J,J24 .... . . tj1?,1 

6 Karl XI, 4 öre lo7A , l öre 167~,86. SM 201a,2~0,239 
3 st ......... . . . .. .. ..... . ... . .................. . .. t,l?,2 

7 Karl XII, 5 öre 1712, s ma kantskador . Publi~a Fide. 
SM l 1 2, 21 4 ............. . ..•..... . ............ . ...... (l l l+) , l? 

8 Ulrikn El . l öre 1720. SM 10 .. . .................... 1+ 

9 Fredr ik I, l ö re 1722. SM 157a. N~go t ärgig. Ad . Fredrik 
l/R rdr 1768 . SM 78. NAgra repor . .. .. . . . .. .. . . .. .. . (1+) , (1) 

10 Gusta v TTT, riksdaler/J daler SM . SM 44. Repor . .. .. (l) 
J l Gu s t Av !TT, 1/6 riks daler 1779 . SM 79 .............. 1 
12* GIJSt rw IV Arlolf, l r)ksda ler 1794. SM 23. 

P l ;~ n l s r i s por ............... . ........ ... ... . .. . . . .. . l l l+ 

1] (.;us l nv I V Arlo l f, 1/6 riks d a ler 1808. SM 4 3 . 
)J l n n l s r i s p o r ..... . ..... . ...............•........... l+ 

14 l skilling 1805 p<% 17o0 . l skilling 18 1 2 . SM 48,~5. 
Delvis svagt lltpril glad . . ..... . ..................... J/1+,1/1+ 

1.'1 *l< X I V .J, riksrl <ll er spec . 1842 . SM 71. Utet randfel. 
Sru~ .;vAriA prickr~r ........ . ........ .. .... . .. . . . .... 1/1+ 

lo 1/4 riksdA l e r spec . SM 82a .......... .. . . ... . ...... . l+ 

17 *O f, 1 r·ib;dr~ler spP.~ . 1847. SM 28 ................. 1 

1 H o r ' rikselaler riksm. 1857. SM 60b ............... t 

19 O l, 'i öre 1857 , valörsiffran helt b&gfn rrnad. 
SM l ~ 2<1 .... .... ........... .. .... . ................... l? l t 

2 0 t öre 1857 , 1867 ........ . ... . .......... ....... .. . .. 1 +/OJ 

21 K<1rl XV, 4 riksda l er r i ksm. 1862. SM 15a ........... 1/1+ 

22 l ri k sda l e r riksmyn t 1871/61. SM 3 4h ...... . ........ l 

23 JO örP. t8o7 ......... . ........ . ..................... 1+)(1 

24 2 kronor 1892, ej flagnad , 1904 .. . ................. 1,1/l+ 

2 5 2 kronor 189 3 ........................... . ..... . . . .. l 

2 6 2 k r o n o r 1 8 9 :l , 1 9 O 7 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . l ? 1 1 , l l l + 

27 2 k r onor 190~ ........ . ............................. 1/1+ 

2H kr011<1 1942, Artr~let u. bild ... . ............. .. ... } 

29 krOliR ]941/4, )q42 med Ar t aJet. Il. bild ........... 1 , 1 

~O ~kronor· .1677, 80 n1. "OCH", 1Q04,0o,07 . .'l s t .. .. 1 ·~ ,1 ? ,1,1 ? ,1 

:Il 2 kro nor 1876,77,7fl, fi0 m. "OCH" och "0", 1890,97,CJ8 
1QClO,Ofi. 10 st . . ............... . ......... . .. . .. . ... 1 ·~ -1 
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32 2 kronor JR77,7R(2),98(2),1900,04,06,07(2). JO st .. 1?-t?j1 

:n 2 k r o n o r l 8 7 7 , 7 8 , 9 8 , 1 <JO O , O 4 , O 6 , O 7 ( 4 ) • l O s t . . . . . . . . 1 '? -1 ? l l 

34 krona 1876/5, 1884,87,88,90,1906. 6 st ........... 1?-1 

35 t krona 1875,80,97,98,1901,03,04(3),06,07(3). 
Il st .................... ... ......... . .... . ........ l?-1/1+ 

36 1 krona IR75-1904, ej al la Ar . 18 st . .......... . ... 1?-1 

37 kronil ciiv Ar. 90 st ..... ... ...................... l? 

38 2 kronor !<)10-29. 10 st ........ . .. .. .... .. .. . . . .... l-1+ 

39 2 kronor IQ30-40 med omgrav . 4:a. 10 st . ......... 1/1+-1+/01 

40 2 kronor 1915,28,31(2),34,36(2),38(3),39(5). 15 st.l-1+/01 

41 2 kronor 1942-50. 20 st .. ..... . .............. .... .. l+-01 

42 l krona 1910-.16, 16j5 , 18-24 med o utan punkter, 
25-39 helt och sprHckt G, 40,41. 29 st . . ........... 1?- 1+ 

43 t kronR 1910-48, ej alla ar . 24 st . . .. . ... .. .. .. ... 1'!-l+ 

44 1 krona 1942,43,44,45 G, TS pa G, TS utan hakar, 
46-50 12 st . .............. .. ... ........ ........ . . . . l.+-01 

45 1 krona 1910-44 ,46-49 . 40 st i tre plastkassetter .. 1?-l+/01 

46 10 kr 1972, jub. (3), 5 kr 1954 (2),55,71 (2) . 2 kr 
1956,1958. 10 st ............... . ... . . .... .. .... . .. . 1+-01. 

47 2 kronor 1952-661 20 st .......... . . . ........... . ... 1+-01 

48 l krona 1952-68. 30 st ....... .. .................... 1-01 

49 l krona 1942-68, ej alla tir . 22 st . .. . ..... .. ... . .. 1+-01 

50 Jubileumsmynt: 5 kr 1935,52,59,66. 2 kr 1907,1938 . 
6 st ... .... .. ............. . .. . .. .. ................. 1+/01-01 

51 Jubi1eumsmynt : 5 kr 1935, 2 kr 1897,1907,21,32,38 
6 st . . . .. .. ......... . . . ...... . . .. ..•............... 01 

52 ,Juhileumsmynt: 2 kr 1897,1907,21,32,38. 5 st i 
p l ostkilssett ....... . .. . ...... . . .. .................. 01 

53 .Juhi1eumsmynt. : 5 kr 1935,52,54 och 55 ej jub. 59, 
62,66. 7 st i p 1 astkassett ... . ..................... OJ 

54 !'>,2 , l öre 1917 jHrn, 2, l ·öre 1918,19, jfi rn, 5 öre 
1964 med "50" i kronan. 2 öre 1910,12,16/5 1 16 lAng 
och korl 6:a, 1922,23 . l öre 1909, stort kors, 1910. 
Arsset 1986 i plastkassett . Medalj: Regalskeppet Kronan, 

p 1 astkosset t ............. .. ..... . . .... . .. ........ b l onda d 

55 2 öre SM 1743,1762 ,1763, l öre SM 1740 ,1 759, 
1 skilJ. 1821 , ~skill ing 1803,1816, 4 skill. ho 
1849. 9 st . ........ . ........... ..... .... .. .. . . .... . 1?-1 

56 Div koppnrmynt fr8n 1719 till 1907. 25 st .. . . . ..... 1?-1+ 

57 Silvermynt: 2 kr (1), 50 öre (15), 25 öre (45), 
10 öre(33) .. .... .. .. ... .. ... . ...................... blandad 
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5R Nickelmynt: 5 kronor (38), 2 kr (7), 1 kr (61), 
50 örP. (12), 25 öre (52 ) , lO öre ( 51)= 221 st . .. . . l+-0 1 

59 257 st l ,2 , 5 öre O II-G VI A . . . .. .. . ............... blandad 

60 Rom. Gerdianus III 23R- 244 . Antoninianus. S IV;404.1 + 

fil Jl<jrlloHrk. to kronor IQ67,J968, 5 kronor 1960, 2 kronor 
JQ45 ("l). Alla juh. 5 st ... . .... .. ................. OJ/0 

62 Eng l Mrcl: Crown 18RQ , 25 pence , 25 Ars regering 
J 977 .. . . ... .. . . .. .. . .. . ... . .. . ..... . .......... . .. . . l, 1+/01 

63 EnglHnd: ~ crown 1887,1938, shilling 1890, sixpence 
1898 , 1902,1920, 1 pence 1895,1902,1917, 2 pence 1838. 
Rr l.nd. rupee 1887 , 1Q07. 12 st. ...... . ......... .. . . l/1+-01 

64 England: Div koppar- och nickelmynt Georg III - E II 
32 st . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .... . .. .. .. .. . .. 1-01 

65 Ryssland: Ruhel 1798,1844 . KM C 101a,168.t .... . .... l? , 1 

66 Rysslrmcl: Rube l 1913 , Romanovjub. 1899. Y 70 , 59.3 . 1+,1 

67 Ryss l a nd : 20 kopek 1907,12, 14, 15 kopek 1908, 
10 kopek 1Q09 . 5 st . .... . .. . .... .. ...... ..... ...... 01 

USA 

68 l cent 1864- 7 1 ,73-76, 78- 1909. 45 st ... . ....... · .· .. J? - 1+ 

69 5 cents 1866,67 utan strålar, 68 , 69 , 1902,23,48, 
7 st . .. .. .... .. . ..... . .. .. .. . ....... . . ... .......... 1?-1/1+ 

70 Dime 1872,96,19208, 50D,58D, l c. 1.859 , 60,62,63(2) , 
64. 11 st ........ .. .. . .............. . . . . .. .... . ..... J/1? 

71 1/4 dollar 1899,1918,46,52D , 64,64D . 6 st .. ....... .. . 1-1? 

72 50 ~ent.s 1811, ~dol l ar 1892 .. .... .... . .. ........ .. . 1?, 1 

73 Columbian haltdollar 1892,1893, ~dollar 1925, 1+, 1 / 1+, 
Stone Mount.aine, ~dol l ar 1926. 4 st ... . .. . ........ 1+,1+ 

74 Dol l ar 18788 , smA hack o repor, 1879 , 80 O. 3 st ... . (1+/01), 
1+,1+/ 0 1, 

75 Dol l ar 1879 S, 1880 s , repor , 1881 S. 3 st ..... .. . 01 , 1+/01, 
1+/01 

76 Dollar 1881 O, 82 O, 83 O. 3 st ...... . .... . . .. . . .. 1+/01,1+, 
1+/01 

77 Dollar 1882, hack o repor, 84 O, 85. 3 st . .. . . . . . . (1+/01) 
1+/01 

78 Dollnr 1885 0,86,87. Hack o Repor . . ..... ........... (1+/01) 

79 Dollar 1888,89,QO O. 3 st .... ... .. .... ........... . l+/01,1+/ 
01,1 

80 Dollar 1890,91 S, 92 O. 3 st .. . . . .. .. . . .. . ... ... . .. 1+ 

81 Dollar 1890 S,91 CC, 94 O. 3 st . .. . .. . ............. 1+ 

82 Dollar 1893, 95 O, 97 S, 3 st . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . 1+,1,1+ 

83 Dollar 1896,97,98,99 O. 4 st . . . .. ........... ... .. .. 1+/01 
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H4 

H
, . . ) 

llnliHr JQOO O, 01 O, 02 O, 72. 4 st ......... . .. . .. . l+ 

Onl1nr 1900,02,21 S , 1776-1976. 4 st ...... . .... . ... l+ 

Ao llnllnr IQ03,04 O, 21- , 21 n. 4 Rt ......•.• • •• • •••... j+ 

H7 llnll~r 1922 , 23,24,2~ . Repor. 4 st ....... . .. . .... . .. (1+) 

HH llnllr~r 1922 s , 2o S, :.!1-l S {2). Repor. 4 st ......... (l+) 
H q t1 s l P. r T .i k e . M n r i n T h e r e ~ t h n l e r l 7 fl O , e f t e r p r . 2 s t 

v ~1rnv en i plnstetui. Tysk! . !) mark 1CJ:i6 F . USA, 
1-z dnllr~r IQ64, dnllnr 1979 D . ~ st ..... . ..... . . . ... 1+-01/0 

90 Div. 11tliinnskr:~ mynt. 47 st ......................... l-01 

91 Myttt etui med en fast o~h en lös hric:ka. 2 st ...... . 

Q2 Sammn som ovan ............................... . ... . . 

93 Snmma som ovan + ett etui med endast fast bricka ... 

94 Myntskap med 8 st fackindelade 18dor med grön filt 
och plRstskivor ...... . ...... . ............ . ... .. ... . 

9 .') SiiiTIUi i.t som ovan .......... . . . ................ . ..... . . 

MROAI.J ER 

9fl* l·'r·ed rik 1 : s byst h)(latinsk text . Grundstenen till 
Stnckholms astronomiska observatorium nedlagd av 
lronfHijRren Adolf Fredrik den 26 maj 1748. Grav. 
n. Fehrman . som 8tsida har man nägon gang begagnat 
e n vnnlig riksdillers stAmp. Silver 22 , 65g. 
Hd 11.69,72 ........................................ 01 

97 Osknr J:s och Josephinas hyster h . )(Sanningen 
s ittande med spegel och RSttvisan stAende med vAg. 
Syftnr pA konungen s vnlspr 8k : RHtt och Sanning . 
Sli'\gen med anledning av kröningen i stockhalms 
storkyrka 1844. Grav av P.H . Lundgren efter C.G. 
Qvarnströms modell . Brons O 58 mm. Hd II:407,10 .... 01/0 

<)8 * .loha n Gabriel stenbock, 1640-1705. Riksrad. S : s byst 
h.)(örn flygande. Latinsk text, i avskärningen 16Q2. 
Grav. Karlsteen. Slagen nv Stenbock själv 1692 sedan 
han , som det berättas , av Karl XI uppmanats att 
utiHsa ett i skattkammaren pantsatt diamanthalshand. 
Han sku lle däröver blivit sa mi ssnöjd att han heslutat 
f lytta ur riket oc h som ett uttryck av sina tänkesatt 
18tit prägla denna minnespenning. Silver 61 mm, 
102 , 5 g. Hy 1 : 95.1. Några små repor ................ (01) 

MYNT 

<)9 Karl XI. 2 mark 1663 . Mm GW. SM 91a. V.h ........... (1/1?) 

JOO Engl. Georg III. ~ sovereign 1820 . S 3786 .... . ... .. 1/l? 
101 Osk~r I. dukat 1848 och l84Q hoplödda till brosch .. l+ 

102 G V. 5 kronor 1920. SM 2 ................ . .... .. . .. . l+/01 
103 Si'lmtnil som ovi'ln ........... .. .............. .. .... . ... l +/01 
104 tO kronor l Q7 2, jub. l O st .... . .............. . ... . . 0 1 
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10~ Dnnm. 20 kronor 190fl .. . . .. ........ . ................ 1+/01 

106 Onnm . 10 kronor- J96fl. Benediktes bröllop . 2 ex ... . . 01/0 

107 kyssl. 5 rubler JA:lO . Guld .. . .. . .. . .. . ......... . ... !+ 

Pnpperspol l etter Fr An Stra1sund, som gfi1ll för fri 
mnlning flV salt, gryn etc . för stadens pribter· , 
l fir'Hre m. fl. Se Artike l i SNT 3/R6 sid 95. 

10Fl * Nr '24 clHter<Hl 10 j11l i 1743, Nr 2:l dflterad 10 j11l i 
1743 och nr 26 daterad 11 jul i 1743 , gäll<tndP. för 
t r· t-! n l i k <:1 p e r s o n e r . :3 s t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 + 

l O q N r· :i 4 d o t A r fl d l 5 j' 1 l i l 7 4 3 , n r· 3 5 d o t e r a d l 6 j 11 l i 
1 7 4 :~ o c h n r :3 6 d n t e r a rl 1 6 j 11 l i 1 7 4 3 , g iil l ö n d P. Pi r 
In'! o likfl personer. 3 st ........................... t+ 

11 0 Nr 2<.) dr1~er<'ci 12 juli 174 :i , nr 51 nateröd 25 j1IIi 
174 3 och nr 56 dflternd 27 juli 1743 och nr 60 clat.eröci 
:w j1r l i 174 3 , gfillande förtyra olika personP.r. 
lf s l .. . .. .. ..... . ...... ... .. .... .. . .. . ............. 1 + 

111 l<örl XI . öre Sm 1677, stort höck, öre Km 166 '? , ~ 
öre Km 166?, 1/6 öre 1667 (3), 1673,77,86 . 9 st . ... (1?) - l 

l l 2 t1 r· e l< m 1 7 1 9 ( 2 ) , J 7 2 O ( 3 ) , l 7 2 4 , 2 5 , 6 8 , 7 2 , ~ ö r· H s m 
1720 (2). 11 st ........ . .. .. .......... .. ........... 1? - 1 

1 1 :1 Stor-fl koppörmynt 1739-11:172. 21st ........ . .. . ... · . . . !? 

114 Kopparmynt 1708-1872. 30 st . .......... . ........ . ... 1?-t 

11.'1 Koppnrmynt 1708-1873. 31 s t. ... .. ........ .. ........ 1?-1 

116 10 kr 1874. Repa ................................... (1+/01) 

117 10 kr 1874/73 .......... . .............. . ........ . ... 1+/01 

l iR 10 kr 1fl<l4 ........ .. ............................. . . 0l 

11 q A l hum meci ~ öre 1874-1 <l07, 28 ex. 190<l stort och 
l i t.e1 kors, 19lJ-ln, 1 <l-26, 28-50, 43 ex, 2 öre 
1fl7l•-l<l07, alla ar (32 st ), iCH)9-50 (43), l öre 
1H7 <l -1<.)07, 20 ex, 1909-1950 a ll a 8r (46). Till-
Srlllllll flns '212 st , n ll o olikil ................... . . . .. växlancie 

12CI Sedlflr : 1 Rdr 186:1, J kr JR74, stora bläckfli'ickar 
1 kr· 1914 , 18 tP.jpflci, 20 vers hnksidan, J921 riss. 
o s t ••• . •.••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1? 

1 21 SP.cilnr : 1 kr 1874 sm~ llfi cknr , 1914,18,20,21, .'i kr 
1948 jub . 6 st ..... .... . ... . ........ . . .. .... . ...... (1?)-1+ 

l 2 2 S P. d l n r : 5 k r 1 9 4 R j 11 b i o r g j n fl l f ö r p . 1 9 4 8 j u b. ( 3 ) 
4 s l ...... . ....... . ......•..... . .. . .............•.. 0 1 

12:1 SAdlöt' : 10 kr 1<l03, 10 t ejpaciA , 1912 ,1 5,16,17. 6 st.1?-l 

124 Utländskn smAmynt silver (före 1925). :10 st ...... blandad 

125 Utlfindsk<l småmynt sjl v er (före 1925). :10 st ...... blnndad 

126 Utländska mynt , 18-J<:HJO-t:nl. 150 st .. . ..... . ..... .. blandnd 

127 Utländska myn t , 18-1900-tal. 150 st .......... . ..... blandad 
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12R Meclnlj: Uldka Eleonorn förestar regeringen 1731. 
(~r·"v. T C Hedlinger. Hild. 18. Tenn 52 mm , avsl-'\g 
H l l H r· fl v g j u l n i n g ................ . .................. l+ 

12Q Osknr !v . losefinns kröning IR44 . Br. 58 mm, Hild. 10.1+ 

130 . JnsHI in.1s död 1R76. Br 60 mm . Grnv. l.en Ahlborn .... 01/0 

J:ll HHrzeli u s , :Jöns ,lacoh . Br . 56 mm, Hy 1T:13t.6 . . .... 01 

1:n JO:P. t~ll1ni1nnn finskfl lnntbruksnröt~l JAQ4. Silver 
':17 1111n. llnnsk ovnl : Fredrik VII-Christini-l fX)(Oen 
gMig" jt-!g" drog nfsl~d 1R48-1A9fl . Tenn 47 111111 hög ..... 01,01 

13:i l.ivl;.inciP.rischer· Verein zur Förderung der l.antwirtschaft 
und ciP.s GP.werhfl. !-1i Iver 42 mm, Rase l 700 ~r 1Q54, 01,01/0, 
si lvP.r 33 mm. Schytzenfest Zyrich 1963 , silver 33 mm.Ol/0 

1 :~4 PP.clro C:Fl lderon de la Baren 200-ArsminnP., Kgl. Spnnska 
Ar.nc!P.mirr, brons 67 mm (Esteban Lo7.ano), Cf\talunya 
l:fl nlHj JQ09, brons 69 mm (Valentiann Bnrrn) . . . .... Ol/0 

l :~5 Sr.hwH i t· z e r i ch e Ryck vers i c herungs-ges e l l !'ic h a f t J.863-
JQ13 , silver 49 mm (L. Alloy) ... . .. . ........... .. .. 1+/01 

136 Prismedalj given till Svenska arm~n, Geneve 193 1, 
silver 59 mm, pluggad. Heidelberg& Universitet 550 ~r 
1936, ma lmjärn? 73 mm ......... . .................... (01) ,01 

137 Aeneclictus II, avgjutning nv renessansmedalj, brons 
37 mm, Winston Churchil l 1965 , nysilve r ? 40 mm. 
Utstfillni ng Rio de Janeiro 1908, br . 47 mm. Aztek-
knl e ndern , Mexico, zink? 7J mm ... . ...... . .......... 01 -0 l/01 

138 Mi l i l"nria : Medaljer och märken. 22 st. ......... . ... 01 

13Q Tdrotl: Medaljer och priser. 70 st ............. .. .. 01 

140 Pol IP.tter, Slackholms Angslups AB: 5,7 , 8, 10,12,15, 
20,25 , 30 , 50 , 60 , 65 öre. 30 st (21 olikn) ............ blandad 

141 Medalj~r . Järnkontorets JOO års jub. den 2Q dec 1847 . 
Grav. P H Lundgren. ~6 mm brons. Hild. Tf 411:15 ... 01 

142 L11dvig Xlll och Gustav II Adolf, till 111inne av 
l ördrnget i Rerwn lrl 1631. Utdelndes vid kronprinsens 
bes ök den l der. 1Q3 1 vid invigningen fiV svenska 
sludenlhuset i Cit~ Universitarie. 54 rnm brons , NM 
X X X T T : 2 s i d • l o 7 . b ) ::lO O ä r s m i n n e t a v G u s t a v TI 
Adolfs föde l se. Grav. A Lindberg, 40 mm brons. 
NNA JQ3Q 68 :177. c) Minnespenning Dag Hammarskjöld 
34 mm brons. d) Tysk medalj Gustav II Adolf stiftelsen s 
56 : e möte okt. J903. 51 mm brons. 4 sL ..•.•......•. OJ 

143 Oiv medaljer och jetonger. 16 st ................... 1-01 

144 Div . polletter, jetonger, n~1märken. 51 st ......... 1-01 

145 Litt.eratur . NNA 1946 hft. JQ59-62. 75/76 jnb. 6 st. 

146 L F. Bruun d e l II 1914 inb. 167 sid . 44 pi .. . ...... . 

147 Seaby. Greek coins and thair values 1959 157 sid. 
SeAhy Romnn Coins 1974 . 376 sid+ 12 pi. 2 st ..... . 
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14fl SP.Nily Homnn si Iver c-:ojns, vol 1-3 . Nr l ,3 inh . 
N r "2 h f t . 4 st ................................ . ... . 

149 N<'tlm i'ir kP.Il hl n Ko ns thist . kongr . S ·t· hlrn 1933 insp 
ctv Knut Rriks~ons penning I.Lt 2n , Västm reg : s 
k<1mrför·, Siil-rn Brunn , östgläns jnklv för, Sv PoinlP. r k l, 
lnl jflk l utst BP.rlill 1937 , Fisk- o fage l fö r Vnlpardiso, 
Jokkmokk JokkP-s Fnn klubb . 4R st olikn . . ... .... . .. . 

1."i0 Alnndad numismatik . Sv. förf m num önkn JR0 3 - J972 
(21), Funck : Die Notm der deul' u österr-ung 
Kri egsgef lager 1914-18 hektogr 1962, Nat hors t 
Böös : On1 sed 1 orno tör Osk.arshamns Ens k Bank s i:ir1 r 
19114, Uppsnla Sparbank 1830-JQ0 5 jubskr.ift, div sv 
o 11tl l oge rkat 1 967- 70 ( 12), a ukkfl t 1967-86 (:1), 
div (H). 47 st ..... . ....... .. ................ . .... . 

15 1 Fredr·ik T . l öre SM 1738-44 . Ad . Fred . 2 öre SM 17ol, 
6fl. 9 l'>t . . .... . ... . ............... . ..... .. .. . ..... . . l-1/1+ 

152 G l V A . l sk illing 1802, 180 3 /1748, ~skilling 1802 , 
I R03, kronan vila r pa GA, 1/4 skilling 1802 , 03 . SM 
46,47,.'i3,."i4n,5R , 59 . 9 st ...... . .. . . .. . ..... . ........ l-1+ 

1 ~D K X l V ,1. 1 j 8 r i k s c'l <'Il e r s p e c 1 8 3 3 , l s k i l 1. l 8 1 9 , 2 O 
~sk ilJ. 1R2n . 1/4 skilJ. 1819 , 25, 2 skill. bo 1836, 
1/ :1 sk i Il ho 1R35 . O I . 1/16 r iksdaler spec 1855 , 2/3 
ski J l bo 1847, 5 öre 185Rj7 , 2 öre I R57 , l öre 1857, 
~öre lfl57,5fl. K XV . 2 öre 1B60 , l öre 1865 /2,70,71, 
72.2 1 s1· ........ .. ............... . ..... . ... . ..... . . 1?-1+ 

1 !'>'• O l l . 5 O ö r c ( 7 ) , 2 5 ö r c ( 1 6 ) , l O ö r e (l O ) . 3 2 s t . . . l ? 

l.'i 5 25 ö r e 1R74,80, 10 öre l874,76j5,9fi,97. 6 st ... .. ... 1?-1 

156 O 11. 1, 2 ,5 öre . Div ar. 63 st ........... . . . .. . . .. .. l?-1 

157 5 k r onor 19~5,59,62,66, 2 kr 1921 , 38 . Alla jub. 9 s t .1+-01 

158 5 kronor 1935 , 5 9,62 , 66 (3), 2 kr 1921,38. Alla jub. 
B st .................. . ............ . .. . . .. .. .. . . .. .. 1+-01 

159 2 kronor 1910,13 , 22,24,26,28,29, 30 , 3 1, 34 - 36,38,40(7). 
20 st . ..... ....... .... . ............ . .. . .. . .. ..... . . . l-1+ 

160 2 kronor 1910,24,29,30,31 , 34 ( 5) , 35,40(4) . 15 st . .. . 1-1+ 

16 1 2 kronor 1922,24,2fi (3),35,3fi (2) , 3 7, 39 . 10 st ...... 1-1+ 

162 2 kronor 1942 (fi),44 (2) , 45 TS/G (4), 46 (4),49 (2), 
50 (3). 20 st ...... . ............. . ..... . ............ 1+-01 

163 l krOnft 1910-38, ej Hl] a 8r. 30 st .... . .. .. . .... .. . . t+-l 

164 krorH't l924, 3 5, ~H~,39,40,4.1. 6 st . . ..... . ... Ornkring . 1+ 

1h5 50 öre 1921, 25 öre 1933 (2), 10 öre 1916/5, 1933 
(6) , ld) (kv 01) ... . ..... . ... . ................. . . ..... 1+-1 

166 .'i öre 1<109 st.kors (2), 14 (2), l7j , 18 j ,l9 j, 2 öre 
1(}12, l fl/5 , 17j (2), 1Rj,t9j (2), l öre 1909, 17j 
( 2) , lflj (4), 19j (4) . 30 st ............... ... .. . .. . 1-1+ 

167 5 kr·onor 19:l4,5.'i (2) , 2 kr. 1904 , 1(}50 (5), 1 k r 40% 
(12) . 21 st ......... .... .. .. ...... . ... . ...... . ...... l - 1+ 
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16fl () r l. 1 kronfl, cliv 8 r. 50 sl .. ......... . .. . ......... l ? 

169 G V . knHtn flO%. ~2 st. . .......... . ................ l'?-1 

170 ~O örP. 34 st . 2~ öre 160 st, JO öre 220 st . 414 st . . J? - 1 

171 Album mAd 1,2 , ~1 öre . G V . 126 st ......... . .......... 1?- 1 

172 ~i st nlb11111 mP.d G V och G VI A: s kopparmynt. 8~5 st .. hlanclad 

17:~ Cn 4, :i kg koppr1r - och järnmynt . . ........ ............ blc~ndacl 

174 SP.dlnr i n)hllrll. 10 kronor 1948-75, vnrnv 15 st stjärn-
rniirkt· n. 1~ st . 10 kronor 1968 j uh (6) . .:, kronor· 1943, 
4R,.'i6 , n :l ,h~ (nr 475802- 06 , 475815),66,67 (2),o8 (2),74 
st j i=irnrnrirkt. 17 st . ..... . ...... . ... . .. . .. . .......... 1+-01 

175 14H st 11llrinrlska mynt i album ........ . . . ....... . .... 1+-01 

176 Trnde clnllar 1901, Peru, l sol 1924 . lJSA , dol J ar 
19 '22. :1st . .. .......•..... •• ..•...•.•.•.•. • •...• . . •. l+ 

177 VenP.7.ue l fl, 5 ho l i vare s 1935 . Portugal , lO esq 1954 , 
PrHnkrike, 5 ~ rnncs 1962, Cnnada , dol l ar 1964 , 6 7 juh. 
ltnl . 500 lire 1966 (2) . Maria Ther.-thaler 17RO 
efterpr . !i st . ..... .......... . . .. .. .... .. .. . .... .. .. 1+ 

178 Knnnrla . dollHr 1951, 50 cents 1948,53,63. Mexico . 
Peso 1960 , 1967, Engl. Hnl fcrown 1936, f l orin 1931 , 
33 . 9 st ................ . ..... ... ........ .... .. . . . .. 1-1+ 

17(} USA. Dollar 1879, 1928, ~dollar 1964 (2). 4 Fit. . .. . l+ 

180 97 st div . utländska sm8mynt . . .. .. . .. . ....... . ... . .. 1+-01 

181 51 st div u tländska silvermynt ....... .......... ..... 1-1+ 

182 Danm. 25 öre 1967, 10 öre 1897, 5 öre 1914 , 2 öre 
1916,23, l öre 1899 . Norge. 50 öre 1929 , 41j, 10 öre 
J945j, 5 öre 1878,99 , 1907 . 1 2 st . . ................. t -01 

183 250 st utländska mynt .. .. . ........ .. ..... .. . .... . ... blandad 

184 260 st u tlä ndska mynt . .. . .. ......... .. . . ...... . . . ... blandad 

Hl5 270 slutländska mynt .... .... ...... . . .. .. . ... .... . . . blandad 

186 Medaljer . Kungl- ör l ogsmannasällskapet 1771 -1971 . 
Grflv Leo Holmgren . Silver 38 mm . Kongl. Wetensk aps 
academien 1815)(Pör efterkommande . Si lver 31 mm ..... 01 

187 Meda ljer slagna med anledni ng av resor med kryssarna 
Fylgia, Gotlnnd, Älvsnabben (3) och Carlskrona. 
4 st prismedaljer. 10 st hrons .... . ... . .. . . . ........ 0 1 

UH3 8 sl div. medaljer, hl a Historisk<l Museums Den 
Historiski1 1'1nskernden 1500- tal, 23 . 2.1968 .. . ..... . .. 01/0 

lfi9 Sedlar. lJSA l dollar (3) . East Caribhean , dollar i 
nr-följd (3) Portugal. 1 st 20 esq. i nr-följd . lran, 
50 riols (:j), 100 rials. Japan, l &P.n . En rek lam-
sedel. 15 st ....... ......... . .... . . . . . .. . ..... . .. . .. l+-01 

190 6 st brickor med ytterm8tt 39,5x29,5 cm och med 36 st 
lösa ftska r 50 x 50 mm och med 2 st brickor med 70 st 
fiskar 15 x 35 mm ....... . ... . ... . ............ . .. . ... . 
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l 9 l SamrnH som ( lVHn rnen 1 st hr i c: kor med 70 st o skar 
3!1 x :\ .') rnrn ..•.••••••••.•.. . •.•••••••••..•.••••••. . •• 

192 5 k r·onor 1<J:i5 (:1),5Q , fi2 , 6ti, 2 kronor 1932,38 . Al l n 
jtrh. A st~ . .. . ..... . ....... ........ . ..... . ....... . ... 1+-01 

14 :1 'l. kronor- IH7fi,77,78,80,40,92 , 93 , Q7 ,QH, 1903 . 10 st .. 1?-1 

l Q 4 'l. k r· on o r l 9 O 4 1 O 6 1 O 7 1 J 8 Q 7 j u h . ( 2 ) . 5 s t . . .. .. . l l l '? , l ? 1 l , 1 + , 1 

145 2 kr·onnr· I Q28,:~4,16,:19 , 40 m. findrcHi 4 : n (2) . o st .. l+ 

1 CJ6 'l. kronor· 1910-1!1 ,22-31 , 34-16 , :18 ( 2) , 19 (3). 20 st ... 1-l+/0 1 

147 :l l<.r·ortot· 1442-44,45 G , TS p~ G, TS , 46,47 (2) , 4B,49, 
50 . 50j l, 50 m omgrav . TS . 16 st ....... ... .. . .. .. .... 1+-0 1 

19A .') 0 cire 1411,1Q,27,29,3],34, 25 i'ire 1930-41. 17 st .. . l-1 + 

199 2 i'irP. SM 1766, l skllling J812, 5 öre 1875 1 81,95,98, 
1902 , iire J8fi4. Gasverkspo l lett 1925 . 9 st . .... . .. 1-1/1+ 

200 5,2,1,~ öre 1857 , öre 1857,58. 6 st .... . . .. ... . .... 1+-01 

201 2 kronor 1942,44 - 50 . 20 st . ............ . . . .. . ....... 1 +-01 

202 5 kronor 1 955 , 71 7 st. 2 kronor 1952-50,63- 66 21 st . 
Ti l ls . 28 st .............. . ........ . .... . ........... l+-01 

203 Tysk l. Boden , 2 mark 1907. Preussen, 5 mark 191 3 . 
2 s t .... . .............. . . . ..... . ..•.•.....•.•...•.• • l l l +-1 

204 Tysk !. 5 reir:hsmark 19 3 4 Mari a kyrk a n, 1935,37 . 2 
reic:hmflrk 1937 ... . . ... ... ........ .. ... . ......... ... 1+ 

205 Polen. 10 z l otych 1.932 (2), :D,35 , 36 , 5 z lot. 1932, 
33 , 34 . 8 st .. . ............ . ........... ... ........... 1+-1+/0l 

206 ö s ter r-ike, 6 k reutzer J 800 . Ryss l . R u b e l 1897, L i ta u e n 
10 li1u 1936 . Estland, 2 krooni 1930 (2) . 5 st.l+,l,J+,l+,1+ 

207 Secilar. Sverige , 10 kronor 1968 jub . (13), 5 kronor 
JQ.')2 (2), hnnciskri.ft p8 den enn. 1977 (2), 1978 (3), 
JQ81. 22 st. . .................... . .. . ... . ....... . . ... 01-01/0 

208 SP.cil11r. Hyssl . 1000 rubler 19 17 (J) , 250 ru bler 1917 
(6), 2.'), 10,5 rubler 1909 , l rubel 1898, l kopek u . 8 . 
(4) Tyskl. 5 st inflationssedlflr. ' 22 st .... . .. .... .. l+-01/0 

20 9 1:: n g l. 1 penny 1797 (2), 1807 1 60,61,Hfl, ~p 177'!> fart.hing 
(o l Ms l. ~r). 3 pence 185Q,9B,1919 .... . .... .. ........ 1?-1+ 

210 Parth 1897 ,1915,28,52, ~p 1905,25,38,52,60, penny 
18 7 6 , 96 ,1 9U:l ,19,36,48, 3 pAnce 1937. 16 st .......... .l-1+ 

211 6 penc:e 1879,1904,16,28,42 , 50,58 , sk ill ing 1818,1 8 72, 
9 5 , J q 2 l , 3 2 ' :18 , ;, o , 56 . l 5 s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ? - l + 

212 Rngl . arsset 1981,1983 . Australi e n: 2 dol l ar som 
seciel och mynt infflttncle i i llusl: rerfld kartong ...... O 

213 Ungern: Oenar 1763 C2, Kraic:zer 1868 Yl, 2 filler 
1897, 1926 Y24,38 , 10 fil. 1908,15 , 62,81 Y25,26 ,72, 
20 Ei 1. 1927 , 66 Y40 , 73, 50 ( i J. 1948,67 Y62 - , 
l F'orint 1952,65 , o7 Y7 5,fl0,92, 2 For . 1960 Y81,1975 , 
1,2,5 pengö 1941,41,43 Y54,55,57. 20 st ..... .. . . .. . . l? - 01 
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'214 Ho l lancl : ~c . l f\94, 1901 ,1 4 Y3, 3 c , 35 , l c .lf\ 7 7 , 92 , ICJ0 1 , 
2Q , 42, 4 8 , ~1 Y2 ,1 R 4R,36 , 48 , 53,57, 2 ~c . I R86 , 1904 , 0~, 
lo Y5, . 5 c . 14,37 , 5 r: . 1950 Y5H, 10,25 r: . 1943 
v:ll ,42 . 17 st· . ..... . .... .... • . .. ...... . . . .....•. . . . . l-l+ 

215 Prr~nkrike : fr. 1H66A Y30 , .') O r.. I H4oA,66HH,9~ , C194, 
Y~9,4R, 2.') c . I R67 Y2R (5 st ) . 20 , 10, 10 ,1 00 .f r. 1<.J:n , 
3 1, 4li , 54 Yfi7 , HI"l , RI"lH,101 , (4 st· ). Relg . Co n go : 1, 2 f r . 
1926 ,4 1 Y21, 2 4 ('L ~:; t· ). 11 s t .. . . ....... . .... . . . .... . 

2 16 Rys~ !: 1 kop . B s t., 2 kop . :~ st ., :~ k op . 3 st , 5 k op. 
:~st ., J() k o p. 5 5 t. , 1 5 kop . 15 s t. , 20 k op . 14 st ., 
Lr Q s l .... . ................ . . ........... .. ..... . ..... hln rl11nrl 

2 17 1'1nxirninus pius, clenarius . Reahy 70 . Fauslina junior 
dP.nnri u s . 2 st ... . . .. . .. . . ......... .. .............. . 

21R 8 st ohestänrdn romerska bron smynt + 3 st ohest. ii mda 
koppi'lrmy n t . 11 st .. .. . ....... . . . ... . ............. . .. J't-1 

2 1 9 Polletter 41 st ......... . .. .... . .. . ..... . ... . . . . ... . 

2 20 Meda l j e r o c h n AlmHrk en . 3 0 st ... . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 

221 Ahlströms Aukti o n s k ata l oge r nr 1-20 . 2 0 s t ......... . 

2 22 Lngerq v1st : Svenska Mynt , Re ar : Ro ma n Coins . 2 s t .. . 

22] 2 mark 167R . Sjöfynd? ........ .. .. .. .. .. ............. t? 

224 1877 mecl "O" .. . ........ . .. . . . ...... . ..... . l+ 

225 1902. Tunna repor .... .. .. ................. (l+) 

2:.!6 l f\74/J ... . . .. ..... . ........ . .........•.... J,/l+ 

227 1 90 1 . . ..... . . . .. ..... ...... . ....... .... . .. 1+ 

~ 2R lRRl ......•... . . . ... •. •. ....... . ... .. ...... 1+ /01 

'229 192 0 . . . ...... . .. . .. . ........ . . . ..... . ...... 1+/01 

2 ~1() llrt nrn . 20 k r o nor 1 q !Il ................. .. .. . .......... l+ 

:.D l n A n m . 1 O k r o n o r l <.J 6 7 j u h . S i l v e r . T. i t f! n r· f! p i:l • • • • • • • • ( O l 1 O ) 

ME DAI..I EH 

212 kAr l XI r l 200- (\r·srninnel AV denn·f-!s diid. GrAv . Sven 
l< 11 l l e . s i 1 v e r· S N F : 5 , 2 6 .•••. . •.. ..•...•.••.... • .••.•• O l 

233 O~ka r· I 1 . 2."i- :Jri gt. rege ri ngs juh i J P. lHn l 8Q 7. Grav . Lea 
Ahl bo rn. In s kri f t e n fö rfattad av Ca rl Snoi l s ky . 
SNF 5 : t 8 . Silver . 2 : A u tgA van 1 9 2) .... . .. . . .... . . . . . 01/ 0 

2 :1 4 Oscnr 11 och Sofias g u ldbröllop 1907 . Grav Er j k 
Lindberg . SNF 5 : 20 . Silver ..... . .. .. . . . . . . .......... Ol 

235 Gustav V 80 &r 1938 . Av Gösta Carel l. SNP 5 : 41 . Brons 
med rnnd skr j ft .. ... . . . . . . ....... .. .... . .. . ..... . .. .. O l ;o 

236 SNF' : s hesök p:! Kungl. Myntet 1928 . SNF 5:34 . Rr on s . . Ol/0 

237 l.~i'l Ah 1ho r n . Arsrnöt.eL 190 1. S NF 5 : 19 . Si l ver .... .. .. 1+/lll 

2~-18 C . R . HP. rch Av E. l. inclb~rg . Slage n av S v. Aka d. 1912 
Si. l v Ar Hy ~ : 33 7 .. . ....... .. . . . . . . . . .... . .. . . . .• .. .. . 1+ 
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:n4 A . B~r·nst rönrj~rsrnö t. e t 1425, nv F: l.jndhe.rg . Brons-
P l <III k t' t t • s N F 5 : 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o l l o 

240 Cnr· l Iii ld1 <~V Gö~tn Cnn~ll . SNF :1 :4 R . Hrons ......... 1+/01 

241 Kl lrlM lirenner nv E . H. EkvAil. VAr nvserld Att bli 
Sll/1-' : " liirsln rnerlnlj . Re 1'1yntkontRkl 9/10 1QR4 . Aly .. l+/01 

24'2 Elias lin'!nn~r/tlrsmötet tH7 3 , ov A . l.indherg. 
SNF :> : ·;.. Si l vP. r ..................................... Ol 

243 C: .\11. Hurmes t er av E . Lindbe r g . Aron s plakett .... . .. . . 01/0 

244 . J n coli vo n Engeströrn l') V G . CA T'P. l l. SNF 5 : 40R. Brons .. n J 

24:3 Reymoll(lt Fa l 7./årsmötet JQ21, av F. . Undhe rg. 
SNP 5 : 29 . Silver .................................... OJ 

246 HRns Forsell av G . Care ! l 1Q47 . SNF 5 : 46. Brons ..... Ot 

247 G von Frilnken/8rsmötet J Q77 . SNF 5 : 59 . Gul d ..... .... O 
248 Cla e s Gartz av Lea Ahlborn 1AQ3 . SNF 5 , si d 10 . 

Rr·o r1 s , fläckar ........ . . . . ...... .............. ...... (O l) 

249 JonHs Ha l lenberg/Arsmötet 1876 , av A . Lindberg. 
SNF :> : 5 . Brons ...................................... 01/0 

'250 H.W Hartman/Ar smötet 1931 , RV Leo Holmgren . SNF 5 : 36 . 
S i J V P. r ................................ . . . ........... O l 

251 Bror E. Hildebrand/arsmötet 1885 nv A. Lindberg. 
SNF 5 :15. Rron s ............. .... ................ .... OI/0 

252 *Aror E. Hi lderbrand av A . Lindberg, s ingen av Vitt. 
r1 k t l r l • s i l v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J + l O 1 

253 Ha n H Hi ldebrandj8rsmötet IQ13. SNF 5 : 22. Nyprägl. 
J Q4 0. Ar·ons ..............•. . .•.......... . ... .. ... . .. 01/0 

254 Hnn s Hi Idebrand 70 a r J Q12 . Hr onsp l ake tt. Hy II:2R8.1+/0 1 

2 55 O<~niel Ho lmberg av T. Menekel 1922, Rronsplakett . 
NM 24:125 ...................... . .................... 01 

256 G . F. . Klemming 65 8r IA 8A , i\V A . Lindberg . Ovnl 
si l ve r SNF 5 :1 6 ......... . ................... .. . . . . . . 01 

257 Magnu s Lagerberg/SNF : s 40-:i rs jubil eum I Q13, av A . 
Linnbe r g. SNF 5 :21 .......................... . ....... 01 

25R A. Levin. Variant me d fe l <~kt i gt födels eAr, hlyavsl ag. 
8 f~ SNF 5 : 38 ... . . . ................ .. .. . ............. . t+ 

259 V . E. J.ilienbergjSNF:s 50-ärsjubileum 1923 , av S. 
Kulle. SNF 5 : 30 . Silve r ............................. 01/0 

2fl0 Erik Lindberg 50 :lr , av S . ~trinrlhe rg 1923 . Silver-
plakett. NM 24 : 211.1 ........................... . .. . . 01 

261 Adolf l.indbe r g/:lrsrnötet 1925, av E. L indbe rg. Brons. 
SNF 5 : 3 1 . . ................ . ......................... 01 

262 C .A. Ossbnhr, nv <i . C:nre ll. Ikons. SNF 5 : 3Q . ..... . .. l+/Ol 

26 3 N. l. . Rn s mun sson 50 .§r 1954 , av G C<1re l l. Brons. 
SNF !l s irl l l ........ . .. . ... . ............ ... . ........ 01/0 
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'264 A. \'i. Stiernstedt, C Snoilsky och M. LogerbergjSNF 
SNF .'5:47 ... ........ .. ..... ... . ..... . . . ......... . ... . 01/0 

:l n ~ w . T . s t·. r o k i r k a v A . l. i n d b e r g . R r o n s . S N F ~ : 1 7 • . • • . • . O l 

266* SvP.n Sv!'!nsson ov S . Kulle. Silverplakett. Enda s1· 
R ex i ciP.nni'l rnetn 11. SNF ~: 35 . ...................... J +/OJ 

267 'Re ngt ThordP.man !)() f!! r·, av G. Care 11. Arons. 
SNF :i ~'>id 11 . . . ... . . . .... . ...... . ....... •. .......... 1+/01 

2nR Axel Wohlstedt av Svante Ni l sson . Brons. SNF 5:42 ... 01 

269 J . O. WP.dhergjArsmHtP.t 1916 av R. Kulle. SilvP.r. 
RNF !) : 2~ ......... •. .......•.................. ..• ... . O l 

270 Joh. Wes't Wilson av A. Lindberg. Donator vid inköp 
a v O 1 den bu r· g s me da l j sam 1 i ng t i 11 Göteborgs Museu m. 
Ovo l s i l ve r . Hy 11: 2 J 4 . 5 . ................. ..... ..... O l 

271 Litteratur . Numismatisko Meddelanden 17, andra 
upp l . 1475 ..... . ...... . ...... .. . ... ...... . ..... . .. . . 

27 2* Utgår 

27 3* Rom, rP.p. P au l lus A e mi U u s Lepidus 55 f Kr. Denar. 
Concords hvd h . med sLHja)(Perseua och hans tvA söner 
som fi\ngar . S I:Aernilia 10 .... ................. ..... 1+ 

274 S. Cassius Longinus, 55-52 f . Kr . Vestas hvd v, med 
sJHja)(man läggande röstskivA i urna. Denar . 
S 1: Cnssii'l 10 . .. .. ......... .. ..... . .. . ..... . ....... 1+ 

KJ ESARDöMET 

275 Trajanus 98-117 . Denar. Hvd h . )(Fort una sittande v. 
Jmf S II : 149 ........... . .......... . . .... ............ l+ 

276 Septimus Severus 193-211. Hvd h . )(Neptunus stAende 
v . s 111:543 .................... ....... ............. l/l+ 

277 Julia Darona 196-211. Denar . Hvd h.)(lsis sttlenrle h . 
med Hor u s . S I I l : l 7 4 ..... . ..... . .. . . .. .. . ........... l 

278 Constant.ius Il 337-361. Centenionalis . Hvd h.)(soldot 
stickande fal len ryttare med spjut . Sear 3903 . Brons.l+ 

AKTIER 

279 a) Rtockholms Transport- och Bogserings AB. Aktiebref 
1000 kr p8 10 aktier. Nris 77911-77920. Sthlm 1918. 
b) Bergsunds MP.kaniska Verkstads AB . Aktiehref 
10 00 kr pa 10 aktier. Nris 13511-13520. Sthlm 1917 . 
Bada med kuponger . ..... ..... . . ........ ......... ..... O l 

280 a) stockhalms Tran sport- och Bogserings AB. Aktiehref 
500 kr pa fem aktier. Nr is 9616-9620. Stockholm 1918 . 
b) Bergsunds Mekaniska Verkstads AB. Aktjehr ef 100 kr. 
No 21351. Stockho l m l 917 . B:\ da med kuponger ......... O l 

281 a) Rtockho lms Transport- och Bogserings AB. Aktiebref 
100 kr nr ~241. Sth lm 19 18. b) AB Axel Christjernsson. 
Aktiebref 2500 kr pA 2!) aktier. Nris 22376- 22400 . 
Sthlm 1917 . Bådn med kuponger . ........ ..... ....... . . 01 
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266 

272 
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2H2 ~) AB Ytterstfors- Munksund. Aktiehref 1000 kr p8 
10 Hktier Nris 37913-37940. Sthlm 1916 . b) AH Axel 
Christiernsson. Aktiehref 1000 kr pa 10 ~ktier nr 
123536-123545. Sthlm 1917. BAda med kuponger ... . .... 01 

283 a) Dampskibs AS John K. Haar l ands Rederi. Aktiebrev 
1000 kr nr 4764. Hauge sund 1917 . b) AB Axel Christierns
snn. Aktiebref 500 kr pA 5 aktier nr 78341-79345. Sthlm 
l 9 l 7. BAda med kuponger .. . .. . . ... . .... .. .. .... .. . . .. O l 

284 AR Axel Chrlstiernssnn. Aktiebrer 100 kr n r 72642. 
Sthlm 1917. b) Norsk M~skinindustri AS. Aktiebrev 
1000 kr no 14588. Kristianiö 191.9. BAda med kuponger .. 01 

285 a) Rederi AS Frey . Aktiebrev 1000 kr no 2684. 
Kristiania 1917. b) Dampskibs AH Cordial II. Aktiebrev 
1000 kr no 3996. Kristiania 1918. RAda med kuponger.Ol 

Pol letter ur Sven Svenssons samJing. 

B.RUKSPOL LF.TTER 

286 nnnnemorfl. Hjulvindl'igruvan, HJtJJ.WjSCH, ensidig, ji'irn-
bleck. Stj 44:12 ......... . ......... .... . .. .......... 1+ 

287 .Jungfrugruvnn . . JUMP/IT, ensiriig, jfirnbJeck. Stj 44:6.1+ 

268 l.öfstngruvan, LOFR/ST, ensidig, järnbleck. Stj 45:34.1+/01 

2H9 Hnmmnrhy JHrnverk , 1 2/HBY,IO/HBV nvser tunnor kol. 
Fräns. Sporongs fi)rire stämpel, mä ssing . NM XII 
39 : 12,1.4. 2 st . .................................... . 1/1+ 

290 Klosters Bruk. C 1/17 T=KOl./CEL, ensidig, järnble ck. 
Stj 82:18 ........ .. .. .. ..... . .............. . . . ...... 1+ 

291. C Ijl 4T =KOL, en liggande pil mellan K/Ms ensidig, 
järnbleck, högra övre hörnet avhugget, samt en cm-
läng spricka vid ettan uppti l l höger. Stj 82:20 ..... (1+) 

292 KorsA Bruk, kolpollett 17 T OR, därunder inom ring 
ES, ensidig, järnb1eck. Stj 83:2 . .. . ................ l + 

293 KungsgArdens Valsverk, mjölkpol l etter 3/KGD, 2/KGD, 
(=oskummad mjölk) ensidig mässing. NM XII 52:1,2. 2 st.l,l+ 

294 Li'\xsjö Masugn, 14/T-KOJ., ensidig, järnbleck . 
NM IV 23:4 ...... . ........ . ..... . ... . . . .. .. . ......... l 

295 l.enna Mnsugn, LENNA/MJöLK-POLLETT, p:\ den ena är 
mi ttfältet urstansat, mässing, ensidiga . Stj 85:1,2. 
2 st .... . .............. . .. . .. .. . .. . .. . .. . ........ . .. l+ 

296 Oveholms J.andtgnds, A R H (=m~nsdagsverke), ens.idig, 
z ·i n k . NM 1 V 14 : .l • R . . ...... . . ....................... l/ 1 + 

2Q7 Rejmyre GlHshruk, H) R pA stjärnformig platt av tunnt 
mMssingshleck, h) B. Fyrkant me1l avhuggna hörn, mässing. 
c) RB. Rom b me11 för.-t.ent järnb leck. d) R. Trekant, tunnt 
mässingF;hleck. NM JV _1."i:1-4 . 4 st ................... l -1/1+ 

2QR Skultunn Rruk, fattigvArden 1/Sa, 1/2Sa, AM/Sa, 
ensidign, l'örtent_ jMrnbleck. NM IV 37:1-3. 3 st .... . l + 
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299 Sternö stenhuggeri, STERNö 25,10 av förte n t järnhleck, 
5,2,1 av koppar, ensidiga, användestil l ciagav l öning. 
NM XII 72:3-7 . 5 st. . . .. .. ... . . .. . .. ......... . . .. ... 1-l+ 

300 Stora Kopparberg. STORE KOPPARBERGSL.POLLETT 1763, 
STORA KOPPAHBERGSL . POLLETT 1791, koppar . St.j 178:42,44. 
2 st ... . .. .. . ...... . ..... ... ........ .. ........... .. . l'? 

30 1 Söderfors , 3 Sfs, 2 Sfs (=stigar ko l), ensidiga, 
koppar. NM XT J J 39:2,3 . 2 st ..... ....... .......... .. l 

302 Watt. ho l ma .Hirnverk, l /2 LÄST i nom per l krets . Oms r i f t: 
WATTHOLMA RRUKs KOLMÄRKR. Vid kanten en perlkrets. 
Näver. St.j J91 :~i. R ... ... ........................... l+ 

303 Wij Järnverk, I l därunder W (=skeppund malm), 
ensidig, ji'irnhJeck. NM I V 69:4 ..... ........ .. . ...... l 

TRAFIKPOLLETTER 

304 Stockholm, Hotaget Föreningen, ANGSLUPS- RTT..lETT/ 
EMELJ.ANjRJDDARHOLMEN/OCH/LILJEHOLMSVIKEN/10 öRE, 
ensidig, koppar. Stj 226:21 .............. .. .. . . .. . .. J+ 

305 LAfHIGARDSLANDET/1862/STADF.N, ensidig, mässing. 
Stj 236:41 .. ... .. .. ..... .. .. .. . .. . .. ......... ....... 1 

306 ANGSLUPSROLAGET/NACKANÄS, frAns . Sporrangs äldre 
stämpe l, mäss i ng. NM IV 44 :7 2 .............. .... . · . . . . 1/ 1+ 

307 EDSVTKRNS-ANGBATSROLAGS- BILLJETT 50 öRE, frans. slät, 
mässing. Stj 235:85 . ......... ....... ............. ... 1 / 1+ 

308 BDSV JKRNS BOLAG 25 öRE, fräns . slät, mässing. 
Stj 235:86 ........................... .. ............. 1/1+ 

309 STOCKHOLMS ANGSLUPS AKTIEBOLAG 3 öRE (3), 5 öRE (3), 
8 öRE (2), 10 öRE (2), AF, ANGSLUPS-BOLAGET/FöRENINGEN 
6 öRE, NYA ANGSLUPS BOLAGET (2) , KARL XII TORG-STADS-
GARDEN 5 öRE. 1.4 st ................................. 1- 1+ 

310 Malmö . ANGSLUPS POLLETT, inom omskriften en ångbåt, 
frAns. slät, mässing. Stj 217:6 ..... .... ....... ... • . 1+ 

311 Sundsvall . ANGAREN SKöN 20 öRE, fräns . Sporrangs 
nyare st.ämpel, mässing. NM XII 138:59 ... ............ 1+/01 

312 ALNöSUNDETS-ANGBATS- AKTIEBOLAG 35,30 öRE, träns . 
Sporrangs äldre stämpel, mässing. NM XII 136:18,19. 
2 st. . ........... .. .. . ............................... 1+/01 

313 StockhoJm. Nya spårvägs AB (5), SHdra sparvägs AH, 
Mosebacke gångbro 3 Hre. 7 st ....................... 1- 1+ 

3 14 Lik fl)reg8ende. 7 st ..... . . .. ..... ..... ....... .. .. . . 1-1+ 

~VRIGA POLLRTTER 

315 GHvle St.ads snndkörsel, instämplnt G, fräns. s l ät, 
jHrnbleck. NM IV 12 : 14,15 . 2 st .. ....... ............ 1+ 

316 Motala Nya Bryggeri AH. MOTALA/4 , 2 öRE/BR=BL. (4=40 
tum svagdrickn eller 20 tum Hl)(2=20 tum svagdricka.) 
frAns . slät, ~ink. NM IV 26:5,6. 2 st ......... .. . ... 1/1+ 
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317 Linköping. Sto ra Hotel let T R, 10, j ernb leck . Ljungby 
J~rnv~gshote l let LOU IS ARNDT 1,2, frAns. Sporr angs 
nyCire sUimpel, mäs sing. NM XI I 53:1,4, 158 : 4,5. 4 st.l/1+ 

3lR Norr·köping. STADSHUSF.T P.,J. BORG , instämplat 500 ,100, 
2~,10 , frAns . Sporrangs nyare stämpel, mässing . 
N 1'1 x 1 r 6 1 : 7 , 8 , t o , 1 1 • 4 s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t + 1 o 1 

31q Norrtiilje·!. HAD-POLI.ETT, ,J. . .JOHNHON, instämpl~t 25, 
12,6 örf!, brnkteatprHgl ing , mässing, koppar, zink . 3 st. 1/ 1+ 

~1'20 NOTHn'r:I. .. IE AADHEST\JRANT.A.F. (=Am<ll i a Fries) , instämpl~t 
100, frAns . Sporrangs nyare stämpel, mässing. 
NM XTT 62:R .. . ...... . . . ............. . .............. . l+ 

321 Nyköp ing, f~ttigvården, instämplat F . M. H. järn-
hle r: k.. NM Xll 62:1 ,2,4. 3 st .... .. ................ .. J 

322 Stockho lm, Arbetareringen 50,40,30,25,10, gröt och 
m_jölk, rnc'\ndngs och 1.isdags middag, måndagsafton 
t j~ctagsafton (3),onsdagsafton (2), fredags och 
l örrlasi'lfton. 16 st ...... . . ... ... .. .. .. .............. 1-1+ 

323 MHria Hiss & Magasi n s AB, 6 (2),5,3 öre, frAns. MHB. 
Mosehacke Gangbro 3 öre, frAns. Sporrangs äldre 
stämpel 5 st .............. ... ... ... . .. . . ....... .. · . . . l 

324 Mosebacke Restaurant, inst ämplat 50,25/Q.M (Qvintus 
Mellgren), ensidiga. Sundbyberg, l/RO (=R. Olsson), 
Sporr a ngs nyare stämpel pa f rAns. mässing. NM XII 
96:276,277, 134 : 5 . 3 st .... .. .... .. ..... .... ........ 1 

325 RENHALLNINGS WERKET, utan timtal, ensidig, mässing 
Stj 243:142 .. ........... .. .. . . .. .. . .. . . . ... . ... ..... l 

326 Stenhamra , 500 , 5 öre , ovanför S . A.K . F. under sten
hamra, fra ns. Sporrangs äldre stämpel , mässing, 
koppar. NM XII 71 : 1,5. 2 st .... ..... .... .......... .. 1+/01 

327 Stockho lms Vinhandels AB , 10 zink , Engströms & Hag
linds vinh andel 10 öre, zink, ärgad. JOH .A. Bengtsson 
vinhandel 6, ns. Hugo Lundström instämplat 15 ensidig, 
mässing. Lefflers & co HL/10 ensidiga, mässing . 
NM XII 124 : 19 (men zink) , 124 : 10, 123 : 3, 124:15,12 
(utan Sporrongs stämpe l). 5 st .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . 1-1+ 

328 Wiene r Cafe 100,50,10,5 öre NS, NM XII 108:486 , 88, 
90,9 1. 4 st ..... ...... ........... . . ................. J+ 

32q Åkerholmska Bostät tningsmagasinet, Svanström & co 
l agAr av rit- och skrivmatHrialer, ~ohn.A. Neiienctam, 
kaffelager. NM XII-,- , 11 5 : 93. 3 st ....... . ....... .. 1+,1 ,l+ 

330 Sundsval J, Fanny Wassberg, raksalong, fr~ns. Sporrangs 
nyare stämpel. Al ....... .. ... . .................... . . t+/01 

331 Riksgä ldspolle tt 1/2 , 1/4 skilling 1800. SM 68,72. 2 st.l,l/1+ 

HUNDSKATTEMARKEN 

332 Karlskrona 1872 nr 165, mässing ... . .. .... ........... 1/1+ 

333 Lund/186 9/98, 1874/14, mässing. 2 st . ............... 1 

334 Sollentuna, inget årtal instämplat, mässi ng . .. ... . . . 1+/01 
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335 Sundsvall, 1877 nr 140 zink, 1880 nr 150 mässing. 2 st.1+ 

Personmedaljer ur Sven Svenssons samling 

336 De l a Gardie, J.P. 1583-1652, riksrAd m m. Bröstbild 
h)(De la Gardie till häst . Grav. L . Ahlborn, silver 
32 mm. Slagen 1879 av Sv . Akad . Hy I:31 . 2. SS 11233.01 

337* De la Gardie , M.G . 1622-1686, riksrAd m m. Ornerad 
tysk sköld innehållande De la Gardies vapen)(text. 
Spelpenning slagen förmodligen under De la Gard i es 
och prinsessan Maria Eufrosinas förlovningstid 1645-
47. Bly 29 mm. Hy 1:66.1. SS 11236. R . . ............. l+ 

338 Som ovan: Bröstbild h)(solros. Oval ca 41 mm hög. 
Utförts pA 1650-talet, gjuten, brunfärgat tenn . 
Hy I :67. 2. SS 11237 . R .......... . . . .. .. .............. l+ 

339 Som ovan . Bröstbild h)(palm med sten pA toppen utsatt 
för fyra vindar. Grav . av J.G . Breuer mellan 1663 och 
1669. Frånsidans stämpel sprängd . Brons ca 50 mm . 
Hy I : 7 6 . 2 . S S l 1 2 3 A . R .... . .... . . . .. .. ........ . .... . O l 

340 Som ovan. Bröstbild h)(en stjärnbeströdd himmel över 
kompass . Grav. av J.G. Breuer ej senare än 1669. 
Förgyllt bly. Ca 50 mm. Hy I:68.5. SS 11239. R . . .. . . 01 

341 Som ovan men utförd i brunfärgat bly. SS 11240. R ... l+ 

342 *Som ovan . Bröstbild h) (regnbåge över havet . Slagen 
av Sv. akad . 1823. Silver 32 mm . Hy I:68.6.SS 11241.1+ 

343 De Laval, G. och Bernström, J. h~das bröstbilder 
bredvid varandra)(sittande kvinna med modellen till 
en separator , visande den för Merkurius, text. Grav. 
E. Lindberg. Silver 50 mm. 72,98 g . Hy II:291.2a. 
ss 11244 .. . .. . .... .. .... . .. . ... . . . .. . .......... . . . .. 01 

344 *Dickson, J.F . 1844-1898. Vapensköld med D: s valspråk) 
(MINNE AF DEN 11 JUNI 1881. Attkantig. Grav. och slagen 
av A. Lindberg till en fest som D. gav för deltagarna 
i konstnärsmötet i Göteborg. Förgylld mässing. stampen 
förstörd sedan några få ex . präglats. Hy II:241.1. 
SS 11248. R . . .... .. ............ . . ... ...... . ... . ... . . 01/0 

345 Som ovan. En ät vänster springande man)(TILL ERöFRAREN 
AV J. Fr. DICKSONs VANDRINGSPRis FöR UTHÅLLIGHETS
LOPNING I ENG . MIL 1895. Grav . A. Lindberg. 22 mm. 
Hy II:241.2 . SS 11249 .... ..... .... . .. . .......... . .. . 01 

346 *Dubb, Per, 1750-1834, bröstbild h)(text. Grav. C. 
Enhörning. Slagen av Borgerskapets äldste i Göteborg 
1806. Brons 54 mm. Hy II:90.2b. SS 11252 . . .. . ..... . . 01 

347 Ehrenstrahl, D.K. 1629-1698 . Bröstbild h)(en grupp 
sinnebilder av målarekonst, text . Grav. C. Enhörning. 
Slagen av Sv . akad. 1808 . Silver 32 mm. Hy 1:82 . 2. 
SS 11263 . Liten repa ...... . . .. .... . ... . ............. 1+/01 

348 *Ehrensvärd, K.A. 1745-1800. Huvud h)(slät . Grav . C. 
Enhörning. Silver 21 mm. Hy 1:331.1. SS 11265 ....... 01 

177 



349* Ekebom, Olof, 1716-1784. Domprost i Göteborg. Bröst
bild h.)(stjärnor, t ext. Grav. C. Enhörning. Slagen av 
den studerande ungdomen vid Göteborgs gymnasium i 
anledning av E:s död . stamparna sprungo efter nAgra 
fA ex. Hy 1:291.1. SS 11272. R ...................... 01 

350 Ekströmer, C.J. 1793-1860. Huvud h)(stAende eskulap. 
Grav . Lea Ahlborn. Slagen 1871 av Vet. akad. Silver 
31 mm. Hy 1:148. SS 11280 ... . . . ..................... 01/0 

351* Ericsson, Nils 1802-1870. Huvud h)(Svea sittande pA 
en varupacke. Grav. Lea Ahlborn. Slagen av järnvägs
tjänstemän och överlämnad 1864 till E. vid en fest 
till hans ära. Silver 47,5 mm . Hy 11:163.1. SS 11299.01 

352 a) Ernst, J.A. 1710-1781, kommersrAd. Bröstbild h) 
(text. Slagen 1783 av Frimurarebarnhusdirektionen. 
Förgyllt tenn 33 mm. Hy 1:281. Liten repa. SS 11302 . 
b) Fahlcrantz, C.J . 1774-1861. Huvud h)(tavelduk 
lutad mot ett staffli . Grav. C.M. Mellgren. Brons 42 mm. 
Hy 11:149. SS 11307 ..... .. .. .. ......... .. ........... 1+,01/0 

353 Faggot, Jakob 1699-1777. Bröstbild h)(text. Grav. K.G. 
Pehrman eller G. Ljungherger. Slagen 1778 av Vet. akad. 
Silver 34 mm. Hy 1:246. SS 11306 .. . . ................ 01 

354 a) Frigel, Petter 1750-1842. Huvud h)( text. Grav. 
M. Frumerie. Brons 43 mm. Hy 11:110. SS 11341. 
b) Gyllenborg, Fredrik. Bröstbild h)(text . Slagen efter 
G:s död av hans änka. Grav. C.I. Wikman. Bly eller 
tenn, 52 mm. Hy 1:194.3. SS 11381 .. ..... . ......... .. 01,01 

355 Fuchs, Rutger 1682-1753. Bröstbild h)(grip, SODRA 
STÄKET . Grav. J. Huaberg, bilden kopierad efter A. 
Lindberg. Slagen 1919 av Södermanlands regemente med 
anledning av 200-Arsdagen av striden vid Södra stäket. 
Silver 31 mm. W 1:21.2. SS 11344 . . .................. 01/0 

356* Grill, Anna Johanna 1720-1778. Trana )(text. Spel
penning grav. D. Pehrman och av honom skänkt till G. 
1~5 . Silver 31 mm. Hy 1:249.1. SS 11362. R ...... .. . 1+/01 

357* Grill, Klas 1705- 1767. Trana)(tv8 korslagda facklor, 
text. Slagen med anledning av G:s silverbröllop 1762. 
Grav . Dan Fehrman. Silver 31 mm. Hy 1:209.2. 
SS 11365. R ................ . .... . ...............•... 1+/01 

358 Gumaelius, Karl Arvid 1833-1908. Bröstbild v)( två 
kvinnor och en gubbe . Grav. E. Lindberg. Silver 60 mm. 
Hy I I : 2 7 8 . S S l 13 7 i ..... .... . . ............. .... . .... O 1 l O 

359 Hazelius, Arthur I. 1833-1901. Bröstbild)(TILL 
NORDISKA MUSEETS SKAPARE. Grav. A. Lindberg till H:s 
60-Arsdag. Brons 56 mm. Hy 11:248.1. SS 11406 . ...... 01/0 

360* Hedlinger, J.C. 1691-1771, kungl. medaljgravör. 
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Bröstbild h)(kustlandskap, text. Grav. och slagen av 
D. Fehrman, dA han efterträdde sin lärare Hedlinger 
som gravör vid myntverket. Silver 27 mm. Hy 1:233.17 . 
SS 11421.R .. .............. . ................... ... . . . 1+/01 



364 

@) 
l 
~ 

~~"· .... .. ..., '• - ,. ... ... : ........... 
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3fl1 Snmmn som ovfln. Huvud v)(text. Grav. och slagen JR/.3 
i Pflris för flurflnrls seriP- av minnespenningar över 
ryk1"hnnl persnnP.r·. Rrons 42 mm. Hy T:234.25C~. RS 1142H.DJ 

362 Hilrlerhtand, A.F.. 1806-lfH14. Bröstbild v)(fo rnnordisk 
rlnR. (';rflv. A. l.indhP.r·g. SlngP.n ~v V.A. Silver 31 mm. 
Hy 11 : 188.3. SS 11445 .......................... . .... 01/0 

:16 :1 Hisi11g·er·, Wi lhP.Im 17no- tfl.')2. Br-iisthi lcl lt)(hergv~gg , 
h~xt. (';rnv. l.en Ahlhorn. Si Iver ::11 mm. Hy TT:\34. 
SS 1144Q ............. . ......... . ........ . ........... OI/O 

364* Horn, Arvid Jn64-1742. Rrösthild h., ensidig. Grav. 
,l.C. Hec:ll inger. Sli'lgen nv Horn sji'ilv och skHnktes 
insntt i fingerring t i Il hans vfinner. S i Iver 14 mm 
oval. Hy J:168.3. SS 11460. R . ....•.. • ..•........ . .. OI 

365 Hjärne, Harald G. 1848-1922. Bröstb ild h)(portal med 
furfl och fllt.are. GrC~v . E. Undberg. Silverplakett 
60x47,5 mm. slagen med anledning av H:s 70-arsdag. 
W T:l56. SS 11451 .. .... ... .. ........... ........ .. . .. 01/0 

366* Hwftsser, El ise, E.C. 1831-1894 . Premiärfiktris vid Kgl. 
teatern . Halsbild h)(lext inom en lagerkrC~ns. Grav . 
A. Lindberg . Silver 43 mm . Hy 11 : 224.1. SS 11468 . .. . 01/0 

367 Hwnsser, lsrael 1790-1860, med. dr. Bröstbild v) 
(fyrtorn. GrHv. Le n Ahlborn. Slagen av Vetenskaps
C~ki'ldemien 187 3 . Si Iver 3 1 mm. Hy Tl:l48. SS 11470 ... 01/0 

368* Ht'lrlernan, Juliana Henrika, född von Liewen 1709-1779. 
Gli'lsiigon och spP.lkort· p~ ett hord)(k~rleksgud staende. 
Grflv . D. Fehrmnn. Sl~gen i'IV K.G . Tessin. Spel-
pHnning koppar 11 mm. Hy 1:274 . 2. SS 11484 . R . ...... 01/0 

369 Johansson, Carl Johan ]834-1909, l:ste vaktmästare i 
Giita r.oldinuorden. Coldinuordens vapensköld)(text. 
Slugen i'IV orden. Hy TT : 280. SS 11497 ........ . .... . .. Ol/0 

370 .1?irti'l, HHns 1774-1847. BrösthjJd h)(tre gudinnor vid 
ett Hltare . Gri'lv. K.M. Mellgren. Brons 41 mm. 
Hy 1! :1 20 . 3. SS 11 503 ... . ........................... 01/0 

371* Karlsten, Arvjd)(Keder, Nils . Grav. J.C. Hedlinger. 
Br11nfärgnt tenn. Hy 1:121.4 (Karlsten), 155 . 9 (Keder). 
ss 11507 ... . ........ . . . ..... ... .......... .. . ..... . . . 01 

372* Keder, Nils 1659-1735 . Bröstbi l d h)( text . Grav . J . C. 
Hedlinger. Tenn 42 mm. Hy ! : 156.11. SS 11515 . a. Sma 
repor p8 kinden ......... . ..... .. .. . .. . .. . ....... . ... (01) 

373 Kellgren, Johan Henrik 1751- 1795 . Huvud h, utan in
skrift pa attki'lntig tjock platta med slät baksida . 
Bly. Hy 1:320.2a. SS 11524 ....... ........... . ... .. .. l+ 

374 Samm<~ som ovan. Hllvud h)(K . sittande pa sten emot
tagande en lyra av de tre gracerna. Grav. J.E . 
Ericsson . SlHgen 1869 av Sv. i'lkad. Silver 31 mm. 
Hy !:320.3. SS .11525. R . ..••.. . .....•• .. .• . .... . . ... Ol/0 

375 l<je11berg , .Jonas 1752- 1A32. Bröstbild h)(text. Slagen 
i'IV Göteborgs söndagssko l as styrelse. Brons 38,5 mm. 
Hy 1I:A7.3 . SS IJ5:~J • • . ••.......... . ..•..... .••.•.• • OJ 
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376 a f Klercker, Car l Nathanael 1734-1817 . Bröstbi l d) 
(K. står på en höjd hällande tyglarna till en häst 
och ser en arme . Grav . J . Munsterhielm . Slagen av Num. 
föreningen i Finland 1924. Boström 59. SS 11534 ..... 01/0 

377 Maria Aurora von Königsmark 1662-1728. Bröstbild h) 
(Aurora åker i en vagn dragen av en bevingad häst. 
Grav. C. Wermuth i Gotha. Tenn 44 mm . Hy II:336 . 3b . 
Unik.Var. av Hy I:142 . 3 . SS 11553 . .. .. . .. . .. . . ...... 01 

378* Lngerherg , Magnus 1844-1920. Ättens vapensköld) 
(text. Attkantig jetong 33 mm. Slagen i Brussel 1874. 
brons. Hy IJ:310 . 3. SS 11565 . .. .. . ... . . . ..... . .. .. . . 01/0 

379* Samma som ovan. Bröstbild h)(text. Grav. A Lindberg . 
Slagen av J.W. Wilson 1887. Silver oval 51 mm. 
Hy I I : 311 . l O . S S 115 6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... . . O l 

380 Samma som ovan. Bröstbild v.)(text . Grav och skänkt 
av Adolf Lindberg 1887. Silver 44 mm. Hy II:312.13. 
ss 11571 ...... . ... . ...... . .... .. .. . .. . ..... . . . .. .. . . 01/0 

381 Lagerberg, Car l Sven Axel 1822- 1905 . Bröstbild v) 
(två korslagda kommandostavar, text. Grav. A Lindberg. 
Slagen 1889 till L:s 50-års officersjub . Brons 56 mm 
Hy II:268.SS 11579 . ............ .... .. . . .. .. . . . .. .... 01/0 

382* Lagerberg, Sven M:son och Hellevid Posse . Deras 
fami l jevapen i två sköldar)(FöRENADE PA ALMNÄS DEN 
20 JANUARI 1914 . Slagen av M. Lagerberg till sonens 
bröllop. Grav. A. Lindberg. Silver. W 208.1. SS 11580 . 0 1 /0 

383 Samma som ovan)(FöRENADE I NORRA FOGELAS KYRKA DEN 
20 JANUAAR I 1914. Slagen 1914 av samma anledning som 
ovanstäend e och tidigare än denna. Vigse l akten var 
nämligen bestämd att äga rum i N Fegeläs kyrka men så 
i n träffade sa stark köld , att kyrkan ej ansägs kunna 
uppvärmas , varför vigseln i stä l let måste försiggå i 
brudens hem. Silver 31 mm. W 208.1a. ss 11581 ....... 01/0 

384 Lefren , Johan Peter 1784-1862. Bröstbild h)(L:s vapen
skö l d. Grav. Lea Ahlborn. Slagen av Vet . akad. 1887 . 
Silver 31 mm. Hy II:151.2. SS 11591. . ... . .. .. . . . .. . . 01/0 

385 Leijoncrona , Kristofer, föd.är obekant- 1710. Bröst
b i l d h)(strand med höga klippor. Gjuten i England, 
sannolikt i an l edn ing av L:s död . Brunfärgat bly, 
55 mm. Hy 1:103.3 . SS 11594. R ............ . ...... ... l+ 

386 af Leopo l d, Karl Gustaf 1756-1829. Bröstbild v) ( upp
flygande örn. Atsidans inskrifter är a v sedda att 
utgöra skilda meningar . Läst var för sig anger 
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nedre skriften dagen, på vi l ken man ansåg L. vara 
född, men läst som fortsättning ti l l den övre anger 
den dagen p8 vi l ken hans 70 : e ( 7 1 : a) födelsedag in
föl l . L . sku lle alltså ha blivit 70 8r gammal samma 
dag som han föddes. Brons 43 mm. Hy 1 1 :78 .1 . 
SS 11600. R .......... . ..... . . ..................... . . 01/0 



* 3R7 Lewenhaupt, Adam, Ludvig to;,9- 1719 . Peter 1 av 
Ryss l and )(Krigsgudinnftn sittftnde pA trof~er . Slögen 
över den sv . firmens kRpitulftt i on vid Perevolot~jntt 
den 1 juli 1709. Tenn 47 111m. Hy 1:125.4. Osshöhr .145. 
ss 11609 . ... ... .... . ........... ... . . .. ...... .. . ... . •. 01 

388 L i nci-Go l dschmi cit, Je n ny M. J A20-1 AA7. Spe J pen n i ng ar 
•ued l.:s bi lci präglRde A LauerskA jet.ongfRhriken i 
Nurnberg. Tva olikö ex. Hvd . v.)(NESCJT or.cASU samt 
SPJEL-MARKE . Hy 11:199.2, 200.fo . SS 11621, 11629 •..• 1+ 

389 LindblRd, Adolf Fredrik 1.R0t-1A78, kompositör. Huvud 
h)(en harpspelande rnRn. Grav . LeR Ahlhorn. Slagen 
av Sv. aköd . lBAO. Silver 31 mm. Hy 11:177. SS 11642.01 

390 Ling, Per Henrik 1776-1A3Q. Den sVFmfika gymnastikens 
fader. Bröstbild h)(ekkvist, text. Grav. S. Kulle. 
Silver 44 mm. Hy TT:10l .2a. SS 11652 ..... . •...... .. • 01/0 

:191 von Unn~ , Carl 1707-177A. Bröstbild h)(text. Grav . 
D. FehrmRn. TP.nn 34 mm . Hy J :252.5. SS 116!'iA ........ 01/0 

'f 392 Sammn som ovnn. Bröstbil d v)(NATIJS SMOLANDIAE .. . Grav. 
F. . Duhois . Hrnns 41 111m. Hy 1 : 253.7. SS 11661. R ..... Ol/0 
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Nr Kr Nr 

l 800 51 
2 325 52 
3 BO 53 
4 400 54 
5 400 55 
6 425 56 
7 400 57 
B 1200 58 
9 80 59 

10 350 60 
11 375 61 
12 5500 62 
13 325 63 
14 550 64 
15 425 65 
16 280 66 
17 600 67 
18 300 68 
19 325 69 
20 55 70 
21 4400 71 
22 260 72 
23 270 73 
24 110 74 
25 160 75 
26 375 76 
27 750 77 
28 325 78 
29 280 79 
30 80 80 
31 325 81 
32 475 82 
33 170 83 
34 550 84 
35 75 85 
36 180 86 
37 65 87 
38 55 88 
39 2000 89 
40 650 90 
41 230 91 
42 1600 92 
43 600 93 
44 550 94 
45 600 95 
46 700 96 
47 900 97 
48 170 98 
49 550 99 
50 450 100 
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UPPNÅDDA PRISER 
vid 

SVENSKA NUMlSMATISKA FÖREN1NGENS AUKTION 

den 23 april 1991 

Kr Nr Kr Nr Kr Nr 

240 101 280 151 100 201 
325 102 270 152 170 ib2 
220 103 230 153 15 203 
400 104 175 154 75 204 

20 105 95 155 150 205 
140 106 60 156 150 206 
400 107 50 157 100 207 
900 lOB 25 158 240 208 
400 109 lO 159 100 209 
BO 110 1500 160 250 210 

160 111 95 161 190 211 
150 112 lO 162 200 212 
90 113 95 163 60 213 

650 114 30 164 375 214 
210 115 75 165 300 215 

30 116 280 166 475 216 
25 117 190 167 120 217 
30 118 130 168 200 218 

600 119 55 169 220 219 
270 120 100 170 300 220 
200 121 65 171 250 221 
160 122 80 172 1700 222 
100 123 15 173 1600 223 
110 124 35 174 550 224 
80 125 10 175 A 225 

260 126 35 176 A 226 
230 127 480 177 425 227 
170 128 240 178 50 228 
325 129 300 179 40 229 

BO 130 A 180 100 230 
350 131 350 181 A 231 
210 132 325 182 25 232 
175 133 180 183 60 233 
120 134 110 184 35 234 
250 135 90 185 100 235 
200 136 A 186 190 236 
250 137 180 187 100 237 
100 138 110 188 260 238 
80 139 210 189 50 239 

160 140 160 190 200 240 
260 141 65 191 90 241 
250 142 160 192 55 242 
180 143 50 193 55 243 
90 144 55 194 35 244 
90 145 75 195 50 245 

350 146 110 196 25 246 
200 147 110 197 25 247 
210 148 120 198 30 248 
250 149 160 199 325 249 

40 150 Il 200 110 250 

Kr Nr Kr 

110 251 160 
50 252 150 
50 253 240 

150 254 55 
190 255 25 
390 256 120 
80 257 300 

;·; BO 258 130 
50 259 200 
75 260 75 

250 261 80 
120 262 90 
120 263 BO 
30 264 75 
50 265 BO 

100 266 110 
25 267 110 
45 268 80 
50 269 40 
80 270 Il 
35 271 50 
BO 272 350 
70 273 85 
50 274 75 
50 275 210 
30 276 170 
80 277 70 

200 278 35 
100 279 10 

50 280 160 
170 281 65 
70 282 30 
75 283 375 
10 284 110 
so 285 40 
70 286 210 

180 287 155 
65 288 300 

800 289 1800 
270 290 1500 

A 291 100 
80 292 200 
30 293 110 
30 294 95 

110 295 160 
200 296 60 

70 297 100 
100 298 200 
130 299 100 

10 300 60 



Nr Kr Nr Kr 

301 250 323 210 
302 325 324 190 
303 210 325 400 
304 210 326 400 
305 110 327 130 
306 375 328 210 
307 375 329 700 
308 325 330 300 
309 80 331 350 
310 110 332 180 
311 55 333 300 
312 50 334 190 
313 60 335 65 
3H 60 336 190 
31,~ 60 337 425 
316 60 338 400 
317 90 339 180 
318 300 340 190 
319 85 341 170 
320 90 342 140 
321 70 343 400 
322 210 344 260 

VISSTE DU ATT .. . 
. . . förlagan till Drottning Kristinas 

riksdalrar 1641 - 53 är en oljemålning 
utförd av Jacob Elbfas år 1637? 

Beställ medlemsförteckning från: 

SVERIGES 
MYNTHANDLAREs 
FÖRENING 
ÖSTRA STORGATAN 20 
5 · 611 34 NYI<ÖPING 

Nr 

345 
j46 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 

Kr Nr Kr 

25 367 600 
140 368 200 
270 369 800 
260 370 200 
400 371 1600 
460 372 520 
325 373 1500 
325 374 120 
170 375 250 
100 376 850 
550 377 200 

3900 378 550 
610 379 850 
160 380 150 
160 381 550 
220 382 170 
140 383 1000 
100 384 2100 
425 385 400 
60 386 550 

1600 
550 

Drottning Kristina. oljemålning av 
Ji.lcOb Elbfas. Strängnäs läroverk. 
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FRAGESPALTEN 

Nå g ra frågor om polletter 
Även den myntsamlare, som ej är särskilt 
inriktad på polletter, träffar då och då på 
dylika och då gärna också problem. Man 
går till de ''klassiska" pollettbeskrivnin
garna: Stiernstedt 1872, Numismatiska 
meddelanden IV 1877 och XII 1890 men 
blir i vissa fall lämnad i sticket , väl mest 
för att i dessa arbeten ej behövde förklaras 
vad som var självklart för en läsare för 
hundra år sedan. Nu är situationen en helt 
annan. Därför undms nu om någon kunnig 
pollettsamlare kan besvara nedanstående 
frågor eller ge anvisning på för mig okänd 
litteratur som kan ge svar. 

L Hur fungerade exakt de ofta förekom
mande s k kyparepolletter som har en 
rad olika valörer instämplade, t ex 100, 
50. 25, 10, 5 på Kalmar Hotel Le Grands 
polletter, troligen från ca 1900? Och vad 
bör de olika valörerna ha stått för? 

2. Varför användes ibland valören 500 öre 
på polletter? Varför använde man inte 
skrivningen 5 kr? Den senare förekom
mer också ibland, tex för stora Limug
nens värdshus, Jönköping, 1880- t. Och 
vidare: för vad gällde detta för hundra 
år sedan stora belopp? En festmiddag 
gick väl vid denna tid ti ll l a 2 kr? 

3. Vi lka möjligheter har man atl få rP.da på 
vad initialerna på en restaurangpollett 
står för, när ovanstående pollettbeskriv
ningar inte ger besked? Initialerna bör 
väl stå fOr källarmästarna men vad hette 
de? Ex: C J på en pollett som enligt 
uppgift gällt Hotell Kung Carl i Växjö 
eller A G för restaurang i Stadshuset i 
samma stad, troligen ca 1900? Har man 
några andra möjligheter än kyrkoböcker, 
mantalslängder etc? 

Gunnar Sundberg 

ORDENSNYTT 

Ordensnytt från 
Tjeckoslovakien (2) 
J fr nr 9 - 10/1990: 223-5. - Efter 12 
dagars häftiga diskussioner beslöt 
parlamentet i "den tieckiska och slo
vakiska federativa republiken'' (CSFR) 
i början av oktober, att godkänna de 
tre ordensförslagen samt f6njänst· 
och hjältemedaljerna, men forkastade 
övriga medaljfOrslag liksom ordens
kapitel och -suverän. Från 15 oktober 
1990 upphörde de gamla ordnarna och 
titlarna enligt lag nr 404 av den 2 ok
tober samma år. L. P-n 
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FRAN LÄSEKRETSEN 

Jenny Lind 
var rikt roreträdd i SNF:s höstauktion 
1990. Jag är själv samlare av medaljer 
och jetonger med musikmotiv. Till 
min glädje lyckades jag vid den au k· 
tionen förvärva flera nya nummer till 
min samling. Resultatet har kommit 
mig att häpna - två varianter, som 
inte finns med i Hyckert (NM XVII): 

nr 200:5 med huvud höger sida i 
stället fOr vänster sida, 

nr 200:7 med ordet NATUS i stäl
let fOr NATA. 

Mitt NATA-exemplar visar på au 
det pr'.iglats med en omgraverad N A· 
TUS-stamp. 

Finns det någon annan samlare med 
dessa varianter? Det vore roligt au 
höra! NUF 

Sanningen 
tiger still när pengar talm: 

Ryssland. 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: Ingång Narvavägen 

(hörnet Linnegatan) 2 tr, Stockholm 

Specia/utställningar: 
"Ur dolda gömmor" 

Ring i övrigt telefon 08-783 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag - söndag 12-17 
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RECENSIONER 

Svenska Aktiebrev före år 1850. 220 s, 
rikt illustrerad, Stockholm 1991. ISBN 
91-630-0421-6. Capris 450 kr. 

Inte sedan Gaevert lndebetou utgav sina 
samlade fOredrag om gamla aktiebrev har 
det tillkommit ett samlat verk om histo
riska värdepapper som kunnat användas 
som uppslagsverk eller forskarunderlag. 
Nu finns denna publikation om gamla ak· 
ticbrev före år 1848, d v s det år som den 
första svenska aktiebolagslagen tillkom. 
Givetvis är den avsedd för samlare av his
toriska värdepapper men användbar som 
uppslagsverk fOr forskning och - tycker 
rec - som en lin presentbok vid högtids
dagar och andra tillfallen. Den är skriven 
och sammanställd av Birger Strandberg, 
Ian Wisehn. Björn Franzen och Jan B A 
Janson, vilka alla är experter på området. 
Boken beskriver de 96 kända äldsta sven
ska bolagen från 1728 till 1849, därav bok
titeln: Svenska Aktiebrev före 1850. Den 
är mycket vackert inbunden, rikt illustre· 
rad och med en fin typografi. Därtill inter
nationellt användbar genom att ha skrivits 
på tre språk, förutom svenska även engel
ska och tyska (med några småfel). 

Fört:1ttarna inleder med att skriva rent 
allmänt om bolag och kända bolagsformer 
från romare- och medeltid till nutid. som 
kan sägas ha inletts med merkanti lismen 
och Svenska Ostindiska Compagniet under 
1700-talet. 

Rariteten Ahlingsås Manufactur Werk 
från 1728 med Jonas Alstromer som grun
dare anses vara vårt äldsta svenska beva
mde aktiebrev; det finns givetvis återgivet 
och beskrivet. Kommunikationsväsendet 
byggdes ut under 1700- och 1800-talcn ge
nom kanaler och slussar, så följaktligen 
återfinns ett nertal aktiebrev från denna 
epok: Troiiilätte Canal och Slusswärks 
Bolag 1794, Lidingö Bro Bolag 1802. 
Hjelmare Canal· och Slussverks Bolag 
1818. Södertelge Canal- och Slussverks 
Bolag 1819 samt Carl Xlll:s Bro Bolag 
1818. 

Tidstypiska är även badinrättningar och 
brunnshus, vilka också återgives , t ex Porla 
Brunn 1826. 

Ett stort stycke handels-, industri - och 
kommunikationshistoria innan järnvägar
na finns nu dokumenterad genom dessa 
gamla aktiebrevs historia i bokform. Priset 
fOr denna bok. som finns i en begr'.insad 
upplaga, är inte högt. Den rekommenderas 
och vi väntar på nästa upplaga. omfattande 
järnvägar, sjöfart samt vår snilleindustris 
aktiebolag. Detta är historia i s in bästa 
form. Henry Vinterman 
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Brita Malmer, Jonas Ros och Sten 
Tesch: Kung Olofs mynthus i kvarteret 
Urmakaren, Sigtuna. Foto: Gabriel Hil· 
debrand. Teckningar och redigering; Brita 
Malmer. Summary in English. Sigtuna Mu· 
seers skriftserie 3, Stockholm 1991. 60 s. 
ISBN 91-971233-1-6. Beställes från Sig
tuna Museer, Stora gatan 55, 193 00 Sig· 
tuna. Pris 45 kr + pono. 

De synnerligen intressanta och givande ut
grävningar som ägt rum i Sigtuna 1988-
91 har gett oss en ny och mer säker bild av 
stadens uppkomst - grundad efter en be
stäJnd plan ca 970, ungefår samtidigt som 
såväl Fornsigtuna som Birka övergavs. 
Dessutom har dess utveckling till 1100-
talets slut också kunnat klarläggas , eller 
kanske snarare göras tydligare - åtskilligt 
återslår naturligtvis, inte minst bearbet
ningen och publiceringen av alla fynd, 
uppmätningar och iakttagelser. 

Som läsarna av denna tidskrift vet (se 
SNT 1990:8) gjorde arkeologerna ett sen
sationellt fynd hösten 1990 i kvaneret Ur
makaren - en blybit på vilken myntgra· 
vören provat åt- och frånsidesstamparna 
till en penning från Olof skötkonungs 
myntning (med barbariserad inskrift). Se· 
nare påträffades i samma hus ytterligare 
e n bit av ett bly-.!Vtryck, ej närmare identi
fierbart , och fragment av ett Sigtunamynt. 

Den skrift som anmäles här ä r utgiven 
av Sigtuna museer: tryckningen har be· 
kostatSav Sven Svenssons Stiftelse fOr nu· 
mismatik. Museichefen Sten Tesch och 
grävningsledaren Jonas Ros har fOrfattat 
de inledande sidorna om Sigtuna och om 
utgrävningarna: huvuddelen (s Il-56) har 
skriviL~ av Brita Malmer, vår främsta kän-

NNF - Nvtt, nr 1/ 1991. 52 s. Oslo 1991 
ISSN 08.01-4957. 

Vår norska broderfOrenings tidskrift har 
sedan flera år en så spridd läsekrets. att 
dess aniklar är tvåspråkiga (norska och 
engelska). 

Det nya numret har undeniteln "Fest
skrift til Kolbjorn Skaare i anledning 60-
årsdagen 6. april 1991 :· De engelska bidra
gen är översatta till norska och dc övriga 
har en .. summary:· 

Festskriften inleds av A me E Holm med 
Det plastiske 1·ed noen mymer fra amik· 
ken. som presenterar ett nytt grepp på den 
konstnärliga uppläggningen av stamparnas 
bilder. bl a i fOrhållande till plantsarnas 
tjocklek. Intressanta exempel framtages 
från 500-talct fore Kristus till kcjsaniden. 

Mari on M Archibaldbehandlar i Agaimt 
the tide: coin·mol·ememfrom Scandintll·ia 
to the British lsles in the Viking Age fyn· 
den av skandinaviska mynt på de brittiska 
öarna. Ho n ser dem som uttryck fOr han
delsforbindelser över Nordsjön. Dc funna 

nare av den vikingatida myntningen i Skan
dinavien och fOrfattare till flera viktiga ar
beten i ämnet. För konserveringen svarade 
Arkeologiska forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet; en medlem i 
Svenska Numismatiska Föreningen, civil
ingenjör Sven Brahme, har lämnat infor· 
mation vad gäller vissa metallurgiska 
problem. 

Efter en kort inledning (s 11 - 13) om de 
äldsta fynden och den tidigare forskningen 
kring Olofs och Anund Jakobs mynt från 
Sigtuna går forfin på och illustrerar fore
bilderna till denna vår äldsta myntning fOr 
snart 1000 år sedan samt behandlar dc in
kallade anglosaxiska myntmästarna (s 14-
18). Därefter fciljer ett mycket viktigt av· 
snitt om själva mynttillverkningen (s 19 -
25). Här fOrklaras också den forcteclse 
som kallas stampkedja och som är så ocr· 
hön betydelsefull. inte minst när det gäller 
att bevisa. att myntserier med barbarise· 
rade inskrifter hör samman med de tidi
gaste präglingarna, som har läsliga sådana. 

På s 26-40 behandlas så blybitarna. 
främst då den bäst bevarade, som visas 
höra hemma i en stampkedja (Malmer 
!989, Kedja Il). som kan dateras till ca 
1005 - JOJO. Det finns int.e något mynt be· 
varat, som pn1glats med just de stampar. 
som gjon avtrycken på den största blybi· 
ten. men några ligger mycket nära. Kanske 
stamparna sprack eller aldrig blev härdade 
efter provslagen? 

Författaren går därefter in på myntning· 
ens omfattning och mening. Det är nu· 
mera klarlagt - på grund av an så många 
mynt med oläsliga inskrifter kan foras till 
Sigtuna - att till verkn ingen var ganska 
betydande. Framtida forskning måste ta itu 

mynten - 21 inalles - fOrde lar sig på två 
perioder, 800-talet resp 1000-talcts milt 
och slut. och bl ir underlag for en samlad 
historisk belysning av handelsutbytet. En 
··corpus" över de.ssa mynt avslutar arti· 
kel n. 

DM Mt•tca/fägnar sig i Cash and carry 
åt en tolkning av myntströmmarna från de 
brittiska öarna och kontinenten till Skan
dinavicn. 

Brita Malmer placerar in En skandina· 
dsk Iong cross lquatrefoil-imimtion i År· 
stadfyndrt i si tt stora forskningsprojekt om 
Ethelrcd ·imitationer. 

Elsa Lindbnger behandlar Triquetra 
Korp Kors - myntens bilder en kunglig 
angelägenhet och visar på f<irekomsten av 
dessa tecken inom myntningen under 800· 
till l 000-talen i Norden och dc norska 
kungadömena på de brittiska öarna. Sär· 
ski lt 'lu rks norska tid tar en fin presenta
tion. 

Karin Berg går igenom brcvv-Jxlingen 
mellan C l Schivc och M S Dcdck:l.m och 

med frågan varfOr vårt. i järnf<irclse med 
England, så outvecklade land slog så pass 
många mynt under perioden 995 - 1030/35. 
Präglingen måste ha berott på politiskt
ekonomiska behov. som vi bara gissnings
vis kan uttala oss om. 

Viktigt är kapitlet om vikingatida mynt 
hittade i Sigtuna (s 44 - 49). inalles 69 
hela eller fragmentariska exemplar, en hög 
siffra. J Lund - där det gr'.ivts länge och 
systematiskt - är ensamfynden 37 st. i 
Lincoln, en av Englands största myntorter. 
33 st (fOr perioden 900 - 1086). Eftersom 
det ofta påståtts (av roreträdare for de s k 
västgöta- och östgöta-skolorna), au inga 
"Sigtunamynt'' påträffats i Sigtuna, bör 
det påpekas, att minst 6 ex. troligen 7, av 
dc 69 är slagna i denna on och an nästan 
alla cirkulerat och kommit i jorden forc 
1020. Frånsett fragmentet från kv Urma· 
karen, som nämndes ovan, är de övriga 
mynten funna tidigare. ett i kv Trädgårds
mästaren (1988/ 89). Två - på fyrkantig 
plall - är stampidentiska. Andelen Sig
tlrnapräglingar bland de bestlimbara vi
kingatidsmynt, söm påträffats i staden, är 
hög eller 13 %. 

Avslutningsvis behandlar forf översikt· 
ligt vad vi vet om mynthus och myntverk 
under medeltiden. Formerna i Sigtuna var 
siikcn anspråks lösa och det enda vi kan 
säga iir. au det s logs mynt i början av 
JOOO-talet i ett hus niira kungsgården i 
Sigtuna: även a nnat kvalificerat hantverk 
ur fårdes här. Den tidigas te myntningen 
(995-1005) har troligen ägt rum på annan 
plats i staden. 

Boken är f<irnärnligt illustrerad, delvis 
med f<irf:s egna teckningar. UJ 

belyser därmed hur "Norges M)mer i 
Middelalderen" blir til. 

Jorgl'n Stcen Jensen skriver om En plmr· 
lagt kollimmarkering af danskfnorsk mfmt 
i Sn?rig<' under Den store nordiske krig 
1716 med stöd av ell här publicerat plak.1t 
av Karl XII. 

Hur man skiljer ut den norska priigling
en av J skilling danske K. M. 1771 fr:\n 
Köpenhamns och Altonas benas upp av 
Frank Pedersen. 

Skriftcn avslut:ls av Mogens Christenst'n 
og Pedt•r S Mad.fen med Norske erstm· 
ningssedler fra 1945 - 1987 "t il brugs ved 
fe il. og dissc sedlene fikk sin spesielie litr.J 
(bokstav) foran scddclnummeret" - d vs 
mot.w.Jrighctcn till ~ra "stjärnscdlar:· 

Alltså ännu en läsv'.ird festskrifr! 

l samband med aviirandet av jubilaren 
va r a nordnat ett symposium. benämnt 
..Numismatica Thesaurica:·. Föredragen 
kommer all publiceras i NNA 1991. 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
Okt 19 Göteborg, Antikörcn. 

26 Stockholm, Mynthuset 
29 Stockholm, SNF:s höst· 

auktion (endast for medlem· 
mar i SNF eller förening 
ansluten till NNU). 

Nov 9 ·lO Stockholm, B Ahlström 
Mynthandel AB. 

UTLÄNDSKA 
Okt. 1·2 

5 
7-8 
9 

14-16 
21-22 
26 

Nov 6 
13-14 
20 
21·22 
25 
27-29 

Osnabriick, FR Klinker. 
Helsingfors, Hohnasto. 
London, Glendining's. 
London, Spink & Son. 
Maastricht, Van der Dussen. 
Ziirich, Bank Leu. 
Trondheim. Riibe. 

London, Glendining's. 
Frankfurt / M, SBV. 
London, Glendining's. 
Miinchen, Lanz. 
London, Spink & Son. 
Miinchen, Hirsch Nachf. 

Dec 5·6 London, Glendining's. 
12-13 London, Glendining's. 
14 Helsingfors, Hohnasto. 

MÄSSOR 

SVENSKA 
Okt 20 Göteborg. Antikören. 

UTLÄNDSKA 
Okt 11·12 London. Coinex 91, British 

Numismatic Trade Ass. 
27 Trondheim, Riibe . 

Nov 24 Wiirzburg, 
Sammlergemeinschaft 
Sieboldshöhe/ Keesburg. 

SNT 
har låga annonspriser 

Utnyttja det! 
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FORENINGAR 

ESK1LSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder forsta helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti). Apollogården vid Almvägen, Fagersta. Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: tel 0223 -116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokaler Borlänge, biblioteket Borganäsvä
gen, Falun, Kristinegården, Krislinegatan 9 - 11. Dalen 4, Borlänge. 

GÖTEBORG$ NUMISMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med toredrag hålles 
andra måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr), Köpmansgatan 20. studiecirklarna 
möt~ i klubblokalen (KL), Skeppsbron 4 v, I8.30. Medaljcirkeln 1 :a onsd och Foto· 
cirkeln 3:e onsd. Antik· och Medeltidsektionen 4:e torsd och Utiandscirkeln sista sista 
tisd i månaden. GNF, Box 5289, 402 25 Göteborg. Kontaktman: Bo Nordell, 031 -
17 79 70 (dagtid). Anbud: Anders Falk, 03I·l3 31 41. 2/10, 18.30, IFK. Drottningg. 36. 
medaljcirkeL A. Skånberg visarprissamlingarna; 9110, I8.45, foreningsmöte i Tr. L.O. La· 
gerqvist: Mynt, sedlar och medaljer fr.in Karl Johans tid", kaffe och auktion; 15110, 19.00, 
HvitfeldL~ka gymnasiet~ sångsal. L.O. Lagerqvist: "Sveriges mynthistoria i sammandrag"; 
16/10. Fotocirkel (KL); 24/10 AntikcirkeL H. Lundberg: "MyntfOrfalskaren Becker". 
Medtag mynt. Kaffe. (KL); 29/IO Utlandscirkel, 18.30. A. Falk: "Tips och vinkar i sam· 
landet", P. Levin:"Amerikanska jubileumsmynt" (KL). 

HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den fOrsta 
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035-12 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 · 22151. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad (utom 
juni, juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal, S. Långgatan 39, Kalmar. Upplysningar: tel 
0480 · 159 29, 733 30. Auktioner. 

KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad 
(utom juni, juli och aug.) kl 19.00 i S·E-Banken. Torget, Karlskoga. Auktioner vår och 
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten rorsta helgfria onsdagen i varje månad i 
SPF-Iokalen, Djulög. 51, Katrineholrn. Upplysningar: tel 0150-210 45 el 151 00. 

MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff forsta tisdagen i jan.- april, scpt.-dec. 
Lokal: G. A. skolans matsal, S. Järnvägsgatan, Sundsvall. Information om mynt , 
värdering, auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-556418, 11 3503. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Myntträffar med aktiviteter och auktion 
kl. 19.15 2 / 10, 6/ 11, 4/12 i "Utbildningshuset", Åkergr. l, Lund. Upplysningar: vard 
046 • 14 43 69 kvällar 046 ·12 25 93. 

FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanu·äde med auktion i Folkets Hus. 
Klippan, kl. 19.00, andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel. 
0451·132 88. 

NOLA MYNTKLUBB har möt~n 3:e tisdagen varje månad augusti-april, utom decem· 
ber. Lokal: NoJaskolan sal 316, Ornsköldsvik. Upp!. te! 0660-16648 eller 0660-402 20. 

NORRKÖPING$ MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen varje 
månad utom i maj - augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på te l 011-12 50 12. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan 
33, Nässjö, Upplysningar: tel 0383 · 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten forsta torsdagen i varje månad i NV · 
huset, konferensrummet. Upplysningar: te l 0910-186 80. 

SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fOrsta onsdagen i varje månad (ej 
juli- augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-181836. 

SIGTUNA MYNTKLUBB har möten onsd 2110. 6111, 4/ 12 kl 19.15 i klubblokalen Ro· 
sersbergsvägen 27B i Rosersberg (auktioner, lotterier, bytesverksamhet mm). Klubb· 
lokalen öppen helgfri onsd 13.00-17.00 sept- maj (auktionsobjekt och bibliotek). Uppl 
0760-38190. 

MYNTKLUBBEN SKlLLING BANCO, Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj - augusti) i Huvudbiblioteket, Hunnebergsgatan 8, Linköping 
i Lindblomsrummet l trupp kJ 18.30-21.00. Årligen anordnas en antik· och samlar· 
mässa samt en resa till Frimynt i Helsingborg. Upplysningar: tel 013 ·12 2262. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni -augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A. Mal· 
mö. håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september- maj. -



SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuse t Bagaren. Hertig Jo· 
hansgatan 22A, Skövde. Möten med auktion kl 16.00 den 13/10. 10/ ll och 8/12. Upp· 
lysningar: tel 0500 - 808 50 (Thord Lund). 
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fotokJubb. Telcg. 19, 
Avesta. Upplysningar: tel 0226· 562 78. 
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar· 
banken Skånes samlingssal. C B Fri isgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner, 
foredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410 · 241 31. 
TÄUE MYNTKLUBB. Södertälje. har möte i Wendelas rum, biblioteket Luna, kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni, juli, augusti och december. Upplysningar: tel 
0755 • 102 03. 

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möten på Uppsala Universitets mynt· 
kabinett. Tid: 19.00. 15/10 auktion (Obs i Skandiahuset); 12/ 11 fOrcdrag; 10/12 forcdrag. 
Upplysningar: 018 - 14 97 Il. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i var· 
je månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20. Vetlanda kJ 19.15. Visning från kJ 
18.15. Upplysn ingar: te! 0383 - 15835 kl 07.00-09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstena r, har möten andra måndagen i var· 
je månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl fåljs av auktion. Servering. Upp· 
lysningar: te l 0345 · 112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUM1SMATISKA FÖRENING. Sammanträde med auktion kl . 18.20 på 
Röda Korset, Hovsgatan U, Växjö 30/10, 28/ U. Upplysningar: 0470-73114. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fOrsta torsdagen varje månad okto· 
ber - maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vall by friluftsmuseum kl 19.00 för· 
sta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021· 757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: te l 019- 13 52 13. 

====+==== 
Värdepapper är historia 
Aktiesparande förknippas med aktier 
i dagens börsfciretag. Men all t fler har 
insett att historiska värdepapper är 
minst lika spännande som hobby. Då 
är inte värdestegring och utdelning det 
främsta motivet - även om det finns 
många exempel på god avkastning 
även här. 

Under 1990 avskaffades aktiebre
ven, då Värdepapperscentralen VPC 
gick över till ett datoriserat pappers· 
löst VP-system. Den som köper en 
aktie idag tar bara ett kontobesked 
från VPC. Inte konstigt då att vackra 
gamla aktiebrev blir allt attraktivare 
som samlarobjek'1. 

För de redan fr'ålsta representerar 
historiska värdepapper många olika 
saker. Samlarglädje hemma på kam· 
maren och samvaro i en krets av lika
sinnade. Spänningen att se sin kol
lektion värderad på auk'tioner och i 
andra sammanhang. Men också kon· 
kreta vittnesbörd -om fdretags - och 
k-ulturhistoria. Alla de branscher och 
bolag som har burit upp industrialis· 
mens utveckling bygger ju på de ka· 
pitalinsatSer som aktiebreven symbo· 

liserar. Vi ser också många vackra 
prov på skicklig tryekarkonst och il· 
lustrationsteknik. 

Variationsrikedomen bland gamla 
aktiebrev är naturligtvis enormt myc
ket större än bland dagens börsaktier. 
Här finns alltifrån handskrivna 1700-
talsaktier för tiotusentals kronor till 
moderna konkursade papper för någ
ra tior. Och vad sägs om branscher 
som gruvor, hotell. järnvägar, kana· 
ler, teatrar och ångfartyg? En känd 
persons namnteckning gör inte heller 
aktien mindre intressant eller mindre 
värd. 

Gamla värdepapper kan köpas och 
säljas i många sammanhang, genom 
antikvariat, mynt· eller frimärksaffå· 
rer, stadsauktioner och specialauk· 
tioner. Ett par hundra aktiva samlare 
är medlemmar i Svenska Föreningen 
för Historiska Värdepapper. Förenin· 
gen ordnar auktioner två gånger per år 
och andra evenemang kring aktie· 
brevens och företagens historia. Ett 
medlemsblad utkommer några gånger 
per år. Fö reningens adress är Box 
16246. 103 25 Stockholm och med· 
lemsavgiften är JOO kr per år. 

I NÄSTA NR BLA: 
Frank Olrog fortsätter sin 
serie om mynt på S: t Barthe
lerny. 

Erik Gamby diskuterar ett 
Olof Skötkonung-mynt med 
inskriften OLAFA REX 
ANCOL. 

Gamla subsidiemynt till 
Kungl. Myntkabinettet 
Under 1700-talet mottog Sverige sub
sidiemedel från främmande makter. 
Dessa pengar tjänade som verktyg i 
den europeiska maktbalansen. Med 
silver och guld försökte utländska 
makter styra den svenska utrikespoli
tiken. En sentida påminnelse om den
na politik fick riksantik-varien Bro r 
Emil Hildebrand när han besökte 
riksbankens valv i oktober 1854. Föl
jande skriver han till den danske forn· 
forskaren C. J. Thomsen den 27 okto· 
ber 1854: 

Jag har skaffat mig tillåtelse att ge· 
nomse ett par i Bankens silfverhvalf 
förvarade påsar, innehållande sista 
slumpen af äldre Spanska och Fra n· 
ska subsidiemedel. Jag har derur 
utplockat allt som för Kong!. Mynt· 
kabinettet behöfves, och har godt 
hopp att Rikets Ständer skola lemna 
dessa mynt utan ersättning. 

Sammanlagt mottog Kungl. Myntka
binettet 125 större och mindre silver
mynt vid detta tillfälle (inv. nr 2102). 
Senare skulle riksbanken fortsätta att 
överfOra äldre mynt till museet. men 
då som deposition. My nten hade sä· 
kert ursprungligen överlämnats till 
Sverige av Frankrike någon gång un
der Gustav lll:s regeringsperiod. Sub
sidieflödet fnin Frankrike upphörde i 
och med den frJnska revolutionen. 

/W 

Subsidier= 
Penningunderstöd givet av en stat till en 
annan. (red anm) 
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Medaljong i gjutj(Jm flJrest(JI/ande Karl XJV Jolran och tiii•Y!rÅad 1'id Amfors masu.~/1 i 
Norrbollens /(Jn. Skala l : l. Foto: Be11gt A L..muiberg. RIK ·foto 

En medaljong från 
Avafors masugn 
Omkring sekelskiftet 1800 grundla
des flera bruk och masugnar i Råneå 
socken i Norrbottens län. Dessa fick 
järnmalm från Gällivare malmberg. 
Verksamheten vid Gällivareverken 
nådde sin höjdpunkt sedan friherre 
Samuel Gustaf Hermelin (1744 - 1820) 
år 1799 inköpt verken. Han anlade nya 
bruk och nybyggen. På grund av dåli
ga affårer tvingades He_:melin att sälja 
sina egendomar 1814. Ar 1825 köptes 
de av Karl XIV Johan. Samma sak 
skedde på många andra platser i lan· 
det där man också plötsligt fick en 
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kunglig ägare. Det främsta bruket i 
området var kanske Vitåfors, som 
1826 köptes av kungens landsman och 
barndomsvän L de Camps, men redan 
1830 övergick till Karl Johan. Det 
skulle också bli kungen som fårdig· 
ställde den underlydande masugnen 
Avafors. Det är från denna plats som 
den avbildade medaljongen kommer. 
Egentligen är det inte så märkligt att 
man vid Avafors tillverkade en medal
jong över brukets ägare. Flera andra 
järnbruk tillverkade järnmcdaljongcr, 
tex Finspång. Säken var det viktigt 
fOr jiirnbruken att kunna uppvisa en 
diversifierad produktion. Sverige hade 
äntligen f?ut en lång rad fredsår, vii· 

ket dock innebar att järnbruken delvis 
måste lägga om sin produktion. 

l Kungl Myntkabinettets samlingar 
finns en medaljong i gjutjiirn. ornf:l!· 
tad av en slät björkram. visande Karl 
XIV Johans bröstbild i profil. Den 
mäter ca 90 mm i diameter (med ram 
III mm) och har inventarienummer 
Il 630. Den svarta medaljongen biir 
ingen konstnärssignatur, men fåljer i 
s in stil Sergels porträtt från 1810 över 
den blivande kungen. Medaljongen 
överlämnades som gåva till museet av 
provinsialläkaren N Dallby från Rå· 
ncå. 

lan Wi.wJ/m 



AB TUMBA BRUK 
MYNTVERKET 

HELGONFÖRKLARINGEN 
av 

S:TA BIRGITTA 1391 - 1991 
EN MINNESMEDALJ UTGIVEN AV SAMFUNDET KUNGL. MYNTKABINETTET$ VÄNNER 

Uppforscorad bild av medaljen. 

Den 7 oktober 1391 kanoniserades (helgonförklarades) Birgiua Birgersdouer {1303 -1373} av på..,·en Bonifa· 
citts IX. Den högtidliga ceremonien ägde mm i Rom, varvid på7.-•en skrev in hennes namn i helgonens gyllene 
bok. Hennes ben vilade då sedan 1374 i Vadstena, där det forna kzmgliga palatset om· och tillbyggts till kloster 
och en stor kyrka uppförts, allt efter hennes anvisningar och med påvens tillstånd, som givits redan 1370. 

Den heliga Birgitta är den enda internationellt kända kvinnan från svensk medeltid; hennes liv och uppen· 
barelser har varit och är alltjämt föremål för forskning och studimn. Flera av de under medeltiden gnmdade 
klostren finns ännu kvar och nya har inrättats. 
Sexhundra<lrsjubileet av helgonförklaringen kommer att firas i höst med stora högtidligheter både i Rom och 
Vadst.ena. l Rom kommer en ekumenisk mässa att hållas i Peterskyrkan (den första någonsin) av påven och 
den n·enske ärkebiskopen. Ett symposium ordnas i Vadstena. 

En litställning-huvudsakligen medeltida textilier- öppnas i Statens historiska museum. 

Med anledning av jubileet har Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänner låtit prägla en medalj på Myntverket 
i Eskilstuna. Konstnär är Ernst Nordin. 

Arsidan visar bröstbilden av helgonet sedd ~n face; hon bär änkedok. Förebild är bilden av Birgitta i altar· 
skåpet från Salems kyrka, Södermanland. Överst längs kanten BIRGITTA med gotiska versaler, till vänster 
helgon/ 1391, till höger 130311373. 

Frånsidan framställer kapitelsalen i Vadstena 
nunnekloster och en nunna iförd Birgittineror· 
dens dräkt och lmvttdprydnad, tre band formade 
som en krona med fem röda cirklar, symbolise· 
rm1de Kristi fem sår; hon håller en bok med 
Birgittas uppenbarelser. 
Medaljen mäter 4 5 mm och slås i guld, silver och 
medaljbrons. Fakta meddelas i vidstående ruta. 
Beställningen kan göras direkt till Myntverket, 
te/ 016 ·12 OJ 00. 

LARS O. LAGERQVIST 
MUSEIDIREKT()R 
KUNGL MYNTKABINE7TET 

Fakta om medaljen 

Metall Dia m Vikt Upplaga Pris 
max 

Guld 18 K, 
rtumr uppl 

45 mm 80 g 40 10.950:-

Silver 999/1000 45 mm 50 g 650 490:· 

Medaljbrons 45 mm 45 g 350 260:· 

I priserna ingår etui, frakt och moms. De gäller tom 
31 mars 1992. Leverans sker mot postförskott. 

Tillverkas och försäljs av 

AB TUMBA BRUK, MYNTVERKET, BOX 401, 63106 ESKILSTUNA - TEL 016-12 03 00 
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AUKTION & MÄSSA 

Sheraton 

Orn Du ännu Int e gjort e 11 kryss l olrn anack~n fö r he lgen 19- 20 oktober 1991 bör Du 
göra de l nu! DA lirar vi nä mligen 10 -Arsjubile urn med a11 arrangera myntauktion 10 
lördagen den 19 oktober och rnyntm!lssa söndagen d en 20 oktober - a llt på Sheraton. 

Auktionen har de nn a gång sin tyngdp unkt på svenska mynt l hög~ kvaliteer - men 
den som söker riktiga rarhe te r skol! Inte gA lo111ös. flera RRRR och RRR finns med. 

AUKTIONSKATALOG: 75: - (Pg. 48 92 03-0) 

På milssan fAr Du tillflllle ~~~ träffa Sveriges mest aktiva handlare (som tycker a 11 det 
är värt mödo n a 11 åko n Agr a mil för an personligen träffa sina kunder och kollegor) . 
Du är hjärtligt villkommen au köpa, stilja, byta, värdera eller "bara" ha en allmänt trev
lig helg l numisma tikens tecken . Enrr~ n o m 10:- Inkluderar även en liten utställning. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

AntikÖl'en ~ ~ stureplatsen l_ 1]_(()) ®w. 
S-4 11 39 Göteborg lrol-19?1 

~<'Q· 
@ 031-183960 ~~~~ 


