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Tallriksunderlägg med numismatiska motiv 
Kungl Myntkabinettet planerar en muscibutik i de 
nya fokalerna vid Slottsbacken. Redan nu kan vi er
bJuda exklusiva tallriksunderlägg med fyra numisma
llska motiv i färg hämtade ur vi\r rika bild- och foto
samling. Nr 3 visades pi\ omslaget av SNT 8• 94, nr 4 
på SNt 6 • 94. De föreställer: 

l. Pengar räknas och belopp noteras. Mini;Hyr ur 
Uvre des Merveilles. ca 141 O. Pärlgrå ram. 

2. En adelsman lånar pengar. Miniatyr ur ell franskt 
manuskript. 1400-tal. Pärlgrå ram. 

3. Interiör från myntverket i Wien: rnyntprligling. 
Kolorerad gravyr av Moritz Ledeli (1856-1920). 
Ockraröd ram. 

4. Interiör från myntverket i Wien: viktjustering. 
Kolorerad gravyr av Moritz Ledeli (l l\56-1920). 
Ockraröd ram. 

l. 2. 

3. .J. 

Tallriksunderläggen iir hårda med filtklädd undersida och har måtten 30 x 40 cm. Introdukt ionspris 60 kr/st. 
För mera infom1ation ring Maria Palmqvist . tcl 08- 783 94 29. 
Ni kan redan nu fylla i talongen nedan med angivande av a w al tallriksunderlägg och vid val av motiv använder Ni 
siffrorna vid resp bild. Leveransjämte faktura sker s:'l snan vi har Er bcstiillning. Ponokostnad tillkommer. Beställ
ningen skickas till. Kungl Myntkabineli et. Box 5405, l f.l 84 Swcklwlm. 
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Daniel Leijonanckers klädesväveri i Stockholm 
Ett stycke svensk historia med numismatisk anknytning 

Av Dan Carlberg 

! september 1661 störtades den 
frJnskc linansministern Fouquct. 
Den verkliga ledningen för 

Frankrikes finanser övertogs av Col
bert. Med denne framstående ekono
miske ledare. skolad av kardinal 
Mazarin. tick det rådande merkanti
listiska synsiillct yllcrligarc förstlirkt 
auktoritet. Colbcrt utvecklade med 
sin enonna energi den franska mer
kantilismen till cll föredöme för 
andra europeiska makter. 

I Sverige nådde merkantilismen 
sin kanske högst utvecklade fonn 
under det tidiga 1700-talct och får
faktades då av bl a professom i natio
nalekonomi Anders Berch, broder 
till den namnkunnige numismatikern 
Carl Reinhold Berch. Under 1600-
talet fann det komplicerade ekono
miska systemet en ivrig förespråkare 
i Karl XI. Redan under hans omyn
dighetslid hade emellertid den hög
adliga förmyndarregeringen tagit in
tryck av Colberls nitiska arbete. 

En av merkantilismens ledande 
principer var all föriid la råvaror, helst 
landets egna, för all sedan siilja den 
förädlade varan på export. Produk
tionen skulle bedrivas av stora före
tag, vi lka understöddes med statsme
del , och helst till starkt pressade 
löner. Eli sådant företag var Le ijon
anckers klädesviived i Stockholm. 

Klädesväveriets grundare hette 
Daniel Young. Han föddes i Skott
land 1627* och var en typisk repre
sentant för sin tid. som bl a känne
tecknades av betydande geografisk 
rörlighet, där t ex tyska bergsmän 
kallades till dc svenska bruken och 
diir svenska konsiniirer fann sin 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 
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utkomst hos den franske kungen. 
Young slog sig ner i Stockholm och 
hans karriär som niiringsidkarc i Sve
rige började bära frukt under de 
tunga krigsåren på 1650-talct. Bland 
hans många inclustripmjckt. för vil
kas ig;,ngsiittande fordrades het y
dande belopp. miirktcs kanske friimst 
hans stora kllidesvliveri på Söder
malm i Stockholm. 

Daniel Young var just en sMan 
man som den svenska kronan ön
skade se fler av och ynnestbevisen lät 
inte vänta pli sig. Young hade en
gagemang inom skeppsbyggeriet i 
Smilland och 1665 begåvades han 
med assessorstitel i Sjörlillen. 1666 
adlades han och fick då namnet Lei
jonancker. för all två år senare intro
duceras på Riddarhuset. Niir Daniel 
Young blev Daniel Lcijonancker var 
detta det frlimsta och yllersta synliga 
beviset pä hans utomordentliga fram
gäng och dessutom ell betydelsefullt 
steg för vidare kontakter med dc hög
sta i den svenska stalsledningen och 
adelshierarkin. 

Inte oväntat, men synnerligen tyd
ligt, avspeglar sig Daniel Leijon
anckers sociala avancemang i hans 
tre äktensk<lp. Några veckor innan 
1600-talet övergick i ~in andra halv
del ingick han äktenskap med en Cat
harina Jonasdollcr. Hon var ofrälse. 
När hon avled efter tolv lirs likten
skap giJ1c Leijonancker om sig. den
na gång med Margareta Granaten
fclt. Hennes fader var överste och 
hade själv blivit adlad. Fdn ofriilse 
gick alltså industrimannen till adel 
innan han sjiHv erhåll i t sill adelsbrev. 
vartill säkert hans tilltagande förmö
genhet och inflytande bidrog. År 
1676 äktade han sin sista hustru, vil
ken skulle komma au överleva ho
nom, friherrinnan Catharinu Gyldcn
hoff. Längre kunde Leijonancker 
rimligen inte förv:inta s ig ;tll avan
cera äktenskapsvägen. De gamla 
svenska grevliga s läkterna var y11erst 
bördsstolta och det skulle dröja till 
efter Karl Xl:s reduktion innan dc i 
nägon vidare utstriickning. och d~ 
därtill motvilligt tvingade av ekono
miska realiteter. beblandade sig med 
krämare och industrialistcr. 

Adelskapet var cmellcrt id inte en
bart något positivt. Till Sverige in
kom i juni 1674 den italienske dip-

lomaten Lorenzo Magalolli. Han 
ställde sig kallsinnig till adelskap :\t 
framgångsrika köpmän och industri 
idkare: 

"Om händelsevis en kii{mwn lyc· 
kas att samla någon fiirmiiMenflet . . w/ 
blir !Jan genas r ade/.1·man. och om det 
också går an för den nya adeln all 
utan någon skada /dr sill anseende 
driJi'a handel, så kunna de dock blott 
med svtirigher göra det. De pengar 
som borde anviindas i aj}liren. g({I'IIS 
w foruppehå/landet af dennya srii/1-
ningen eller till byggnatlsfiireta[:. 
egendomsköp eller r il/ a mull som for· 
dras fiir au uppfriida som ad1ds· 
/IU/11. 

Lcijonancker lyckades det dock 
uppenbarligen all förena sin nyvunna 
stiillning med fortsall atnirsmanna
skap. Leijonancker var ocks;\ före
mål för Magalottis intresse. Maga
loiii berällar, all den nyinllyllade 
niiringsidkurens kliidesvliveri av kro
nan e~hållittullfrihet på sin import av 
ull. Denna ull anviindes sedan för all 
tillverka ell kläde. som enligt Maga
loiii var klart undenn111igt , men som 
såldes dyrt till kronan. Trots all kro
nan gick miste om tullinkomstcrna, 
och trots an tyget blev för dyrt. gav 
man allts~ Leijonancker privilegier. 
men man tillämpade åtminstone mer
kantilismens principer. 

En betydelsefull vinst med ell 
inhemskt väveri låg det emellertid i 
det faktum. all kronan kunde mun
dera am1en. Sverige som en av Euro
pas främsta storm:lkter. tillika garant 
för Westfaliska freden, måste ju ha 
en slikrad tillgång p5 kliide till sill 
krigsfolk. Nu var tillg5ngen, enligt 
Magalotti, inte särskilt sUkcr, utan 
fick ofta täckas av import av engelskt 
kläde. Under dc perioder d~ det sven
ska klädet fanns all tillgli var det 
ändå under inga omstlindigheter 
tänkhan för det högre krigsbet1ilct. 
vilka fordrade importerat tyg. 

Helt enligt Colberts synsätt konsti
tuerade sig även lönebilden på klä
desväveriet på Södemmlm. Arbe
tarna var mycket dåligt betalda. i den 
m11n de nu hade någon lön i reda pen
ningar överhuvudtaget. På vissa fab
riker arbcL1de folket för föda och k !ii
der. Om detta förhållande sUger den 
italienske diplomaten. och ger diir-
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med sin tids rationella och fördoms
fria syn på tidens sociala svårigheter: 

''Man gör dem likviii dämred icke 
någon stor oriitt, emedan.n·enskama 
ii ro fiender till mödan, och om man 
vill af/ de skola arbeta, iir det nöd
vändigt af/ de niistwr förgås af brist 
och umbäranden." 

Leijonanckcr ägnade sig med 
fromgång åt politiken. Hänsynslöst 
och oförblommerat propagerade han 
för sina egna ekonomiska imressen. 
Samtidigt stlilldc han dock sina krof
ter till kronans förfogande i diploma
tiska värv. Tillsammans med bl a 
Johan Ro cnhanc. Sveriges kanske 
då främste diplomat. reste han som 
ledamot av en svensk kommine till 
\Vis mar. 

Magatoni antog. au om Leijon
anckcr hade några pengar borde det 
gå honom väl. Han skulle fä räu i sin 
förmodande. 1682 utnämndes Daniel 
Leijonancker till kommerseråd och 
krönte dänned sin karriär. Efter sex 
dr på denna prestigefyllda befallning 
avled så den store industriidkaren 
och affiirsm:mnen. Ä ven om han och 
hans efterlevande (h:m fick inte 
mindre än 32 barn med sina tre hus· 
trur) inte nån samma ryktbarhet som 
t ex De Geer eller Momma- Reen
stiema. fö rtj[inar han ändå väl all 
ihågkommas som en för den svenska 
industriens IIIveckling betydelsefull 
person, och fakti skt liven som förc
trädare för en tidig, lin så länge rudi
mentlir, men säkert tilltagande indu
strikapitalism. 

Om Daniel Leijonanckcrs verksam
het i S\'crigc minner idag den sk 
Ylalongen på Södem1alm. en indu
stribyggnad som ingick i hans manu
fakturkomplex. Dessutom finns det 
en forskningsgren som bevarnr hans 
minne. en historisk hjlilpvctcnskap
numismatiken. Leijonanckers storin
dustri. hans klriclesviiveri, har efter
lämnat en l i t et antal polletter. Dessa 
pollcucr Ur av mycket stort kulturhis
toriskt v[ircle och vart möjligen biista 
sätt att i någon rnl\n komma i kontakt 
med s:'lvl.il industri- och adelsmannen 
själv. som det folk som arbetade ror 
honom. 

För kllidcsviiveriets riikning priig
lades sex olik:• polletter i koppar. Dc 
troligen Uldsta daterar Sticrnsteclt till 
åren 1666-68. vilket förefaller rim
ligt, dl\ dc saknar Leijonanckers va
pen, vi lket han fick fastställt vid 
introduktionen på Riclclarhuset sist
nämnda 1\r, men dock biir hans adliga 
namn i monogram. varav man ju kan 
dra slut~atscn att de Ur präglade ti-
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digast rörstnlimnda år (se tig l . 2: 
Stiemstedt l . 4). För olika priiglings
tilll1illen talar liven den varierande 
diametem liksom au dessa två först
nämnda polleucr är ensidiga. Dc 
båda iildsta Ur av 6:e storleken på 
Berchs skala. dc fyra yngre av den 
5:e. Motivet på dessa senare präglade 
polleners (se tig 3-6: Sticrnstedt 2. 3. 
5. 6) åtsidor ii r hiirntat från hjiilm
prydnaden p11 Lcijonanckers vapen 
och avbi ldar överkroppen på ett på 
bakbenen stående lejon. som i sina 
framben håller ett ankare. De bör ha 
fört:irdiuats niluon !!ån!! mellan 1668 
och 1688. ~ ~ ~ 

Leijonanckcrs polletter är inte ba
ra märklil!a i det au de är bland dc 
allra äldsta som pr.iglats i metall i 
Sverige. tre av dem är dessutom fOr
sedda med myntvalör. tvol som en 
daler (se tig 2. 5: Stiemstedt 4. 5). en 
som åtta öre (se lig 6: Stiemstedt 6). 
Dc övriga tre anger olika ullkvalite
ter. dels tv11 för sk linull (se lig l. 3: 
Stiemstedt l . 2). vilken klipptes p<\ 
hösten. vidare en för den ull som 

klipptes p11 våren och bcn:imndcs 
raggull (~c tig 4; Stiemstedt 3). 

Dc leijonanckerska polletterna Ur 
relativt sällsynta. Stiernstedt upp
skattade att det bevarade antalet upp
gick till något mellan 35 och 50 
exempla r. St iemstedL~ uppgifter i 
fr11ga om antalet bevarade polletter är 
idag ibland inte alls tillfredsstiil 
lamlc. men i just detta fall förefaller 
bcriikningarna vara rimliga. även orn 
det mö j l igen kan antas au det verk
liga antalet idag är något större. 
varav många dock förvara!> i musei
~amlingar. 

Polletterna fdn Leijonanekers 
kWdesv:iveri är ypperliga tid doku
ment. saua på pränt i den !.vcnska!>te 
av metaller - koppar. Till den tids
och idl!mtissiga :ISpekten m~ te fogas 
ett e~tctiskt perspektiv: de lir på 
~amma gång stilrena och sirliga: de 
iir veritabla barockkonstverk. Dc lci
jonanckcrska pollcllema Hgcr ett kul
turhistoriskt vHrde. de lir en liten 
a~pckt av den svenska kulturhisto
rien. 

Cigarrt!klam i form av engelsk sedel 

Reklam kan se ut hur som helst. Vid 
sekelskiftet 1900 var det ganska van
ligt all man delade ut reklam som till 
s itt utseende liknade sedlar. Ofta 
rörde det sig on1 det egna landets sed
lar. Sveriges Riksbank var observant 
pol detta bruk och försökte med 
lagens hjlilp stiivja reklammakarna. 

*H lir föreligger två uppg ifter. dels den hUr 
:\tergivn:t. vilken återfinns bia i Carl Mag
nus Stenbocks kommentarer till 19 12 1\rs 
utgåva av Magalouis reseskildring och 
hos Elgenstiema. dels Sticmstedts upp
gift. v:ui födelseåret anges till 1628. Den 
forsta bör dock hällas fiir den riktiga. 
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Stiken trodde d11 en del företag all 
det var lagligare att istället ha reklam 
på utländska sedlar. Den tidens friim
sta h11rdvaluta var det engelska pun
det. l Kungl. Myntkabinettets sam
lingar finns en reklamsedel som 
liknar en engelsk sedel. Den engel
ska texten och bankens emblem an
knyter helt till dc sedlar som Bank of 
England utgav. Texten lyder: Bank of 
England recommends all conois
seurs of a delicate cigar to smoke 
the Five Pounds <;igar 1901 Augl 
15 London 15 Augl1901 l The To
bacco Manufacturing Co l BANK of 
ENGLAND. Istället f<ir valör finn~ i 
nedre vänstra hömet: E Five Gigar. 
Det som friimst avviker fn\n dc rik
tiga sedlama Ur ett rött övertryck: 

Fmo: R l K -foto. 

Cigarr a 12 öre. Cigarett a 3 öre. l 
FlRST QUAUTY. l rtitt finns Uven 
prisuppgifter p11 Bank of Englands 
(tobaksföretaget!) olika varor. 
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l svagt tryck finns "vattenmiirkct''. 
All t för att förhöja reklamen. 

llur utdelades reklamen? Siikert 
inte i allu brcvl1\dor. Kanske delades 

"sedlarna" ut på gatan eller inne 
tobaksaffarema. 

/W 
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Tidlig dansk reklame
jeton i aluminium 
Anton Robert Valdemar Karlson (28. 
nov. 1861- 18. juli 1926) var f~o~dt i 
Riseberga i Skaane og efter uddan
nclsc i handel med jem og metaller, 
f11rs1 i Stockholm og siden i Tyskland 
og England, grundlagde han 1888 i 
Kpbenhavn en jem-, metal- og ma
skinforretning, som han formåcde at 
oparbejde til en betydelig virksom
hed. Han påtog sig en lang ra:kke til 
lidsposter indenfor den svenske ko
loni i Klilbenhavn. blev svensk ge
neralkonsul og blev med tiden hl}jt 
dekoreret med svenske, norske og 
danske ordener. ~ 

l Kungliga Myntkabinellets sam
ling af danske reklamejetoner fin
des et stykke fra Aluminium-lndus
trie-A<tien-Gesellschaft, Neulwusen, 
med angivelse på svensk. at general 
agenturet for Skandinavien & Fin
land har A. Karlson, Kpbcnhavn K. 
og at han har lager i Frihavnen af alu
minium ou andre metaller. Jetonets 
bagside viser et prospekt af Koben
havns Frihavnl). 

Når man rek lamerer med alumi
nium. er jetonet. der må va: re pm: get 
i Tyskland, sclvfol gelig også af alu
minium. Delle metals historie er så 
forumkrlig og fantastisk. at den kan 
tåle at bli ve fonair igen og igen. 

Man havde knap filet sundet sig ef
ter rygtcme om de store guldreventyr 
i Nordamerika i slutningen af 1840' 
eme. for talen om nogetcndnu storre 
begyndte at me Ide sig. En snes :\r t id
ligere havde H. C. 0rstcd p~ sit la
boratorium fom1ået at rcnfrcmstille 
grundstoffet aluminium. men kun i 
så ringc ma:ngde. at det blot havde 
forskeme!. teoretiske intere~se. u 
havde man i 1853 sendt et ~ldb til 
lvi!Hut i Granland for at hjemtage en 
ladning af mineralet kryolit. der på 
det na:m1cstc kun var fundet dcuc 
ene stcd på jorden. Hvad kryolitlen 
skulle bruges til. v idste man endnu 
ikkc. Gronl:endeme selv brugte det 
som en art snus. Der var mul i u hed 
for at benylle det i sa:bcproduktionn. 
men det var forst da et fr • .tnsk fareta
gende lik fat i noget af kryolitlen og 
fandt ud af. at det kunnc 311\•endcs 
som en art katalysator for udvindelse 
af aluminium. at det blev interessan t. 

Aluminium. dcttc nye spa.:ndcnde 
metal. var s:eregent ved ~in bestan
dighed overfor llere syrcr. sin up~vir
keliehcd overfor luftens i h. sin ringe 
v:eglfylde og sin smukke koligc ll\';i 
dc farvc. Det var i skonhcd. sj~cldcn
hed og ;mdre egenskaber guldet lang t 
overlcgent. og prisen var dcn.:fter. 
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Dansk rrklamejettJJr i aluminiummed s•·ensk text. KMK. Skala 1:1. 

Indti l 1855 var det dyrerc end guld. 
Napoleon Jlllik lavet 12 aluminium
tallcrkcncr, som blev anvcndt ved 
bordchckning for de forncmmcste 
ga:stcr. mens de ovrigc mälte nojes 
med dc eammeldal!s euldtallcrkcncr. 
Frederik-VII fik la;et en hjclm af alu
minium. Det er i 1863 Ol! :\rene der
efter anvendt i U.S.A. t il f remstilling 
af prfjvCnHilnter. Og samme st cd eks
perimentercdc man med legeringer 
bestående af aluminium og ~!liv. En 
legering af guld og aluminium giver 
blåfarvet guld. 

l &55 kostedc l kg aluminium 
1000 francs. 1856 375- francs. 1857 
286 francs. derefter indil 1886 125 
francs. Fcbn1ar 1890 var prisen ncdc.: 
i 27 kroner og september samme :\r 
13,75 kroncr. l lobet af 189 1 sank 
prisen ydcrligere til4.50 kroncr. l dc 
folgendc år sank prisen 'idcrc indti l 
den i 191 3 n:\ede helt ned i kr. 1.45. 
Sicten stabili~eredcs prisen i mcllcm
kries:\rene t il omknnl! 2 danske kro-
ner pr. kg. ~ 

l Danmark er aluminium benyllet 
ved mcdaillefrcmstilling fprstc gang 
i 189 1. Ti l poleller er det oplys t. at 
man har benyllet metailet i Tyskland 
siden 1895. Forl>te uanu aluminium 
anvendcs i Danmark ti(pncgning af 
poleller cr i 1905. 

Jorgen Smnod 

Il Kub.:nhavn' Frihavn~ anl~cggcl,c ~l.ct..: 
efter lilskymt..:bc fra Landmand~h;mkcn' 
dirck1or bal. Mo.1e~ 1/am·ix Gluck>IOtlt. 
!Rn vedtogc~ ved lov af 31. man' l &9 1 
og ahned~, 9. 110\Cillbcr 189-1. lXt \ar j 
virkelieheden hal. Glilck~tadt. der hank 
samlet-den bet) del i gr mont~amling. der 
192-1 ;nh!IC\ af boet efter han~ 'on. Emrl 
Gliicbt:iih. 

HÅKAN WESTERI.UND 

MYNTliANDEL 

KÖPER. SXLJER . 13VTER 

.\IVNT • SEOI.AR • .\ IE DAWER 
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Bewlar lmrfilr l('(l/urfih~· I IJ./0 

Va~ag:~t:~n -12 
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Aktieägare. På ett kaffehus i 
Stockholm sutta en gång flere 
aktieägare i den tillämnade jam
vägsanläggningen emellan nämn
de stad och Götheborg, och spe
lade ett parti domino. "Ack, hvad 
det vore för en skön sak, om man 
sjelf finge göra sig aktier och ban
kosedlar", sade ett qvickhufvud. 
"Nå det är väl ingen konsr. sva
rade en annan, "jag skall ge upp 
en gåta att gissa, huru man af 
hela detta hus, utaf tegelstenar. 
bjelkar, med ett ord, allting kan 
göra aktier och dukater - den 
som icke kan gissa betalar mig 1 
riksdaler!" Samtliga närvarande 
gingo in på förslaget; men ingen 
kunde gissa huru detta läte sig 
göra utan något underverk. A lla 
betalte, och propanenten tog 
penningarna. "Nå bror, vet du det, 
så säg nu?" Skreko alla med full 
hals. "Nej, jag vet det inte- här är 

Ur P G Bergs Ankedot-Lexikon 
min riksdaler." J 

195 



Zeus Hypsistos tempel på berget 
Gerissim nära Neapolis 
Av Ursula Kampmann 

Den underbara arkitekturfram
stiillningen på frånsidan av 
detla mynt visar oss - i fågel

perspektiv - i minsta detalj hur vi ska 
föreställa oss den antika bergshelge
domen i Neapolis i Samarien. Denna 
stad var av relativt sent datum och 
grundades av kejsar Vespasianus. 
troligen år 72{3 e. Kr. efter det ju
diska kriget. under namnet Fiavia 
Neapolis Sarnareias. dvs den nya na
viska staden som tigger i Samarien. 
Den ersatte det gan'ila Sichem. som 
förfallit under dc senaste tvåhundra 
åren. som garnison vid ingången till 
passet mellan bergen Ebal och Geris
sim. Genom detta ur handelssyn
punkt viktiga läge viixte staden och 
frodades så. att den senare betrakta
des som en av dc största städerna i 
hela Palestin:.1. 

Templet. som på myntet avbildas 
på berget Gerissim nära staden ca
polis. är yngre än staden och uppfOr
des först under kejsar Hadrianus 
( 117- 138) på en gammal helig plats. 
som redan i Gamla Testamentet var 
känd som Välsignelsens bem. l 5 
Mosebok 27 kap. kan vi lä~a hur 
Josua tvingade upp israe literna de ls 
på berget Gcrissim för all välsigna 
dem. dels på berget Ebal för att för
banna dem. På samma ställe låg 
samariernas huvudhelgedom: ännu 
in i vån århundrade ha~ familjefåder 
slaktat sitt påskalamm där. Denna 
äldsta helgedom hade invigts år 168 
f. Kr. åt Zcus Xenios eller Zeus Hel
lenios av Antiochos fV ( 175-164 f. 
Kr.). som in te tog hänsyn till den 
judiska trosuppfauningen utan drev 
judarna till uppror genom s in .. hän
syns lös:~ hellcniseringspolitik. Annu 
trehundra år senare försökte kejsar 
Hadrianus hcllenisera den judiska 
provinsen och knyta den närmare det 
romerska riket. 

lill Zcus ära skapade han ett ston 
tempelkomplex på berget Gerissim. 
och som ett tecken på an denna hel
gedom skulle ersäna det förstörda 
templet i Jerusalem som centrum för 
kulten. lät han föra ponarna från det 
gamla templet till det nya som 
utsmyckning. Som framgår av till
namnet under vilket Zeus hyllades 
hlir (Hypsistos=dcn allra högste) för
sökte Hadri:111us smälta samman dc 
hellenisti skt- romerska förestiillning-
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f'nlnrina. Marrinuv (217-218 e. Kr.) 
Mymer prii,r:lm i Nwpolis i Samarien. mlilren l! j ln·ka11t. 
liE. J.I.J8g. 26.7 mm. smn patina . . vil//~y/11. 
Verramym silldes på aukrion hos Miin:en wul MetlailleniiG. Basel. twl.rion81. 
18-19 seprembu 1995.for 1650 SFr cil·.v drygt 9 ()()()/..r.! (wmpspris 850 SFr). 

,\rs.: AV(T K M OU CCMAKPINOC( CC. Ko:j<>.1r .\lacrinus hyM åt höger med ru'tning 
och m:mtel samt lagerkrans. 

Kejsarens full~tändiga namn \at: .\larcu' Opelliu~ Severus l\lacrinu~. BoJ..,t;ivcma i 
hOrjan $tår fiir Autokr.nor. det grekiska ordet rdr Imperator. ungefår dcl\amnm 'tun 
övcrbcf:.ilhavarc: CE: i slutet av namnet 'tår mr Scbastos. som är den grcJ..i~ka rnutwa· 
righctcn till ordet Augustus. upphiijd eller vt\rdnad~värd. Ordet v:sr för't cn Hrctitcl mr 
C.sc~ar.. efterträdare Octavi:mu~ men blev •edan han~ namn och använde~ :w han' 
cftcrtrHdnrc som kejsartiteL 

Frcl11s.: <IlA NC<\C IIOAC[roC CVP IIAAI. Beskrivning av motivet fyller urtiJ..dn! 
Skala 2: l . 

arna med den monoteistiska samari
tan~I..a fOreställningen om en enda 
gud. 

Re tema av denna praktfulla 
anlliggning på Välsignelseberget 1ir 
numera obetydliga och arkeologer 
anvHnder sig g1ima av bildema på 
dessa sällsynta mynt för att skapa sig 
en bild av helgedomen. Vid foten av 
berget ser vi ett s torartat anlagt entre
område med kolonnader och en 
praktport. HLirifn\n vandrade pilgri-

mema via en magnifik trappa upp till 
den egentliga helgedomen. p~ 
samma sätt som vi känner till från en 
hel md heliga berg med \allf:•n~kyr
kor. Längs med vägen låg ~må bygg
nader som syns på myntet alldclc~ 
~om om ett bam hade fön.ökt ntt 
teckna små hus. Man xer två p:\ den 
högra sidan och ett på den viins tra. 
Dessa byggnader hade fdrmodligen 
samma fu nktion som dc s. k. skatte--
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Magnus Ladulås, "LL X: le" 
I Riksbankens samling som iir depo
nerad i Kungl. Mylllkabineltct. inv.nr 
23 290. förvaras en hinills inte upp
märksammad penning med eu un
cialt M inom sHi t ring. Dess vikt är 
0,24 g och diametern är 15.7 mm 
mätt ,':'ertikalt. Under bokstaven syns 
en punkt eller möjligen en stjiirna 
med oskarpa uddar. Ovan bokstaven 
fi nns en nästan endast på baksidan 
synlig punkt. Fig. 2. 

Av svealandsbrakteaten med M 
fi nns fyra typer, en uncial och en 
latinsk bokstav inom slät ring respek
tive strålring. Den nyupptiickta brak
teatens sliita ring med dess smala 
höga svulst iir snarl ik den p11 Magnus 
Ladulås svealandsbrakteat med un
cialt M, av Lagerqvist ( 1970) beteck
nad LL X:A. I. Fi~. l . Den 11\ga, bre
da bokstaven. däremot, li r jiimförbar 
men inte identisk med den p~ mot
svarande brakteat med strål ring, LL 
X:B.2b-c, i delta fall niirmast 2c. 
Fig. J. Inom parentes hör nlimnas all 
det vid studium uv brakteater med M 
i KMKs systematiska samling har 
visat sig vara sv1\rt all definitivt 
avgöra om bitecknet under boksta
ven utgör en oskarp stjärna eller en 
punkt. 

Motsvarande götalandsbrakteater 
är av Lagerqvist indelade i likaledes 
två unciala M och tv11 latinska M 
inom slät ring respektive inom strål
ring, LL XVIIIC. Diir är dc unciala 
bokstäverna uppdelade i fyra varian
ter: sluten e ller öppen nedtill. hög 
eller 11\g bokstav samt en variant 
belagd n1ed tre punkter. 

För säkerhets sku ll har Riksbank
samlingens ··nygamla" M- braktl!al 
jämförts med KMKs studiesamling 

husen. som vi finner vid den he li ~a 
vägen i Delfi. Dc torde ha ljiinat ti ll 
att ta emot offergåvor. Pilgrimen som 
v;mdradc uppåt skulle fyllas av vörd
nad för inför den mliktige gud ;\ t vil
ken sil många miinniskor redan hade 
offrat. 1-Iögst uppe på berget ser vi 
slutligen eld egentliga templet av den 
vanl iga grekiska typen med kolonner 
runtom och till höger en smal linje. 
som antyder en smal viig. vilken 
ledde från huvudingAngen till ell 
altare. 

Naturl igtvis kan vi inte j iimföra 
denna avbildning, med ell fotocrati . 
Proportionema stiimmcr inte. S}ilva 
templet är!. ex. n:istan lika ston som 
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Magmt.~ !Julultls 1275-90. Sn•alwul. Brakreater med 1111cialr M. Rikslw nkl!ns s11mlin,~. 

KMK 23 290. Fmo Gabriel liildebrmul. 

Fig. l. Sliir ring. LL X:A.Ib. 
Fig. 2. Sliir ring. Punktttnder bokstm·en, m·wr enmimlrl! punkt. LL X: A. " /t· ··. 
Fi11. 3. Sr rå/ring. Punkt alrematil"l srjiima under boksll/1"1'11. tll"/111 e11 mim/re flllllkt. 

LL X: /J. 2b-d. 

av fa lskmynt samt konlrollerats i 
Lagcrqvists kommentarer om fals
ka medeltidsmynt från 1600-1700-
talen (Lagerqvist 1970 s 176-I 77). 
Utseendemiissigt iir myntet otvivel
aktigt iikta. Silverhalten för denna 
my1ltgrupp lir relativt hög, man har 
miill 82.7% ( Ib) och 77.3% (2) sil
verhall i enstaka prov. l detta fall har 
inte halten undersökts. 

Svealandsbrakteaterna med uncial 
bokstav inom strålring är indelade av 
Lagerqvist i sex varianter. LL X:B. 
2a- f. Bitccknen utgörs av en stjärna 
eller punkt under bokstaven varie
rande med en punkt ovanför. Av slät
ringsbrakteaterna fi nns två varianter. 
båda med punkter, men den ena har 
en mindre bokstav. LL X:A. I a- b. 
Båda typerna är bevarade i få exem
plar och är mycket sällsynta i fynden. 

Om man infogar den nyupptäckta 
varianten i Lagerqvists gmppindel
ning är dess riitta plats förstås i 
Grupp X. Magnus Ladulås. Svea-

hela berge t. Trapporna är inte heller 
korrekt återgivna- gravören har bara 
markerat varje trappavsats med ett 
streck. Trots detta kan vi genom detta 
mynt få e tt intryck av den storlek och 
betydelse som denna helgedom hade. 
Invånarna i Neapolis var stolta över 
dcua kultcentrum som lågjust i deras 
stad och avbildade dä1för de viktiga 
byggnaderna, som alla besökare kom 
ilu\g frän sitt besök: den monumen
tala ingången. den storslagna vall
fartsviigen upp till templet. det impo
nerande templet och altaret som man 
bara kunde nå genom en halvt gömd 
stig. 

Ö1•er.fiittning: Harald Nilsson 

land. Den s liita ringen placerar den 
under typ A. Varianterna l a och l b 
utgörs av M med tre punkter. Den 
nya varianten har inga punkter och 
borde ha betecknats som A.2; i stäl
let blir beskrivningen LL X:A.Ic. 
Läg, nedtill öppen bokstav. Punkt 
tmder hokstaven. ow1n e11 mitu/re 
punkt. 

Fortfarande giillcr följaktligen l\ua 
typer för Magnus Ladu11\s myntning 
av M-brakteater och tanken om deras 
motsvarande :'lua mynthus (m anc toe ) 
enligt M;~gnus Ladull\s test:uncntc :'\r 
1285. som framfört~ av flera for
skare. rubbas inte av delta tillskoll. 
Lagerqvists typindelning bygger p1\ 
enklast möj liga ytt re kri terier: svea
landsvikt och götalandsvikt med 
respektive slät ring eller str1\lring. 
uncial bokstav e ller latinsk bokstav. 
= åtta givna typer. Vnrje slidan typ 
håller sig med J. 7 kiinda varianter 
där bokstävernas storlek och ut
smyckning (biteckcn) varierar. Där
emot kan man inte ta den lika enkla 
tolkningen för given. all dc 1\na 
niimnda moncw e motsvaras av :'Illa 
mynttyper enligt denna indelning. 

Litteratur 
Jonsson, K .: M yntningen under V;1ldcmar 
1250- 1275 och Magnus Ladullb 1275-
1290. Mylllkanwkr/SNT 4/5 19!!5 s 
l2lf. 

Hcmmingsson, H.: My111politik och 
mynlriikning under M 11gnus Lotdul ~s och 
Birger M otgnusson ( 1275 - 1318). SNT 7 
t994 s l76f. 

LL = L 1gcr4'' iSI. L.O.: Svenska mynl. 
S!ocklmlm 1970. 

Monil:a Co/abieu·ski u uui!Jy 
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Kronan försvinner år 2002? 
Av Tamds Särkdny 

M aastrichtfördragct talar om 
tre faser fram till det slutgil
tiga genomförandet av den 

ekonomiska och monetära unionen. 1 

Den andra fasen p~gl\r nu med den 
gemensamrna granskningen av mcd
lt:msländcma~ s:in an sköta sina eko
nomier. Denna granskning har som 
m1\Hslock dc vid det här Jal!el vmbe
kanta korwenerin~tskritcrierna: ~~a~
skuld. offentliga-underskott. infla
tionstakt och räntcdi fferen~ mot 
övriga mcdlcmsHinder. där Sverige 
klarade !.il! canska v:il vid Euro
peiska Unionens granskning.z 

Den tredje fasen innebUr framför 
allt all den Europeiska Central
banken inleder med au medlcm~va
Iutornas v:ixlingskurser lilses o11ler· 
kalleligt och all en gemensam valuta 
införs. Maastrichtfördragel anger 
ocks:\ 1997 som för~ta möjliga star1· 
1\r mr tredje fasen av Europei~l.a 
Monetära Unionen (EMU). En be
slut om ic1hw.s:inninc skulle i s11 
fall fana~ ~· id st:tts- och regerings
chefernas toppmöte i december 
1996. 

Eftersom l 997 som startår nu 
är borta ur bilden l:ir det inte 
komma n1\got definitivt besked 
redan 191)6 om niir det är dags an 
siina ig;,ng. Men ell p rcli~1 i niirt 
besked är inte uteslutet vid den tid
punkten. Om en beslut när tredje 
fasen ska inledas inte har fallats före 
1997 1\rs utg;,ng. så plibörjas den 
automatiskt l januari 1999. 

Före l juli 1998 ska stats- och 
regeringscheferna tr:iffas ror all med 
kvalificerad majoritet bekriifta vilka 
länder som uppfyller konvcrgcnskri
terierna. Nu finns inte Hingre något 
krav p11 all en majoritet av medlems
Hinderna måste ingå för all EMU 
skall kunna full följas och en gemen
sam valuta inr:ill<L~.·· Omt:delbar1 
efter deua besked ~ka rMet fana dc 
beslut som kriiv~ för all sätta ig;,ng 
den Europeiska Centralbanken och 
centralbank.,ystemet. Medlermliin
derna ~1-a ut~c ledningen för cemml
banken. och sy\lemel ska gradvi~ 
börja c;in \·crksarnhet mr 311 s;1 !>lllå· 
ningom helt ers:i11a Europci~ka 
Monel~ira ln~lillHel (EMI). lmtitulct 
har si tt s1itc i Frankfurt am Main och 
har som syfte alt förbereda EMU och 
en ny europeisk centralbank. 

Den l januari 1999 inleds tredje 
fasen av EMU. om ingenting ;mnal 
har beslutats. Den dagen fastst1ilb dc 
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omr:ikningskurser till vilka dc natio
nella valutorna o1\tcrkalldigcn ska 
l;,sas gentemot den gemensamma 
valutan. Den gemensamma valutan 
blir sjHivstHndig. Centralbanken och 
centralh:mksystcrnet tr1iclcr i full 
drift. 

N ii r, var och hur byter vi 
valuta"? 
Ingen plöt:.lig utan gradvis överg11ng 
under loppet av 3--t år är det mest 
~annolika tillvägagångssällct enligt 
EU:., grön bok~ somtar vid där Maa~
trichtfördraget slutar. d v ~ försöker 
hc~vara fr:\gan hur fas tre skall 
genomföras. En grönbok lir visscrli-

gen all betrakta som eu diskus'>ions
undcrlag och inte någon deliniliv 
handling~plan. Men när nu kommis
'ionen rHknar bort alternativet för 
den plöt~liga övcrg;1ngen (all alla 
tran~aktioncr skulle ske i den nya 
valutan fr~n EMU:s för:.ta dal!). så ~ir 
det på grundval av flera deJ~tuclier 
och di~kussioner som delta bedömt~ 
... om oreali~ti~kl. 

Kommi~'ionen mena.r dock all 
Et\! U l-an triida i kraft 1ind11. bara en 
tillriicl.lig .. kritisk ma_<..,a·· a\' opcr.t· 
tioner i cnhetwalutan kommer i c11nc 
fr1\n början. D.:n kritiska m:l;.~an 
hc~t11r framror allt i au en tillräckligt 
antal mcdlcm~Hinder (av tillriicklic 
~torlek) deltar. all den Europeisk:\ 
Centralbanken och d.:t europeiska 
ccntrulbanksystcmct överg:'lr till all 
föra penning- och valutapolitik i den 
gentensumma valutan. samt all dc 
nationella regeringarna med minsta 

möjliga fördröjning utl1irdar nya 
uppl:'lningsinstrument i den gemen
samma valutan. lnternbank-. pen
ning- och kapitalmarknaderna behö
ver ocks11 komma igång tidigt. 
Däremot ii r det inte nödvändigt. eller 
realistiskt. all vi ska betala kvlillstid
nin!!arna i kiosken med ECU (eller 
vilket namnet nu blir) fr.'n rörsta 
dagen. Dessutom är det ju s:'\ au väx
lingskurserna för de nationella valu
tor som ing11r i EMU fryses o1\tcrkal
lelil!l från fårsta dagen. Då blir dc 
ocks11 de facto. om än ime till nam
net. bara enheter av den gemen
samma valutan. 

sa ser kommissionens öveg:'lngs· 
scenario ut, så som man sk i ss ar det i 
grönboken (ell mera fullständigt och 
genomarbetat scenario presellieras 
för EU:s toppmöte i december 1995): 

Fas A - la11seri11g (max el/ år) 
(denna etapp inleds enligt Maas
trichtfördraget senast l juli 1998) 
Inledningen: 
• dehagarländema beM1ims 
• igångsättningsdatum beslutas 
eller bekräftas 
• den europeiska cent ralbanken 
och det europeiska centralbank

systemet inrättas 
•sedlar och mynt börjar produceras. 

Under etappen pilgår förberedelser 
och inriillande av legala ramverk. 
nationell projektledning. planering 
av genomförande m m. 

PitsB -faktiskt ge11om.fiirmule (nulr 
tre tir) 
Inledningen (senast l januari 1999 
enligt Maastrichtfördragct): 

1:'\sninl! av växelkurserna 
• enhets'Valutan träder i kraft 
• penning- och valutapolitik förs i 
enhetsvalutan 
• imernbankmarknader. penning· 
och kapitalmarknadt:r i enhetsvaluta 
• penning- och valutapolitik förs i 
cnbclS\'aiuta 

Under etappen pågår fullröljandc av 
omställningen i bank- och finanssek
torn samt gradvis ... mjuk .. överg11ng 
mr övriga. 

Fas C - allmän ö1·ergting till ,t:emen
sam valuw (11ågm 1·eckor) 
• introduktion av sedlar och mynt i 
enhc::tsvaluta 
• slutgiltig övergl\ng för banker 
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(reta i !systemen) 
• indragning av sedlar och mynt i 
nationell valuta 
• definitiv övergång för offentliga 
och privata aktörer 
• en enda valuta!s 

Införa nde av mynt och sedlar i 
ECU 
Lagligt betalningsmedel är det som 
en fordringsägare iir tvungen att 
acceptera som betalning. l alla med
lemsstater med eu undantag iir det 
bara sedlar och mym upp till eu visst 
belopp - utgivna av landets central
bank - som iir lagliga betalningsme
del: Checkar, olika typer av kort , gi
rcnngar och utländska edlar iir inte 
lagliga betalningsmedel. l Nederlän
dcrna gäller även bankinlåning som 
lagligt betalningsmedel: en ford
ring~äg~ kan inte vägra godta be
talning 1 form av kontoöverföringar. 

Sedlar och mynt i nationell valuta 
k?mmcr cnd.ast att vara lagligt betal
mngsmedel mom det utfärdande lan
dets territorium och kornmer inte au 
gälla i andra Hinder i den monetära 
unionen. Därför kommer man inte 
att ha r'.itt att använda sedlar och 
mynt från ett medlemsland i eu 
annat medlemsland från inled
~ingcn av fas B. Mynt och sedlar 
1 ECU kommer däremot, när dc 
börjar cirkulera under fas C. au 
gälla om lagliua betalningsmc
del inom den n1onetlira unionens 
hela område. Under fas C kommer 
nationella sedlar och mynt att mr
lora. sin ställning som lagliga be
talmn~s~lcde l och endas t mynt och 
sedlar 1 ECU kommer att ha den st m 1-
ningen i fort sättningen. Det krävs 
lagstiftning för :111 åstadkomma det
ta. Detalj handlare måste förpliktas 
att acceptera sedlar och mym i ECU 
som betalningsmedel. men skulle ha 
möjlighet att vlilja om dc därutöver 
ska acceptera nationella sedlar och 
mynt från den tidpunkten. 

EM I har upprätlat t v~ kommilteer 
för att utarbeta förslag till ämne för 
~Xa mynt och sedlar. Arbetsgntppen 
lur mynten har redan avlämnat rap
port6. medan arbetsgruppen för ~cd 

lar förväntas bli klar under november 
1995. l den senare deltar rnusciclirck
tör Henrik Klackenberg som repre
sentant för Sveriges Riksbank. Kra
ven på de nya mynten och sedlarna iir 
bl a au de ska kunna accepteras av de 
europeiska folken. dc ~ka kunna 
liisas med länhet och förstils av alla. 
samt au de ska ha en tilltalande 
utformning med iaktt:tl!andc av 
säkcrhctskmvcn. Från svensk s ida 
har dessutom vikten av att mynten 

inte ska inneh~lla allergiframkal
lande Hmnen betonats. En ring med 
dc tolv stjiirnorna kan komrna au 
ingå som motiv i bfidc mynt- och 
sedelserie ma. 

Företagen, siirskilt detaljhandels
företagen, kanuner au st~ inför cu 
val vid början av denna fas. Å ena 
sidan kan de helt övergå till ECU och 
viigra ta emot nationella sedlar och 
mynt, men diim1ed riskemr dc au 
dels stöta p.l tekniska problem i sam
band med au alla system ska iindras 
på mycket kort tid. dels irritera kun
der som vill fortsUtta att anviinda dc 
nationella valutorna under en tid. Å 
andra sidan kan fåretagen viilja alt 
godta båda valutorna under en period 
av fas C. Della kommer au ge upp
hov till andra problem. Dc kommer 
först och friimst att bli tvungna all 
in fora någon fonn av dubbel p'i-issätt
ning och utrustning som kan hantera 

två uppsättningar av ~cdlar och 
mynt. Sadana förfJr:llldcn blir koM
nadskriivande, siirskilt om större 
delen av allmänheten snabbt övergår 
till ECU. 

Ministennötet i Valencia i Spa
nien i slutet av september 1995 var 
eu litet steg niirrnare den monctiira 
unionen. Det vik t 1g:t~tc var kan~kc 

au mötet hölls i en anda av god vilja 
och beslutsamhet all gå vidare på 
den utstakade viigcn. Sannolikheten 
att den upps;Hta tidtabellen följ~ 

förefa ller större nu !in fiirc mötet. 
Det var ett informellt mille mellan 
EU:s finansministrar och central
bankchc l~r. diir fr•'n Sverige riks
hankchef Urban B!ickström och 
fi nansmini~ tcr Göran Per~son del· 
tog. Man fattade inga be:. lut. Vad var 
det d~ man :1stadkum? 

Allm!int kan siiga:. au Tyskland 
verkar ha möll en iikad för~ t åclsc för 

sina krav p~ en strikt tiiHimpning av 
korwcrgenskravcn. Man tycks vara 
överens 0111 att dc så kallade konver
genskriterierna inte bara ska giilla 
som eu intriideskrav i EMU. Att man 
har kommit med i den monctiira uni
onen ska inte inncbiira au man kan 
puMa ut och låta ~tatsfinanscma dra 
iv!ig ilt fel h/111. Konvcrgcnskmvcn 
ska gii lla liven efter all den monet!ira 
unionen har triiii i kraft. 

Tyskland fick ocks:1 större gehör 
för kraven på ökade sanktionsmÖjl ig
hetcr mot dc Hinder som inte uppfyl
ler kraven. Tyskland verkar också ha 
möll f<iNåclse för åsikten att ECU 
inte iir n:,got bra namn p:1 den nya 
valutan. Den nya favoritnamnet iir 
"euro". ECU är misskrediterat i 
Tyskland och "curo" bedöms vara 
liillarc för folk au acceptera. Nan111ct 
p~ den nya valutan kan tyckas ovik
tigt men :.pelar ro ll för marknadsfö-
ringen av projektet. Senaste tiden har 
ma~~media iignat ~ tor uppmärksam
het år vad den nya europei:.ka valutan 
~kall heta. En tidning har utlyst en 
t!ivling - med Gustav lll:s riksdaler 

!.Om pri!- - om namnet på den nya 
valutan.7 Resultatet visar att euro 
iir det mest popul iira namnet vid 
sidan av eumdollar. schilling. 
daler. eurocmw11. eummark, E
mark och p cllt;. Men det före 
kom !ivcn mer fantasifulla namn 
som Eunuck. Pank och .Vm n~m
tcd!H 
Det fiirc f;tllcr klart att vid infö

randet :1 r 2002 kommer den nya 
valutan att fi nnas i åua myntvalörer 

och sju sedelvalörer. Namnet kom
mer att bcMämmas den 18 december 
i ~r niir regcring:.chefema trii ffas i 
~adrid . Under tiden påg~r diskus
SIOn~ma. Förslagen iir m~nga och 
~et hggcr mycket nationell prestige i 
lr~gan. Euro är fiircslagct av den 
tyske finansministern Thco Waigcl. 
Eur<? kan iivcn arwHndas som cu prc
fi>. llll dc gamla valutanamnen innan 
dc försvinner. l et~ övergångsstadium 
skulle det kunna f111n:ts t ex curokro
nor. cummark och curofmnc. men 
end aM inom sina re:.pckt i ve Hinder. 
Ty~karna har Uven föreslagit fran
ken . men det h:1r avvisats av eng
elsksprfikiga länder. FransmUnnen 
har tidigare föreslagit ecu, men ECU 
iir cu redan etablerat valutas lag och 
t ex bankerna gör !tina valutaaff:.irer i 
ECU i mycket stora volymer. Be
teckningen ECU st:\ r för European 
Cu~rency ~n i t och iir fönnod !igen en 
typ11> k sknvhordsprodukt tillkom
men utan vetskap om au ccu har 
cxbtcr.u som mynt i rrankrike. -
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Ecu kommer av latinets setHum 
o_ch betyder sköld på franska mynt. 
Ecu d'or, det äldsta franska guld
myntet, präglades under Ludvig den 
helige~ regering med en vikt av ca 
4 g. Ecu förekommer sedan uneler 
olika namn och med i huvudsak fal 
lande vikt. Ecu a la so/ei/ var det 
enda franska guldmyntet från Ludvig 
XI till Henrik Il (finvikt 3.36-3.23 g): 
fn'n Henrik Il till 1653 kallades ccu 
Henri eror (finvikt 3,42 g). Men det 
fanns ecu av silver. ecu blanc eller 
d 'argent. även kallad Iouis blanc 
eller d 'argem. det äldsta talem1yntet 
i Frankrike, slaget får första gången 
av Ludvig Xlll 1641 med en finvikt 
av 23.73 g. Efter 1726 var ecu = 6 liv
res och hade fram till revolutionen 
1789 under namn av uwbtaler stor 
utbredning i Tyskland. 

Många. t ex tyskama. har dock 
svårt att acceptera namnet. De anser 
att ECU har fått dåligt rykte och att 
den förknippas med värdeförsäm
ring. Florin är ett namn som föresla
gits av Sir Nigel Wicks vid brittiska 
finansdepanementet. Han är Uven 
ordför<mde i EU :s monetära kom
mine och kan vara en viktig röst i 
detta sammanhang. Shilling är för 
övrigtett annat brittiskt förslag. l för
slagsfloran förekommer även nam
nen dukat, ta/er, schilling och 
krona. 

Vid ministennötet i Valencia var 

Sällskapet 
E&N 
i Marstrand 
Under 1800-talct stiftades ett sto11 
antal föreningar i Sverige. Dc flcsla 
tillkorn mot århundradets slut. l 
Kungl. Myntkabinettets samlingar 
finns emellertid en belöningsmedalj 
som troligen tillkommit under första 
hälften av 1800-tnlet e ller vid dess 
mitt. Den iir av silver med hål upptill 
och ring samt mäter 39 mm i diame
ter. Den har inv nr 12 725. 

På medaljens åtsida finns texten (på 
fem rader): Af/ Sällskapet /E & N l i 
l Marstrand. Frånsidans text lyder 
(på två rader): För l Flit och Seder. 
Nederst finns en enkel dekorat ion. 
Medaljens kant är upphöjd. 

Vem vet något om Sällskapet E & N 
i Marstrand? Etttämligen vanligt för
eningsnamn under 1800-talct var Enig
het och Nytta. Vissa sammanslutningar 
med detta namn var iignade att stödja 
medlemmar av samma yrkeskår mc
dan andra fungerade som allmänna 
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man iiven överens om att det iir sillla
tionen under 1997 som ska ligga till 
grund för vilka Hinder som kvalifice
rar sig all delta i EMU. Beslutet ska 
grundas på utfallet under 1997 och 
inte på prognoser. Nästa steg i pro
cessen är att chefen för E MI, Alexan
der Lamfalussy. presenterar en mer 
detaljerad plan för hur övergången 
till gemensam valuta i praktiken ska 
gå till. Det sker förmodl igen i 
november i år. l december ska tOpp· 
mötet i Madrid besluta om fortsiitt
nin~en mot en monctiir union.9 

Frankrikes fönnåga att minska sitt 
budgetunderskott som andel av BNP 
från 5% 1995 till omkring 3% 1997 
kommer att vara en nyckelfaktor. då 
det bestrims huruvida EU:s planerade 
gemensamma valuta ska kunna infö
ras den l januari 1999. Om inte 
Frankrike och Tyskland finns med 
bland EM U:s gnmdarc så bör den 
ekonomiska och monctiira unionen 
skjutas upp i brist på politisk och 
ekonomisk substans. Niir det gUller 
andra EU-länder ligger Belgien. 
~edcrliindcrna , Luxemburg och 
Osterrikc biisttill att ingå i den gmpp 
av Hinder som först inför en gemen
sam europeisk valuta. Detta kan även 
gälla Irland och Danmark. Förövriga 
EU-Iiindcr, bl a Sverige. 1ir det föga 
troligt med tanke på elen nuvarande 
situationen att dc ska kunna ingå i 
den första gruppen. w 

Noter 
Ekonomisk och monetlir union. Det 
ekonomisk-politiska samarbetet inom 
EG efter Maa.~tricht och följderna för 
Sverige. Finansdepartementet Ds 
1992: 116. Se även: T Sarkäny. Euro
peisk monctilr union'? SNT 1989:2 ss 
36-37. samt ibid .. Europeisk monetär 
union inför förverklig:1ndet. i SNT 
1992:2 ss 38-39. 
Europeiska Monetära lnstituct (EMJ) 
Arsrapport 1994, Apri l 1995. 

.1 Konvergensprogrammet En redovis
ning av Sveriges ekonomiska politik 
lämnad till EU juni 1995. Finansde
partementet. Stockholm 1955. 

4 Grönbok. om praktiska litgärder vid 
inf6r.u1dct av den gemensamma valu
tan. Byrån för Europeiska Gemenska
remas Officiella Publikmioncr. Lux
emburg 31 maj 1995. 
Progress repon on the preparation of 
the changeover to the single European 
currency. Submitted to the European 
Commission on 10 May 1995. Office 
for official publications of the Euro
pean communities. Luxemburg 1995 

6 Work i ng Group of the Mint Directors 
for the technical study of the Euro
pean single coinage system. TI1e 
selection of the thcmc for the euro
pean coins series. Repon. Brussels. 
31st May 1995. 

7 Dagens Industri 1995-1 0·09 
8 Dagens Industri 1995-1 0·30 
9 Ett steg mot EMU, Aff:irsvärlden. 4 

OkmberNr 40 1995.s 15. 
10 Dcutsche Bank Research 

Hf'liining.mwdu/j f n1n Siill.1kapet E& N i Marstrand. Foto: RIK-foto 

hjälpförcningar. Sii llskapct E & N 
sysslade uppenbarligen också med 
utdelande av belöningsmedaljer -

kanske i kombination med någon 
mindre penningsumma. 

Bli medlem i 
SVENSKA 

NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 

Arsavgiften ar 200 kr, juniorer (under 20 år) 100 kr. 
Som medlem får Du SNT automatiskt. 
Du kan också enbart prenumerera på tidningen. 

/ W 

Det kostar endast 150:- för åtta nr per år fr.o.m. 1996. 
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Långväga besökare i Nederluleå kyrka vid 1700-talets slut? 

/. Kopparmym om 2 kopek präglm fiir Paul/ i Ryssland år 1798. 
2. Silvermynt präglat fiir stormogul A lamgir Il i Indien ca 1754-59. Fyndfrån Nederluleå kvrka. 

En av de mer intressanta arkeolo!!is
ka kyrkoundersökningarna, s-om 
också lett till ett större antal mynt
fynd. lir undersökningen av Neder
luleå kyrka i Västerbotten åren 
1969-70 gjord av Norrbottens muse
um. Undersökningen omfattade inte 
hela kyrkan men ändå kunde man 
tillvarata 232 mynt från medeltid 
och nyare tid samt andra föremål. 
Mynten inlämnades till KMK, kon
serverades, dokumenterades och 
fotograferades i vanlig ordning. De 

Foto G(tbriel Hildebmnd. R/Kf Förstorade. 

infördes i såväl KMKs fyndregister 
som det systematiska registret. 

De äldsta mynten utgörs av tre 
svenska penningar i form av braktea
ter med krönt A respektive krönt 
huvud från 1400-talet, en norsk hvid 
präglad för Hans 1483-1513 samt en 
svensk halvönug pr'.ig1ad för Sten 
Sture d y 1512-20. I övrigt rör det sig 
i huvudsak om 1600- och 1700-tals
mynt i koppar - dvs en fullständigt 
normal sammansättning i kyrkfynd. 

Men här finns även i svenska kyrk-

Passerbricka till myntverket i Yeddo 

Myntverk i hela världen har alltid 
omgärdats av olika säkerhetsregler 
och installationer. Här finns ju det 
som alla vill ha - pengar! Detta fak
tum stämmer även när det gäller 
myntverket i Yeddo (nuvarande To
kyo) i Japan. Trots att brottsligheten i 
Japan är mindre än i övriga världen. 

T Henry Alexander Ramselens 
( 1872 -1915) ägo fanns en passer
bricka till just myntverket i Yeddo. 
Brickan, som är en tjock träplatta, 
har anviint.s av en aJ'bet.are i myntver
ket. Den gällde som inträde i säviii 
silver- som guldmyntverket under år 
1834. 

Vad betyder tecknen? Den översta 
högra cirkeln som är inbränd i plauan 
iir tcckn~t för "granskad" eller besik
tigad". Ovriga tre cirklar, skrivna 
med svart tusch, är sigill hörande till 
tjänstemän inom myntverket. Den 
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ve11ikala texten i mitten (skriven med 
tusch) betyder: lämna tillträde till bä
raren av passerbrickan - en person. 
De två vertikala tecknen till vänster 
(skrivna med tusch) betyder: juste
ringskontoret. 

H. A. Ramsden var en av dc friim
sta samlama av orientaliska mvnt -
friimst kinesiska och japanska.- Han 
var ordförande i The Yokohama Nu
mismatic Society (grundad 1892) 
och författare till en rad små skrifter. 
bl a Chinese Paper Money (1911), 
Model-/nsect Money of Ancietll Chi
na (1914), C o rean Coin Charms and 
Annelers (I 910) och Siames e Porce
lain and other Tokens (191 1). Alla 
dessa småskrifter utgavs av Japans 
främsta mynthandel: Jun Kobaya
gawa Co - Numismatists & Philate
lists i Yokohama. 

/W 

fynd två ovanliga mynt. Båda kom
mer österifrån. Det ena lir ett koppar
mynt om 2 kopek, präglat för Paul I i 
Ryssland år 1798, som väger 21,15 
g. Det andra, ännu mer långväga 
myntet, är av silver och präglat för 
stOlmogul Alamgir II i I11dien någon 
gång under åren 1754-1759 och vä
ger 5,79 g. 

Ilela fyndet har tillförts Norrbot
tens muscum i Luleå. 

Monica Golabiewski Lannby 

'-·--------------------
Passerbricka tillmyntl'erket i Yeddo 

(Tokyo).fiir år /834. 
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Reklamsedel för parfym 
Mot sl.utet av 1800-talet förekommer 
en del reklamtryck i fom1 av sedlar. 
Motivet var naturligtvis ofta att för
knippa en viss produkt till något som 
allmänt ansågs vara värdefullt, näm
ligen sedlar. En del var farligt lika 
betalningsmedel medan andra nöjde 
sig med vissa lånade detaljer frän rik
tiga sedlar. 

l Riksbankens sedelsamling. som 
ligger deponerad i Kungl. Myntkabi
nettet, finns ett mindre antal reklam
sedlar. Den äldsta har emellertid ett 
avvikande utseende. Sedeln är frän 
1848 och lir tillverkad av lamellerat. 
halvgenomskinligt och handgjort 
papper. Utseendet anknyter till ban
kosedlama av fårgat papper. som 
trycktes åren 1835-1858. Papperet är 
rosaf.'irgat utom på mittovalen och 
fym hörndekorationer som iir vita. 
Ramen, texten och stadsbilden är 
tryckta i svart. 

Framsidan visar delar av Gamla 
stan och Nomnalm sedda från Kas
tellholmen - allt i gmvyr. Till vänster 
syns Stockholms slott och Skepps
bron och till höger Skeppsholmen. 
På vattnet märks segelbåtar och ång
fartyg. Ovanför stadsbilden finns text 
i olika typsnitt på tre rader: Eau pour 
la Toilette l STOCKHOLM l A. F. 

Pollett från 
Munksjö Pappersbruk 
I Kungl. Myntkabinettets samling 
finns en pollett från Munksjö Pap
persbruk. Jönköping. Bruket grunda
des 1862 av Johan Edvard Lund
ström. Det var Munksjö som först 
marknadsförde takpapp och förhyd
ningspapp. Den nya pappen avlöste 
den föga effektiva byggnadspapp i 
ark, vilken var dess föregångare. 
Idag har Munksjö AB fabriker för 
massatillverkning i Aspahruk och 
Bilhngsfors. De viktigaste pappers
produktema idag lir elektrotekniskt 
papper. karbonr;\papper och impreg
nerat kraftpapper. Munksjö AB till
verkar också mjukpapper i Jönkö
ping och i Drammen. Norge. För
packningar i wellpapp tillverkas i 
Nybro. Timsfors i Markaryds kom
mun och Norrköping. 

Polletten från M unk~jii lir av mäs
sing. Den är 63 mm hög och 39 mm 
bred. Hela övre delen Ur bågformad 
och de nedre hörnen iir rundade. 
Llings kanten löper t:n pärlrand och 
överst finns ett hi\ l. Polletten har tex-
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Ptmli. Baksidan visar en rcktanguliir 
dekorerad ram. Innanför ramen 
finns text i olika typsnitt pi\ fyra 
rader: Swerige.v Rikes Stiinders 8 (1nk 
l ii r beli:igenwid Skeppsbronl QVAR
TERET PLUTO l Stucklwlm den 31 
November /848. Reklamsedeln hnr 
också ett vattenmiirke: överst "L. W. 
OLDES'' samt nederst ''1848''. 

Frågan uppstår nu varför lirman 
A.F. Pauli kopplas till Riksbanken. 
Kanske ii r det sil att tryckaren L. W. 
Oldes påverkat Pauli. Undertecknad 
har knappast mtt fram några uppgi f
ter om Olcles, men det är möjligt utt 
han bl.a. tillverkade förpackningseti
ketter till olika företag. NLir så frågan 
om reklam togs upp skulle den utfor
mas som sedlar. Beställaren Pauli , 
som besökt utställningar i utlandet. 
hade kanske kommit i kontakt med 
denna typ av reklam. Oleles å s in sida 
ville kanske visa att han kunde fram
ställa siikerhetstryck. Kanske hop
patles han att Riksbanken skulle 
uppmiirksamma reklamseclcln. 1-lcla 
bakgruntlen till denna reklamsedel 
lär vi dock aldrig m. 

A.F. Pauli var egentligen apote
kare. Han grundade 184 1 en afl1ir 
och en fabrik i Jönköping som bl.a. 
tillverkade parfym och tvål. Tidigt 

limkels ) i mumtilrke. 

ten MUNKSJÖ PAPPERSBRUK i 
b;1gfonn smnt nederst JÖNKÖPING. 
l mittpartiet finns valtiren (?) 200 
inslaget. Polletten lir ensidig. Den 
har tillhört kanslir5dct w:r. Strokirks 
samling av svenska polletter (inv.nr 
9932) och tillfördes Kungl. Myntka
binettet 1895. Problemet :ir mt bara 
att vi inte vet hur polletten anviints. 
Kanske kan n!!gon av SNT:s lUsare 
lämna komplctt~rande information. 

!W 

deltog Paulis företag vid flera inter
nationella varuutstiillningar i Europa 
och Förenta staterna. De lyckades 
liven vinna flera prismedaljer för si
na utmärkta produkter. Produktionen 
växte och 1867 flyttades verksam
heten till Stockholm, men man be
höll en tilial i Jönköping. En fabrik 
byggdes vid Reparebansgatan (efter 
1885 Pleminggatan) på Kungshol
men. Paulis fabrik ansåes vara en 
' 'mönstcrfabrik". Förebilden var oli
ka franska och brittiska parfym- och 
tvålfabriker. Produktionen bestod av 
Eau de Cologne, parfymer, pomador. 
tvål. bliiek. blanksvärta (dvs sko
krUm), aseptin (antiseptiskt preparat) 
samt tekniska artiklar. 

Reklamens historia i Sverige är 
ännu inte skriven. men Paulis 
reklamsedel bör höra till de första 
exemplen på direktreklam i vårt land. -
Litteratur 

Ahnfcll. A (red .) .. Sveriges lim10r och 
mlin inom handel. industri och konst .... 
handbok. Uppsala IS86. s. 166. 

/IV 

Polft•II Ji·ån Mt111ksjii l'appersbm k. 
Foto: NIK·)i,w. 
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Reklamsedel fiir A.F. f'auli.< parfymartiHar tryckt hos L 11: O/de.! 18-18. Detiii i/r <'l/tidigt exempel pti direktreklam. 
Fora: Gal~rit'lllilddmwd. RIK·fclto. Ska/11 1:1. 
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Nordisk Numismatisk Unions möte i Stockholm 

/Jriw Malmer !tål/er tal l'id NNU-mlitet.~ av.~llltniugsmidda!i ptl restmilW/fl Gondolen. 
l ·ino (~ailril'l Hildelmmd. 

Nordisk Numismatisk Unions möte 
1995 hölls denna gång i Stockholrn. 
Mötet inleddes redan på fredagen 
den l september med en infom1ell 
triiff under gemytliga former i Sven
ska urni~mati:.ka Föreningens lo
kaler på Banergatan i Stockholm. 

ästa dag ägnades åt föredrag och 
de egentliga unionsförhandlingarna 
som hölls i Niirnberghryggeriets 
gamla renoverade industrilokaler på 
Södennalrn i Stockholm. Bryggeriet 
låg en gång i nlirheten av den nu för
svunna Fatburssjön ~om var känd för 
sill rena vallen. l bryggeriets lokaler 
bryggdes en gång det första sven,~a 
porteröJeL l slutet av 1800-talet var 
l iimbergbryggcriet ell av landet~ 
största. l dag anv:inds industriloka
lerna i Mället tiii fest- och konfcren'
ändamål. 

Under denn:t scptemberlördag~ 
föm1iddag hölls sammanlagt ~ex 
föredrag. Dc innehöll allt frun Henrik 
Klackenbergs redogörelse för Kungl 
Myntkabineuets nya lokaler vid 
Slollsbacken i Stockholm till förc
drag om dansk pengevxsen och 
montcirkulation under 1250- 1:140 

20-1 

(Kjeld Grinder-Hanscn) och e ll par 
föredrag om JOOO-talets mynt (Jor
gen Stecn Jensen och Brita Malmer). 
Slir~ki ld tonvikt hade lagts på denna 
titbpcriod. då det i år är jämt 1000 år 
'edan den ~venska myntningen bör
jad~.:. Under eflem1iddagen hölls uni
onsförhandlingar. Av särskild bety
debe var cll heslut all till Norsk 
Nurni smati~k Forening uppdra all 
tJi forrna en skrivelse angående unio
n~.:ns syn p~ förfalskn ingar. Bakgrun
den var den tidigare i SNT 
omniimnda annonseringen i !>vensk 
faekprel-~ och i dagstidningar där 
mynthandhtr~o:n Ingemar Wallin 
utbjudit kopior av en medalj av 
Scba~tian Danler frun år 1634 till 
minn~.: av Gu~tav Il Adolf~ bcgr.w
ning (niimlarl.! om delta finn!> all llba 
i S T november 199-t). 

Till Brita Malmers är.:t hade unio
nen låtit slå en medalj. Medaljen 
överliirnnadc~ av SNF:s ordförande 
Torhjilrn Sundquist i en s ilverexemp
lar i samhand med all unionsför
handlingarna avslutades. Medaljen 
har ulfunnats av Gunvor Svcns,on 
Lundkvi~t. Dagen avslutades med en 

middag på restaurang Gondolen, 
som iir allraktivt belägen med en 
hänförande utsikt över Stockholms 
ström. Vid middagen deltog Erik 
Gam by som var en av initiativtagarna 
till unionen är 1936. Han berättade 
om de vedennödor som föregick uni
onens bildande. 

På söndagen skedde en utfiird till 
Sigtuna före lunch och därefter till 
Skoklosters slott. l Sigtuna fick dl.!l 
tagama tillfälle all se utstiillningen 
""En mynt för kung Olor· i Sigtuna 
museums lokaler. belägna i kliilaren 
till den byggnad som uppförts på 
utgriivningsplatsen invid Stora Ga
tan. l Skoklosters slo11 \'i sade~ bl a 
biblioteket. beläget högst upp i bygg
naden. tillsammans med någr.:t mynt 
och en del numismatisk litteratur 
som mr dagen var utställd i bibliote
ket. Eli brev och någr.1 anteckningar 
av Elias Brenner var också utst:illda. 

Med detta besök avslutades uni
onsmötet och näs m gäng - ~ r 1997 -
;ir det den danska föreningens tur all 
vant värd. Göran \Vahlquist 
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KUNGL. MYNTKABINETTET 1994 

Seffie Canal och Slussbyggnad - ett tidigare okänt aktiebrev 

Äldre svenska ;1ktiebrev lämnar ofta 
många spiinnande kunskaper. För
utom uppgifter om bolagets bil
dande, namnen på stiftarna, antalet 
andelar osv, f5r vi ofta genom aktie
brevets konstniirliga utsmyckning en 
bild av företaget och dess verksam
het. 

Aktiebrevens historia i Sverige är 
drygt 250 år. Dc första kända svenska 
ak tiebreven iir utgivna 1728. Under 
första hiilftcn av 1800-taJet oktroje
rade!l Ocra aktiebolag (dvs många 
företag i landet fi ck tillstånd att bilda 
aktiebolag), i vilkas bolagsordningar 
den bcgriinsadc ansvarigheten var 
medtagen. Dessa bolag var ofta gnm
dade för a llmUnnyttiga lindamål 
såsom brobyggen, hamnar och kana
ler. 

Kungl Myntkabinellet fick som 
gåva år 1994 från Sven Svenssons 
Stiftelse ett tidigare okänt aktiebrev 
om 200 riksdaler banko - Se.ffle 
Ctmal och Slussbyggnad från 1835. 
inv nr 102 364. Aktien utgavs av ett 
bolag som hade c u för samhället nyt
tigt syfte. Den gamla farleden från 
Arvika till Stirtle och Vänern 
behövde niimligcn förbättras. Utred
ningar om detta gjordes 1811 av 
Baltzar von Platen. Det skulle dock 
dröja till 1835-37 innan den nya 
kanalen blev fUrdig (en ombyggnad 
skedde 1866-70). En sluss vid Säfne 
ingick i arbetet. Aktiemajoriteten 
inköptes 1948 av staten. och bolaget 
likviderades 1952. Kanalen kom där
efter au förvaltas av Vattenfallssty
relsen. Idag tillhör kanalen staten och 
lyder under Trollhäuc kanalverk. 

Vårt ak tiebrev pryds av en vacker 
vinjeu som visar kanalen med båtar. 
s luss. bro och hus med ett vackert 
och fridl"ullt landskap i bakgrunden. 
Många av tidens ;tktiebrev hade lik
nande vinjetter. men de är osigne
rade. Aktien fr~n Siilllc har dock en 
signatur: Blackstadius. 

Johan Zacharias Blackstadius 
( 18 16-98) föddes i Falkenberg. Han 
studerade tidigt litografikonsten hos 
Carl Schuhcn i Stockholm samtidil!t 
som han gick p:' Konstakademie;;. 
Med tiden korn han au tillhöra konst
närskretsen kring Karl XV. Många 
altartavlor till svenska och finHindska 
landsortskyrkor iir målade av Black
stadius. Som grafiker utförde han 
litogralicr till bl a Tegnl rs Frithiof~ 
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Akliebrel' från 1835 IIISlii/11 pä Sejjle Cmwl ocil Slll.<sbyg/inad om 200 riksdaler 
banko. siJ:IIPIW av J Z 8/acksllldius ( 18 16-98). KMK 102 364. Folo Gabriel 

1-li/debrwul. RIK~j: 

Sagn ( l 1-139). Men redan fyra år tidi
eare, vid niuon års ålder. utförde han 
grafiska vinjeuer till olika aktiebrev. 
1 ex Sefnc Canal. Värd all nämna är 
även vinjellcn till Weuems Ångbog
ser-Bolags aktiebrev friln 1839. 

Aktiebrevet från Semc Canal är 
troligen tryckt hos Spong & Cardon 
litografiska tryckeri i Stockholm. 

lan Wise/111 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr + porto 
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KUNGL. MYNTKABINETTET 1994 

Porslin med 
transportsedel 

När de sista skoporna östes ur bålen 
började man skönja mönstret. Plöts· 
ligt tåg en sedel i botten, så perfekt att 
man kunde tagit den för äkta. 

Under en period var det populrirt a tt 
beställa s tora skålar. eller sk punsch· 
bålar. fbiand hände det att man liit 
avbilda en eller flera sedlar i sk~ lens 
botten. Sedlarna var ofta exakt åter· 
givna, inte bara när det gällde texten 
utan även beträffande veckningar 
och andra ojämnheter i sedelpappe· 
ret. Till och med vitstämplarna har 
naturtroget avbi ldats. 

Ostindiska kompaniets porslin 
blev under 1700-talet en stor import· 
produkt. Under 1600· och 1700-talcn 
skickades från Europa m~nga 
besiiiilningar på arbeten med teck
nade förebi lder. Att kunna beställa 
hela serviser med eget fam iljevapen, 
monogram eller anmll önskat motiv 
måste ha känts oerhört exklusivt. För 
att fä en .sedel naturtroget återgiven 
måste kineserna dock ha haft tillgång 
ti ll den äkta varan. vi lket också 
vecken och vitst1imptama talar för. 

l Kungl Myntkabinellets samling 
(gäva från Sven Svenssons Stiftclse. 
inv nr 102 360) finns en bål med 
sedelmotiv i botten- Sveriges Rikes 
St1indcrs Banco TransportsedeL 
utstä lld på 9 daler km och daterad 
den 8 september t 758. Liknande 
bålar linns även i andra museisam
lingar. som t ex i Nordiska Museet 
och Göteborgs Stad~museum. 

El'a \Vise/m 

Ptmsrhhålti/11-erkud m · Ostindiska kompaniet med S1·eriges Rikes Stlilulers Bcmm 
7/·amprmsedel. 9 tialer km 1758. m ·bildad i bouetl. KMK 102 360. Se ii \'l'll omslaget.\' 

flir[:bild. Foto Gabriel Hildebrand. /U K~(. 

Guldmedalj fnln 1929 ö\·erliikaren och professom \'id Karvliuska im titlllel. 
Gii.fta Forssell ( 1876-1950). KMK 102 304. Foto Gabriel Hildebrand. 

Guldmedalj över Gösta Forssell 
Kungl Myntkabinettet hade under 
verksamhetsåret 1994 föm1åncn att 
förvärva en verklig rarite t i medalj · 
sammanhang - en guldmedalj över 
Gösta Forssel l. Medaljen. som mlitcr 
65 mm i diameter. ligger i s itt origi
naletui i rött skinn med guldornering 
och med Forssells s ti liga monogram 
på framsidan . . Medaljen änmik s~ ti ll 
vida all den bara finn s i e tt exemplar 
i guld. Detta var Forssells eget. 

Gösta Forssell ( 1876-1950) var 
Hikarc och professor vid Karolinska 
institutet i Stockholm. Han nl\tldc 
viiridsrykte som den medic inska 
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röntgenvetenskapens banbrytare i 
Svcri l!e. 

Medaljen skapades till minne av 
andra radiologkongressen i Stock
holm 1928. för vilken Forssell hade 
varit president. Denlir graverad 1929 
av Erik Lindberg ( 1873-1966). en av 
1900-talets s tora konstnärer - kanske 
för allmlinheten mera känd som ska
pare av Nobelmedaljen. Medaljen lir 
ett gott exempe l på vad en stor konst · 
när fönn~r i skapande hannoni med 
sin model l. l Ulla Ehrensvärds bok 
om Erik Lindberg. vol. 2 ( 1988), nr 
294. beskrivs medaljgravörens käns-

lor inför uppgiften: "EL LErik Lind· 
be rg) var lycklig... Ett prliktigt 
medaljhuvud. En h1irlig människa'·. 
Och initiativtagaren till Forssells 
medalj , docenter1 Lars Edling. utro· 
par bl a följande inför Lindbergs 
verk: ''Hurra för medaljen! Jag finner 
den helt enkelt ypperlig och tror att 
allt är som sig bör m[edj afsleende] 
på dispositionen af utrymmet''. 

Medaljen inköptes med mede l från 
Hjertbergska fonden (in v nr l 02 
304). Tfwm Braunerhielm 
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Teckning utförd av Nils Keder - förlaga till medalj 

Även en assessor kan ibland inspi
rera en konstnär. Ett sådant tillflille 
var niir Nils Keder ritade förlagan till 
en ny medalj. 

Vid början av 1700-talet fanns 
knappast någon museiverksamhet. 
men väl samlingar av fornsnker. 
mynt. konstföremål m m. Assessont 
vid Antikvitetsarkivet. Nils Keder 
( 1659- l 735), utgjorde d lirför en 
mycket märklig figur. Han skulle 
sköta samlingarna och de fynd som 
gjordes i jorden. Det fanns liven en 
stark koppling till kungahuset. Niir 
Karl XI inköpt Jacob Gyldenklous 
myntsnmling 1693 var det Keder 
som gjorde inventeringen. Han fick 
också uppgiften att uppordna kung
ens egen samling av mynt och 
medaljer. Mest känd Hr han ju för 
sina tryckta skrifter samt arbetet med 
den andra och utökade upplagan 
( 173 l ) av Elias Brcnncrs epokgö
rande verk Thesaurus mtmnwrwn 
Sl'eo-gotllicorum, som utkom 1691. 

Sina friimsta insat.ser gjorde Keder 
under Karl XII:s regering. Tiden 
dominerades naturligtvis av dc krig 
som Sv<:.rige utkämpade på olika 
fronter. Aven medaljkonsten påver
kades av ofreden. Knappast någon av 
de många medaljer. som utkom 
under den här tiden. behandlar fred
liga ämnen. Medaljen var ock~fi en 
del i propagandan mot fienden. Annu 
en symbolmättad medalj skulle prä
glas efter det att en svensk arnlc
styrka under general Carl Gustaf 
Rehnskölds befål besegrat en före
nad rysk och sachsisk arn1e vid Frau
stadt i Polen den 3 februari 1706. 
Uppdraget an utforma medaljen föll 
på Keder. Han i sin tur gick till de 
romerska mynten i Kungl Myntkabi
nettets samlingar och hämtade id.!er 
från Himpliga dement på dc gamla 
mynten. Resultatet blev en upprest 
trofc av fanor och vapen samt Ryss
lands och Sachsens korslal!da 
vapensköldar. Frånsidans text lyder: 
DE. SCHVLHH3VRGIO (Se!!er 
Ö\'er Schulenbun!) samt nederst 
DVCfV. REHNSKIOLDII. AD. 
FRAVSTATI. DIE. 3. FEBR. A. 
1706 (Under bcfål av Rehnsköld vid 
Fraustadt den 3 februari 1706). Schu
lenburg var befälhavare över dc sach
siska sryrkorna. Medaljens åtsida 
visar Karl XII:s portriitt. 

Graveringen av medaljen ombe
sörjdes av landets främste medalj
konstnär. Arvid Karlsteen ( 1647-
1718). Karlsteen var också vån lands 
förste infödde medaljkonstnär. som 
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Medaljförslagu/flirt år 1706 lll' Ni/J Ked u ( 1659-1735 J Jam t d t• fl flinliKa ml'lia/jt•fl, 
grm·erad m• An·id Karlsteen (16-17-1718). KMK 10136-1. Foto Gabriel Hildebrmrd, 

fUK.f 

efter läroår i Paris blev kunglig 
medaljgravör vid Kungl Myntet. 
Medaljen priiglades i både guld och 
silver. Siikcrt hade Keder varit 
inblandad i andra medaljprojckt. 
men teckningen från 1706 är den för
sta av sitt slag i museets samlingar. 

Medaljförslaget iir överHimnat 
som gåva av Sven Svensson:. Stif
telse (inv nr 102 364) lem \Vil tHm 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor frän hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄLJE MYNT AB 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

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

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 
Box 2031, 191 02 Sollentuna. 

08-673 39 61 
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"Länder fridsamt intagne" 

Medaljen för jordbruket s .för/Jiil t r i ng 
- i 16:c storleken - med ovanstående 
text på fränsidan och en bonde som 
plöjer med oxar spända för plogen 
tillkom efter framställning av stän
derna vid 1762 års riksdag. Man ville 
belöna personer ''som till egen och 
fäderneslandets båtnad roretagit för
bättring i jordbruket och betydliga 
nyodlingar samt istället för trähus 
uppfört byggnader av sten."' 

Något förm inskad ( 12:e storleken) 
och omgraverad kom mednljen att 
utdelas även under Gustav IV Adolf 
och efterfoljande regenter t.o.m. 
Oscar l med respektive kungaporträtt 
på åtsidan. 

Vid genomgäng av arkivhand
lingar frän Karl XIV Johans rege
ringstid har 35 personer påträffats 
som erhållit medaljen• ifråga. Av de 
utdelade medaljerna var endast tvi\ 
av guld. de övriga av silver. Före 
1825 utdelades den oftast i vitt band 
för att bäms. därefter alltid i grönt 
band. 

För :m belysa några av dc veder
mödor. som senare kunde leda till en 
medaljbelöning följer här ett utdrag 
ur ett kungl. brev från 1834: 

"-- l anledning af Wår Befall
ningshafwandes öfwer stora 
Kopparbergs Län uppå Nås sock
enmäns derom framställde begä
ras, i underdånighet gjorde hem
ställan, att Hemmansegaren Lars 
Ersson i Westerfallet af nämnde 
Sockens Finnmark, som, enligt 
underdånigs! bifogad! Uppskatt
nings Instrument å oländig och 
stenbunden mark odlat 6 tunne
land öppen åker samt något 
öfwer 50 Tunnland Skog, med en 
till 1130 Rd 22 Sk Banco beräk
nad kostnad, uppfört byggnader, i 
värde ansedde till 852 Rd 32 Sk, 
samt å den odlade jorden med 
sten hwältt 702 alnar diken jemte 
det 7900 lass sten ansetts hafwa 
i och för ofwannämnde odlingar 
blifwit upbrutna och samman
förda, måtte för sålunda visad 
odlingsflit i förening med en 
oklanderlig wandel varda hugnad 
med något vedermäle af Wår 
Kong!. Nåd, hafwa Wi funnit godt 
att till betygande af Wårt Nådiga 
välbehag öfwer Lars Erssons 
ådagalagda odlingsflit i Nåder till
lägga honom ett Exemplar i siliver 
af Medaljen med omskrift 'Län
der fridsamt intagne' att i grönt 
band af honom bäras på bröstet; 
Och vele Wi härmed hafwa Eder i 
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nåder anbefaldt att om preglingen 
af denna medalj föranstalta och 
densamma sedermera till Wår 
befallningshafwande öfwersän
da, för att vid något lämpligt till
fälle, då Allmogen är församlad, 
Lars Ersson tillställas. Komman
de i afseende på anordnande af 
de till samma Medaljs förfärdi
gande nödiga medel, Nådig be
fallning till Wårt och Rikets Stats 
Contor att framdeles afgå. Wi be
falle Eder Gud Alsmågtig Nåde
ligen 

Stockholms slott denn 11 janu
ari 1834 

Carl Johan 

Il Hild.nr 66. A1<ida = Hild.nr 5:\ (d. v.,. 
Karl XIV Johan med kungalilulalllr p~ 
~ven~l.a. graverad lll32 av L.P. Lund· 
gren) Fdnsida = liimlcr fridlamt 
illlll.f!JI('. 
l en ;uuniirkning anför Hildchraml: 
.. Denna fdn~ida har iifvcn blivii ,:1111· 
manpriiglad med åiSidan till nr -19. 
ehuru denna har lalinsk in,l.rir.-·. 
Nåmnda ~l,ida. !!r:t\erad a' L. Gr.m
dcl. ')n c' vara -en äldre 'er.iun :l\ 
mcd:1ljen. 

S1·cn·Eric }(fiNn 

BOKNYTT 

l{obert H. Vnn Ryzin: 1\,·istcd t nits. Sif· 
tcd fucl, fnntasy nnd liction from U.S. 
coin his tory. Utgiven av Krause Publica· 
t i on~. 

Samlar Ni p!lmy111 fr!m Förerna st:ucma'? 
Nu har en bok kornmit som bcriillar tun 
alla legender och historier som iir kupp· 
lade till dc amerikanska mynten. Manga 
berömda mynt behandlas och ncra myter 
avliv:~s. Boken bc~IM av 240 faktasplie
kade sidor. 

Boken kostar $\.1.95 ~ami postavgifter. 
Besiiiilning kan ske direkt frlln: Krau· 
se Publications. Book Dcpanmcnt NI{
PQR l. 700 E. S1:11c St.. lok1. \VI 54990· 
000 l. USA. Använd g ä ma VISA eller 
MastcrCard. 

WNOS 1\lYNTHANOEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och v;\RDERAR 

L 

~1YNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LineRATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
( 11 f11'8il' .1 am/a n m mul<'} 

Klo~tcrg:.tan 5. 222 22 LUND 
Tel 0-16·1-l -lJ 69 
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RECENSION 

lan Wisehn, Ulf Sl·hcnkmanis: Alt 
samla mynt, sedlar uch medaljer. ICA 
Förlaget AB. Västerås. 1995. Inb .. 13-l s. 
sv/v iii. + 8 fiirgplanschcr. ISBN 9 1-53-l-
16-17-3. Capris 335 kr. 

För an !!öra en ban en anmälan av boken 
och dess omfattning skulle det räcka med 
att nämna dc inte mindre :in 23 kapitlens 
mbriker: Sveriges my111historia. S1·eriges 
sedlar, Meda/jemas historia, Pol/el/el; 
Riiknepenningar och spl'ipenningw: 
Gamla aktiebrl'v, Sparbii:mn: Loko/my111. 
\lruj(ir samla på mynt. sedlar och medal
jer ?, Mym.ramlmult•ts ili.~toria, Fyra 
S\'l'n.\·ka swr.mmlart·. Sc1 samlar du, /·lur 
mrcket ii r el/ mr111 vii n ? S/1 samlar du 
nreda/je1; Den S\;l'nska my111/umdelns his
wria, Svenskit Numismwiska Föreningen 
och andra fiireningar. 7illw:rkning m • 
mr111 - en iil'/'r.~ikt, En kiind s 1·ensk 
nredaljtilll'erkarl', Numi.mwtisk on/lista, 
S1·ensk my111- och l'ikträkning. Numisma
tisk liueratur. S1•eriges regmtl'r och deras 
regeringsår. \liirderingslista. 

Kapitlen S1·erige.~ mynthistoria, Sveri
ges s ull ar samt Gamla aktiebn•1· omfattar 
29 sidor. Inledningsvis bcröl'l: v~ra äldsta 
myntfynd. Tillströmningen av mynt fr~n 
kaminenten och kalifatet - som än idag 
hinas i mängder i den svenska jorden -
ber'Jttar om vår tidiga anviindning av 
mynt som metall och betalningsmedel. 
Med hjälp av talrika mynt- och sedelbil
der samt kanor över medeltida och nyare 
tidens myntOncr får man en god överblick 
över den svenska myntningen linda från 
vikingatid och tidig medeltid till v1\ra 
dagar. Bank- och sedclhi ~toria iir huvud
författ:lrcn lan Wischns specialilet inom 
numismatiken, m:h det avspcgltl~ i kapit
let om sedlar (liksom det om aktiebrev). 
där författama lyckats med att konfattat 
klargöra det viktigaste inom svensk sedel
utgivning: från den s.k. Palmstruchscdcln 
på 1600-talet och privatbanksedlar på 
1800-talettill 1990-talcts "tjuga". 
__ Åt Mellaljema.r lri.noria ägnas 16 sidor. 
Aven inom detta område mlirks att lan 
Wisehns kunnande tir ston. Mot en bak
gnmd av medaljens histori;t p;\ kontinen
ten med en början på 1300-talel iignas 
kapitlet 1\t svensk medaljkonst och våra 
mest framstående konstniirer inom denna 
konstan. De talrika hilderna av medalj
framstiillningar fr~n Pisanello på 1400-
talct till 1900-talcts svenska medaljkonst 
ger ytterligare en dimension ~t förståe lsen 
för denna h iniils inom popul:irlitteraturcn 
oförtjänt dMigt uppmiirksanunadc konst
art. 

Sparbtissor har anknytning till mynt. 
För några år sedan gjordes en uppmlirk
sammad utställning pfl 1-!istoriska museet 
om sparbössans historia. l samband med 
denna utgavs en bok med många fargbil
der (Sparbiissor. Sparbikwms historia 
under 2000 tlr av l. Körbcrg, E. Lind
mark. l. Wisehn, 1992). Kapitlet i den här 
recense~tdc boken utgör. kan man nog 
säga. ett sammandrag på fem sidor av 
denna utgåva.~ v!l~entlig:L~tc delar. 
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Men boken handlaregentligen om sam
lande av mynt. sedl;tr och medaljer. och 
de hittills nämnda delarna (halva boken) 
utgör ju en introduktion till dc förcmfll 
samlande kan ägnas åt. Sjtilva samlandet 
behandlas på 30 sidor: råd om hur man 
köper, samlar. förvarar och viirdcrar. Tv~ 
kapitel berör mynthandelns hiswria och 
numismatiska föreningar, bl.a. Svenska 
Numismatiska Föreningen som stiftades 
1873. ett kapitel berör mynuillvcrkning. 
Boken avslutas med en liten numismatisk 
ordlista (med bilder) samt en övcr~ikt 
över numismatisk lineratur ror den som 
vill fOrdjupa sig i de i boken behandlade 
ämnena. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
Wisehns och Schenkmanis bok Au samla 
m_l'flf, selflor och medaljer. kiljcr sig från 
annan numismatisk populärt skriven linc
ratur genom framför allt sinmångsidighet 
men också genom dess framsttlllning. 
som spr~kligt bitvis direkt v~indcr sig till 
läsaren. Aven en allmiint historiskt intres
serad person har mycket :111 h!imta i dc 
inledande kapitlen. MGL 

Har du l 'iillller 
ii r du en rik man 

Grekland 

CVt tackall vå~ta 
kunde/l 

nöll det gåttgna 
åltet och öttskall e11 

tllevQtg heQgl 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nomnalrnstorg l, ltr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 JO 10 FAX: 08-678 77 77 
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PERSONALlA 

Adam Hcymowski • exilpolsk heraldi
ker. ~ ''l'nsk hibliotcksmnn, fi:irmcdlarc 
nv kulturarv 

9 febr. 1926 • !l mar~ 1995 

Slou~bibliotck:trien i Kungl. ~ l aj:IS hov. 
docent Adam licymowski. Ulriksdals 
slott. 69 k har :IVIidit. Han tillhörde en 
polsk- litauisk adclsiitt. sedan 1400-talet 
hclagd i Storpolcn. lian friddes i des~ 
huvudort Posen. dlir fadem var advokat. 
studcrmlc undcr den tyska ockupationen 
vid det underjordiska gymnasiet i Krakau 
och deltog i 19-14 ks Warsz:m·a-resning. 
som mi~'lyckadc.- p~ grund av uteblivet 
\ovjeti~la ~ti>d. Genom fadern' kontakter 
med den ~\cn>ka legationen fick han fOI· 
jantic ar möjlighet att upptaga sina akade
mi\k:t ~tutlier i Upp~ala. d:ir han blev fil. 
lic. 1955 och 1969 disputerade fOr dok
torsgraden pa avhandl ingen Swedish 
"'Tmt'i•llt•rs ·· mul Tl~t'ir Allc'I'STI'\'. A 
Sofia/ Iso/mc· or "'' Erlmic Mi111;riry? 
sann 1970 blev docent i ~ocialantropo
logi. 

lian' bihliotckskarri:ir inledtics 1957. 
tl~ han blev amanuen~ vid Kungl. Biblio
teket. lian bcfordradcs till bibliotekarie 
1960 och c. mrste bibliotekarie. tillika 
chef för in~titutionstjånsten. 1966. ror att 
~om pi;H~chef för Stockholms universitets 
hiblintck 1971-79 utbyggda dcna i del 
nya uni\cr-ilcl\ctahli,..cmangct vid Fres
cati. O.:t an,triingandc arbetet tiirde på 
haJh hj:ina. \ arfiir han med glädje 1979 
emottog erbjudandet a' tjän,ten som 
\IOtt,hibliotckaric och chef fiir Bemadot
tcbihlintcket. i hög gr:~d pa.,sande till hans 
lust och fallenhet. lntenmtione llt toc 
Une~co han~ erfarenheter i anspmk för aii 
bl. a. upphygga Mauretanien~ nationalbib
liotek. 

l den wcn,ka akademiska viiriden var 
Hcyntuw~~i en siill!>ynl f~gcl. en cntusia.\
ti ~k fönnediare av en ~ontincntal- ej blott 
ccntralcumpci'k - ~ultunr:~dition. Detta 
undcrltlttade' av gedigna 'pmkkun~kaper 
och han hru~:tdc framh~lla nödvändi!!hc
ten :t\ att tala frJn,k:t i l:irtb kretsar.-För 
det fria P~1lcn var han en fiirl..ämpe. som 
prindpicllt avböjd.: alla kontal..ter med 
'Tol ~rcpublikcn>'' företr:idarc. lians pre
~idcnt med regering. den 2::1 republikens. 
fann, i London och dckorcr:tde honom 
med "'Polonia rc'tituta"'. Stor var hans 
gl:idjc. nar denna l 990 kunde Ö\ erlärnna 
alla in,igl!!cr ('lat,~iglll. pre,idcntstanda
rct . Vita Omen' band och ~r:t,clmn) till 
den dcnwl..rati~kt valde l()r,te presidenten 
i den :1:e republiken. Lcch W:tl9.1:a. likaså 
niir dcn111! - efter han' egen påverkan- vid 
~tatshe~iikel l 9\).:1 i Polen hedrade hans -
och v~ r - egen . .Konung med d.:n tradi
tion,ril..a Vita Ornen. \Cna'l buren av 
Gu,t:t\' V. '~~nm den för;.te efter den 
pol,kfil{lde p~\cn 1 'l:tllet for en fr:\n folk
rcpubltl..cn ärnl orden. Det är tro~gi,kt. att 
han 1tke fick uppleva det forc;tåcndc 
war.bc'o~ct i Stockhvlm. 1 \a~ forb<!n: 
dcbcr han ddtagit: han kom fmn ett 1>am-
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mantrtide pa polska amba~saden och mitt 
i samtalet med en polsk diplomat föll han 
död i gatan. 

Han invalde~ för Polen i den intematio
nella hcraldi~ka akademien 1964 och del
tog i ':untliga internationella genealogi
och hcr:1ldikkongresser 1960-94. rcgel
m:issigt redan 1966 med föredrag om pol· 
ska förhall anden. H:m var medutgivnrc av 
cxilpobka Mmaial;• do l>iograjii. genea· 
loJ~ ii i hcralclyki polsk i ej i nio delar 1963-
N7 med egna tunga bidrag i förut out redd;t 
ämnen. Sedun 1962 var han sckrctcrar.: i 
Arvid 13crghmans heraldiska stiftelse. en 
donalion till KB möjliggörande fOrv:irv 
av värdefull facklitteratur. och 1974 leda
mot :1\' s,·cn,ka nationalkommitten får 
gcnc:llngi och heraldik. Tyvärr ~ltcnog 
han an,iJJ..an 1974 till statsheraldikerpo~
tcn. ~·n tjiin~tcmlbsig degr:~dering. Hil
jandc M var han opponent i Lund vid den 
första disputalianen (J. Raneke) i modem 
tid ph c lt hc11tldiskt ämne. lians värdc
fulla medverkan i dc av mig redigerade 
årg~ngama 1967 och 1970 av Oimmdu
cerad 111lt•/1 l.ah•1uler kom dock - enligt 
ön,kan - ej tilluttryck i förordet. Han till
hiirdc Ointmduccrad adels förenings sty
rcl~e ~edan 1976 samt var korresponde
rande ledamot av Malteserorden; 
hcraldi~ka l..ollcgium och hedersledamot 
av hl.a. Polska heraldiska silli skapet 
sedan l W l. ll:m!o insatser inom andra fåll 
må annor;.tlidc, cnnviltnas. 

Adam llcymowskis grundliga och 
m~ng~id1ga llirdom parades med >timule
r:mdc 1-ollcgialitct. sydländskt tcrnper-.1-
ment och uwiklig vänfasthet. Saknaden 
är 'tor. t:u:k•amhctcn ~tiirrc. 

Leif Ptlld.s.\o/1 

llcnAt E. llm•cn, 
förste anti kvarie vid Kungl. Myntkabinct· 
tct. har tj:in,tlcdigl från den l dccembcr 
19t.l5 föratt arhct:1 vid EV-kommissionen 
i Luxemburg. I.Xnnya tjämtgöringen om
fattar i li1N.l hand nio månader men kan 
fiirlanga,. ,..-, 

FÖRENINGAR 

Myntklubben Skilling Banco 

Miif•'·''"'"': lluvudhiblimc~ct. Uunncbc'l!'· 
g:tl:on l\. l.inkHpul):. Lindblomsrumrnc1. l tr. 
kl llUO 21.00. 

t -l/ 12 l)i,ku"ion,aflnn. Ju lbord. 
IX/ l Sven'~" k;L,tmynt. Förcdr.tg av 

ll~nt:l llcnm1ings,on. 
8(! 1\IIJ>. h) l Udl ,älj. 
25(! \nu~- och \.unl:umä..'>:t i Cupolcn. 

l.m~upmg. ~l 10.00-15.30. Entn!: 
W~r. 

1-l/J Ar--mule. 

AUKTIONER 

SVENSKA 

1996 
Januari 

UTLÄNDSKA 

1995 

Linköping. Tonkin 

December 1-2 Frankfurt. Frankfurter 
Milnzhandlung 

'J New York. Kolbe/Spin~ 
0) Helsingfors. Holmasto 
'! Brys~ l. Elscn 
12- 14 M;umhcim. KPM 

1996 
Fcbruan J Long Beach. Pomcrio 

7-10 Milnchcn. Hirsch 
17 llr)s.,cl. Elsen 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 

December X-10 New York. New York 
lnlcm:uion:tl Numi,rnatic 
Cnnvention 

Du ~om iiuskar tillkiiunage 
kommmult• tml.riouer eller miissor i 

tmÅTicm.,kalemlem mnbedes 
ko11Wkltl mlakrio11en, Kjell Holmberg. 

FRAGESPALTEN 

"Mystisk" medalj 
St•ar pri fråga i nr 5 · 95 
Enligt S10ckholms adresskalender 
1840 var J. P. Möllcr (i senare ka
lendrar 'lavat MUller) bosall på S. 
Götgalan 3 i S!o~.:kholm och till yrke! 
Wdcrhan<l larc. Med rält siavning 
il lerlin n~ han l X 5o på Lummakarga
lan 48. kallar ' ig f.d. grosshandlare 
och "'undervisar i Tyska språke1"'. 
Tydligen gjorde han det redan 1!!34 
- ~J\' texten all döma kvällskurser. 
Vid denna tid fanns minst sex knapp
makare i Swcl..holm. som kan ha 
präglat jetongen. LLt 

SN r ~ ·'15 
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EXTRA ERBJUDANDE TILL JUL! 

Kungl Myntkabinettet 

=8 

erbjuder 

Mynrfynd från 

LAPPLAND, 

N ORRBOTTEN OCH 
V ÄSTERBOlT EN 

Nr 8 Myntfynd från Lappland, Norrbotten och Västerbotten 
Ordinarie pris ca 80 kr + 30 kr (frakt + ex p av g). 

VID BESTÄLLNING FÖRE JUL: 20% 

Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen nr 1-7. 

l Öslergiillmul. 2 Ån~;amau/r:ml. 3 Dalarna. 4 Upp/mul. 
5 Närke. 6 Dals/mul och Viirm/aud. 7 Hiirjedaleu. Jämtland och Medelpad. 

PAKETPRIS: 500 kr inkl frakt+ cxp avg 

För er som saknar vissa delar lämnar vi 20% rabatt per del. 

TEL 08-783 94 29 FAX 08-663 97 35 
BOX 5405, 11 4 84 STOCKHOLM 
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MYNTBOKEN 
1996 

endast 98:-

Aktuella 
värderingspriser för 

svenska mynt 
1521-1995 

JULKLAPPSTIPS! 
Nyutkommen! 

295=-

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

f(arfavägen 46, Box 5132 
l 02 43 Stockholm 
Tel. 08-662 62 61 

O BS! Ny besöksadress 

LAGER
KATALOG l! 

utkommer i januari 

MYNT 

Innehåller bl. a. 
ett rikligt utbud av 

svenska mynt 

f------- GALLERIET--- - ---; 
Biblioteksgatan 5, Box 7049, 103 86 Stockholm. 

Telefon 08-611 33 88. Telefax 08-611 25 11. 


