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En pojke i biskopskläder - en julberättelse 
A v Eva Wisehn 

Och han sände (mad och 
lät döda alla gossebarn i Betle/Jel/l 

och hela området däromkring ... 
(Mat/ 2:16) 

Vid jultid under medelliden li
rade mnn Menlösa barns fest 
eller. >om den kallades i folk

mun. 1\arrfesten. På latin heter den 
festum innoeenrium (de osl..yldigas 
dag) och lir.1des till åminnelse av de 
stackars små gosseharn. som fick 
sätta livet ti ll på order av konung 
Herodes i samband med Jesu födel
se i Betlehem. Troligen var festen en 
kvarleva av rornamas saturnalier i 
kombination med kristna sedvlinjor. 
Saturnalierna var den uppsluppna 
fest som firades ti ll Saturnus ära 
kring den 17 december då man gav 
varandra prc~cnrcr med verser på odt 
slavarna lkk siua till bords och bli 
uppassade av sill herrskap. Legenden 
om den helige Nikolaus (död ca år 
350). undergöraren. lade grunden till 
att der slutligen blev en helt kristen 
rest med hö~jan på S:t Niko laus dag 
och avslutning på Menlösa barns 
dag. 

Niko laus. som var biskop i Myra i 
Lycien (Mindre .1\sicn), skall ha bli
vit förföljd !'ör sin kristna tro av kej
sar Di ok letianus och kastad i flin 
gelse. Under kejsar Konstantin blev 
han frigiven ot:h kunde återvända till 
sitt litit~. Det var framförallt som sjö
männens men också barnens ~kvdds
hel!wn han tillhath. lians attribut 
son'i barnens skydd~helgon är tre 
ham i en balja. Dessa barn ska han 
ha återuppviit:kt !'rån dc döda genom 
att göra korstecknet över dem. Bar
nen li c: k livet som gåva. 

På l l 00-talct lit:k kul ten k.rin2 den 
he lige Nikolaus ett nyll centr~tm i 
norra r:rankrikc . Pfi denna plats och 
i rland~m li rades barnens fest med 
upptåg och lek. l botten fanns ot:k;;ä 
en parodi på gudstjänsthandlingarna. 
l samhand med fesren utsågs en poj
ke att vara narrbiskop. 

I England såg man lite allvarligare 
på "T/u> .feasl of flo/y lmwcense ... 
Det skulle vara en själsligt upplyf
tande fest samtidigt som den inne
har slirskilda festligheter för barnen. 
Seden kopplas ti ll ~ vissa kyrkor och 
katedraler. e xempelvis i den lilla 
köpsraden Bury St Edmunds. som 

l XO 

l . Boy Bishop polleTT a1· bly f KMK 102 4 17:2) .\' ll/111 en g mat jl'ån t.'d\\'CII'd ! V:s lid. 
Fow Jan- F.1·e Olsson. R(l(i/RIK.fiJto KMK 11eg 3866. 

var tillägnad martyrkungen Edmund 
som dog för sin tros ~hl! l. hade man 
denna !';;st. Här utvalde man varje år 
pfi S:t Nikolaus dag den 6 deccm
her en pojke. som fick titeln "Bay 
8 i.1·/wp". ''Chi!d Rishop" eller "S1 
N ichola.r 8islwp '' 1'\är han blev vald 
var han biskop. inte genom biskops· 
vigning utan i kraft av sin biskoplig· 
het. Han kiliddes i fullt ornat med 
mirn.t och kräkla. Pojken blev biskop. 
mt:d alla fii rpliktclscr och rättigheter 
som en riktig biskop. Delta var han 
fr<ll11 till Menlösa bams dag d.::n :!ll 
dct:cmhcr. d:i han själv predikade 
och höll mässa. Därefter överläm
nade han sin ärnbete till den riktil.!c 
biskopen. En av hans uppgifter '~r 
all l'lirdas runt i sin biskopsdöme. Det 
var inre tänkt au han skulle stann;t 
k var p1\ endast en plats. Tillsammans 
med andra unga pojkar som var 
klUdda i präs tkläder. åkte han ut tK' h 
v;ilsignadc folket. Dc tog seelan ka· 
tedralt:Jl i besillning och genomförde 
ul ln ceremonier utom själva mässan. 

Till denna fest präglade man til l 
pojl..bi>kopen myntliknande polletter 
eller tokens i bly. Polletterna prägla
dc · i Bury St Edmunds. Ely ot:h l ps· 
wich och dist ribuerades f.mmf6rallt 
inom grevsl..apet Suffolk. Troligen 
var det tenngjutare som tillverka· 
d t: polletlcma eftersom de hade stör· 
re erfarenhel av precis ionsarbete iln 
blygjutnrna. Polletterna Crån Bury St 
F.dmunds har troligen varit förebi lder 

f6r andra städers/kyrkors polletter. 
Polletterna har samma ~torlek och 

~tilelcment som dc samtida gilngba
rn mynten. gmats. lw/fgronrs och 
J>I'IICe. t\ v den anledningen tror mån
ga all de måste ha fu ngerat som 
betalningsmedel. Förmodl igen mot
svarade dc inte värdet av de mynt de 
liknade utan var nthwt mindre värdn. 
För att så nära st;lll möj ligt likna 
mynt har få av S:t ~ikolau s spet: i~l 
la kännetecken tagits med ph pollet· 
tcrna. Däremot utgörs åtsid;ms text 
oftast av en bön till S:t Nicholas. 
Della i motsat5 till nwnten som kan 
ha bilden av en hd!!;m <x.·h en text 
som bara talar om vi lket helgon det 
föreställer. Detta faktum talar för an 
pollenerna kanske ~i ven fu ngerat som 
amuletter. 

Det linns teorier om att po,ikbis
kopen fick allmosor som han delade 
ut ti ll fattiga och andra behövande. 
Polle ttema fungerade som gfivor fr5n 
S:t Nikolaus- all tså fungcntde pojk
hiskopcn som senare tiders jultomre. 
Troligen kunde dc i utbyte mot en 
pollett f;1 mal ot:h dt)'t:k hos gillet 
eller klostret. En annan teori är an 
man hetalade för mässan. Genom 
dol..urnem från tiden v.:t vi att man 
erlade en mindre penninggåva vid 
mlissan. 

l Burv St Edmunds fann s <: Il lOII'
brödrafÖrbuncL en sammanslutning 
som ka llades Congregacio Duodrna 
( DIISse). Dessa män tillbad St Mury 



2. Roy liishop pollen m· bh 
f KMK 27 817) smm en hall· ~:ro;1t frcin 

Ed1·ard /V:s tid. 
Foto somfih-,gående KMK neg 3920. 

men var liksom alla andra kyrkomän 
beroende av k lostreL som var ägnat 
S:t Nikolaus. De srocl i nära kot;takt 
med körskolan. som hade monopol 
på undervisningen och med S:t l\iko
laus sjukhus. Både ' 'Dusse'' och S:t 
:'-l ikolaus gille tinns nämnda på en 
del pollellt:r. Anledningen var att de 
stod för de lokala arragemangcn 
kring Boy 11 i~hop festen. Denna fest 
kan spåra~ åtminstone tillbaka till 
1-H8. 

De allra fl esta pollenerna har på
träffats vid arkeologiska undersök
ningar framföra llt i Bury St Ed
rnunds. F:n san nolik datering av 
pollellerna ~i r 14XO- 1550. -

Dc Boy B i shop polle tter som 
Kungliga Myntkabinenet har i sin 
samlin!! kommer från Burv St 
Edmunds. I Kungl Ylyntkabiti'cttcts 
samling tinns tre exemplar av pol
lcttema. en av en groars storlek och 
två<cn halv groars SIOrlek. 

Abidan visar en gesshuvud i tre
kvartsprofi L Han är kHidd i mitra 
och bär en kräkla. Omskriften lyder 
SANTE NICIIOLAE ORA PRO 
NO[BIS] (Helige Nikolaus. bed för 
oss). 

Fränsidan visar ett lång t kors, Iong 
ctvss type. l vatje korsvinkel finns tre 
kulor. Omskriften är skriven inom 
två konr,;entrb;ka cirklar ECCE NO
VA FACtO OMNli\ l AVE REX 
GE\JTIS (Se. jag giir allting nytt f 
Var hälsad folkets konung). Den för
sta delen av texten är hämtad frän 
Apokalypsen (Uppb. 2 1 :5): e1 dixit 
qtti sedcbat in throno: ecce nom 
facio omnia (o<.: h den som san på tro
nen sade: se. jag gör allting nytt). 
Texten Ave rex gemis Anfilorum. 
mi les Res i.\' augelvrum (var hälsad 
engelska folkets konung, änglakung-

ens riddare) konuner från en växel
sång ~om sjöngs till St Edmunds ära 
då kung Henrik Yl besökte Bury 
Abbey. \tian ville ära både St Ed
mund och den levande konunt!en 
Denna text visar att polletten kom: 
mer fri\ n Bury St Edmumls. 

J England förbjöds seden med Boy 
Bishop av Henrik Vill 1542, men re
dan under Marias regering återupp
stod tlcn mr au slutligen försvinna 
under Elisabeth l:s tid. I vissa sock
nar i Yorkshire. Essex o<.:h Sussex 
samt vid b !.a. Eton College har festen 
åter firats under vån århundrade. 
. H? oss komm~r S:t Nikolaus på 
JulaHon och prccts som pojkbisko
pen i Bury St Edmunds konuner han 
med gåvor och julglätlje. 

Eva Wisehn 
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Karl XI:s l öre 1662 i silver 
Av Sven-Olof Källerholm 

Präelinestckniken för Karl Xl:s 
mynt l1ar alltid fascinerat och 
intresserat många samlare un

der århundradenas lopp. Den enda 
litteratu r sorn linns att La tld av är 
Bena Holmbergs ntgftva av !sidor 
1\dolf 13onniers e fterlämnade manu
skript om Karl Xl:s mynt; den tryck
te~ 193 1 i en liten upplaga om 300 
exemplar. En eftersökt bok idag. 

Katalogen var mycket o mfattande 
när den publicerades och är så fortfa
rande. men det finns mänga brister 
och fe laktigheter. Det är inte län att 
bestämma alla variamer och variatio
ner utan all ha tillgång till ell nertal 
exemplar av S<imma stamp. De stora 
mynten är som alltid mest noggrant 
genomgångn<L Av l öre l 662 i s ilver 
finns tnmt en variant omnämnd. Va
rianternt'l e ller variat ionerna är män
ga pil samtliga valörer. 

En l"r!\ca som siikert månca sam
lare ht'lr "ställt sig är: varfÖr? Det 
var. relativt sen. svårt och kostsamt 
att framställa myntstampama: man 
präglade så många mynt det gick tills 
stari1pen sprack eller blev sä sliten att 
resultatet inte blev godkänr. :-.lär det 
gäller l ön: l 661 r silver linns tlel 
inte mindre än sexton varianter som 
jag klinner ti ll. Hur kan det konu11a 
s ig att det linns så m ånga kvar av det 
lilla antal sorn präglades. nämligen 
58960 st'? En förkla ring kan vara att 
swrnparn <l inte höll tb r så många 
mvnt. Med beaktande av all del linns 
se~ton olika varianter kan man räkna 
fmm följande. Antag att en stamp 
höll för all prägla 5X960/I l = ca 
5 360 ex t il l åtsidan av den övre stam
pen. Fränsidt'ln 58960/15 = ca 3930 
ex av den undre stampen. När det 
!!äller p<htå<::ndet att åtsidans stamp 
var placerad uppti ll och frånsidnn 
nedtill. ii r detta en teori som verkar 
vara realis ti sk, när det gäller antale t 
präg lade. vilket är en generell upp
skattning . efte rsom jag inte ve t hur 
mån~ta som priiclatles metl samrna 
~tamp för Karl X-Gustav. innan stam
pen blev omgraverad för prägling av 
Karl XI:s myn1. 

rak ta 
Präglade 58 960 ex 
Vikt 1.23 g 
Diameh::r 17.5-l 9 ,O mm 
Finvikt s ilve r 0.38 g 
Anta l klincia ftts idor 11 s t 
Antal k[inda rrånsidor 15 st 
Antal k linda varianter 16 st 
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Åtsida 
Kunglig krmw 

Omskrijr Omskrift 

L1'jonsköld 

Arra/ 
.Å.rtal 

Inre piirlring Ylll-e ring 

Frånsida 
Feml7/adit< ms VaWrsiffi-u 

Omskri/i -----,,., 

Sveasköld --;...Q~'/..".rr==:::;;;~ 

O msk dftcma är på latin och betyder 
ht: triiiTande 

c1tsidan: 
CAROLUS REX SVECiiE = 
KARL SVERIGES KO:-.IU>IG 

och frånsidan: 
MOJ\ETA NOVA REG:--ll SVECI 
= KONUNCJARIKET SVERIGE$ 
:--lYA Y1Y:--JT. 

Kiinda varianter: 
riir beskrivning av de olika varianter 
som [ir klineJa använder jag ett num
mer som J 662: l. vi lket är lika med 
är 1662, varialll l av nämnda 5rtal. 
Detta gör det länare att komplettera 
eventuella n va varianter som kan t än
klis dyka upp. Hur många frän dc::lla 
år kan finnas be,·arade till våra da
gar? Enligt beräkningar finns det inre 
mer än ca 0.5/1000 kvar, vilket skulle 
innebära 30-40 st. Det kan vara rea
listiskt. Ef1ersom det är första ~rta l et 
för denna valör med Karl XI är an
tale t något mer förekommande:: iin 
0.5/1000. Vad jag vet finns det 15-20 
ex i privat ägo. 

77,~-fl--- M_,-,,rmä.~rar
märk 

KungL Myntkabinellet har tio oli 
ka variamer: hos övriga museer upp
skattar jag antalet ti ll tio exemplar. 
Nyligen såldes l ex på Ahlströms 
auktion nr 53 till en lycklig köpare. 
Derra är det enda exemplaret ar 
denna variation som är känt utnnf<ir 
Mymkabinenets samlingar. nämli
gen 1662:3. 

Ett stort tack till lan Wiselm for 
hjälpen med foto av KMK:s l 
öringar, tack också till Tuukb Talvio 
fiir hjälp med foto av de Anteilska 
mynten. 

Sammanställningen i.ir uppde/M i fym 
grupper med mr sin spccil!lla f..amktilr. 
Foto skala 1.5: l . 

Fo!O KM K:s ex: Gabriel Hildcbrand. 
Foto Amells ex: Tuukka Talvio 
Foto övriga: förfanaren. 

Källnr 
Bertel Ting~tJ'Öm. Svensk numismatisk 
uppslagsbok, 3:e uppl., s 60. !l3. 289. 
Rena Holmbergs beskrivning uv Bon
niers samling Carl Xb mynt.:\. 121. 
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Cmpp l 
ilr alllid präglad llll'tl Karl Xf:s .lfamp, 
<lrlllltt 1M2 med omptmsad 2 på O. MM 
GW f11.~idw1 är demamma ptl de fyra III· 
ricmtema. 

1~62 :1 
C.A.JIOUJS + R/::X·SVI.::CIIF-
110NETA ·NOVA · RJ.:;GNI· SVJ.::Cf· 
Primt ägare. ,-i/;t 1.15 1(. 

1662:2 
CAROWS + Nf:X·SVJ.::CIIF. 
MONEJA ·NO\ti1 ·RF.(iNf·SVtCI· 
l11,~dr i KM K: s somlhtglll: 

1662:3 
C\ROLUS + REX·SVJ:.CI1E 
,l fON D 'A ·NOVA ·Hf(iNI·SVF.CI: 
R i REGN/ på bahii/Il t. 
l11g1lr i K/VIK: s samlin gm: 

16~2:4 

CA/<OLUS + REX·SVF.C/A:; 

l 
l 

l 
l 

l 
l l 
l l 

l l 
l l 

l l 
l l 

l l 
_j 

MONE1:4 ·NOI!A ·HE(iN/: SVECI: 
Prinu ii!(tll~'. 1•ikl 1./J g. 

Grupp 2 
är priig/ad med Karl Xl :s SIWIIJ! och 
ci rwfr.>t M62 med re11 sif)i·a 2. 3 ol ika åt
sidfsrampm: 1'v!M GW 

1661:5 
CAROLUS +REX - SV F. CIA:; 
;\-fONI.:.T.J. ·NOVA ·HF.GN1·SVF.CI 
Privar ii!!.llrl?. l'ikl 1.22 g. 

1662:6 
CAROLUS +l? /:,'X+ SVECI/F. 
MONETII·NO\It\ · REGNI·SVECI 
Ingår i KM K:.1 .wmli1tgw: 

1662:7 
C4ROLUS +REX + SVF.CIIE 
:\1/0NETA ·NOVI\·Hf GNI·SVf.C/: 
Ingår i An l(•// s samling. dt-:tw ex. 
Stie.ms/ed/111' 17(}4. 

Grupp 2 

5 

7 

8 

16'62:8 
CIIROLUS +REX+ SVECJA-: 
MONETII ·N0\1.4 ·REGNI·SVEC 'l: 
Ingår i KMK:s samlingar. Samma ålsida 
1662:5 och 1662:6 

Grupp 3 
i ir pn'tg /ad 111ed e11 11111/11'm·emd Karl X 
Gmun·:s swmp. Del Jim• s .\f/U/' efter GUS 
X. ,\nall'l 1662 11/t'd ompuu.md sijji'a 2 
1xl 0. MM GIV. 

1662:9 
CA ROLUS + REX·SVI-X IIE 
iv/ONt "! 'A ·N0\1.4 ·R F.(iNf·SVI::C/ 
l11gdr i KM K: s samlingm: 

1662: f() 
CAROLUS - REX·SVF.C1,E 
MON/.:.'1A ·NOVA ·RF.GNI·SVF.Cl· 
Pril'll/ iigare. l'ikt O.Y8 g. 

1662: Il 
CAROLUS + REX·S\fl-:CIIE -
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Grupp 3 

JO 

]} 

12 

13 

iv!ONETA •NOVA · NEGNI·SVECI: 
lngtir i KM K: s mmlingw: 

1662: 12 
CAROLUS + REX·SVECI/1-: 
MONt~fA ·NOVA ·NEGNI·SVECI: 
f' rim; iixw·e. 

1662:13 
CAROLUS+ RF.X +SVI::C/;F. 
MON!iTA•NOVA·NJ::.GNI·SVECJ 
f'rirnt äxare. l' i k t O. 98 g 
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1662:1-1 
CAROLUS + REX+ SW.'CIIE 
MONETA ·NO~-\ ·UF.GNI·SI'ECI: 
l'rit·ar ägare. l'ikr 1.24 g: deua ex är = 
Bmuri<'l' 111'691. 

1662:15 
C!\ROLUS + REX+ SVF.CIIE 
MONE'TA ·Nm'A ·H.EGNI·.WI::C/: 
Ingår i KMK:s sttmlill,t:{IJ: 

1./ 

15 

Grupp 4 

16 

1663 UM 

16 

Grupp 4 
är präglad på en omgrtll'erad Karl X 

Cu.,tm·:s stamp. Analer 166:! mrd om· 

flutrsad v([Ji·a 2 på O. Uum 111."1111/Jiiswr· 
mllrke. 

1662:16 
CJ\ROLUS + REX+ SVI::CI1E 
MONETA ·NO~'\ · Ur:GNI·SI'ECI· 
lng1ir i KM K: s somling{ll: 

1662:16 är präglar 1663. Efter gnmdligll 
wrdersiik11i11gar m · stamparna l'isar dn 
sig, au jl·thl'idall är stampidemisk llled 

denJi'tm t1r1aler 1663 uta11mm. Dttji11nr 
e11 Iiteii pla11sskadcr rrppri/1 rilll'll/l.l'ter på 
sköldfil .\'Om !tar rm·edlats mer oclr mer, 

diira1· fHhulrndel. t1 i MOJVETA lir tlub· 
helpunsar på 1662:16 scm1t J6fi.1 wan 
myntmii.l'tamtärke. 

mu·• 



SNF:s årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls denna 

gång i Lund den 27 april med en ut
tl ykt till Köpenhamn den 28:e. En 

~trålande vårdag 102 vi oss dit med 

r;\g eller flyg ocT1 såg fm m mot att r& 
se både Skåne och Danmark. S jälva 
årsmötet hölls i Kulturens lok<iler i 

de n genuina Hornshergssal<:: Jl. Vid 

årsmötet tillkiinnagavs att styrelsen 
hade kallat Tuukka Talvio och lan 

Wisehn ti ll korresponderande leda

möter. 
Ordföranden sa fö ljande ord i an

ledning <Jv detta. 
'/iwkka som idag är intendent 1·id 

mylllkahinerret pä Nwionalmuseer i 

Jlpfsing/'ors iir en m • de verkligt ak
liva ocl1 rongimnde nllmismmikema 

i Norde11. Tuuklw har under en liing 

rad m· år publicera! mtmi.lmatiska 

arhe1en 171' hög k/as.\ i form tn· böc

ker och art iklar i må11ga olika fora . 

li111kkas specialområden är l'ikinga

rid. sed/w: medaljer och nawrlign•is 
Srerige-Fin/ands 1111/IJismaliska his
wria. limkka har ocksel på eu for

(itinstfu/11 si.itl beskril'ii olika fynd 

gjorda i Finlands jord. Tuukka. det dr 
med ,·erkligi s1or glädje som ri här
med kallar Dig till korresponderande 

ledamol m· SNF fär det myCÅet fina 
siill på l'ilket Du ji-ämjm m tmismwi

kell i Norden. 
lan. som ii r l: e amikn~rie vid 

K/viK i Swckholm. är e11 m\'cketläni 
och mt'mgkt11111ig person ·inom det 
numismmiska foliet. lan är symterli

gell drivande och hans krqfi resu/re
mr i bl a e11 aldrig sinandf' ström m· 

orbe1en i nwnismmiskl skilda ämnen. 

hm arrangerar utställningw: håller 

fiiredrag, skril·er a niktar i olika fora. 
skril·er böcke1; beskril•er mrnrfmd 
och ,·ar mycke! aklil' 1•id produktio

nen O\' TV-serien "FJ'{lll Kräsus !iii 
Wibble .. som belumdlade wir! käl'{l 

ämne lllllllismarik och som !'isades 

fiir en stih're publik fiir eu par år 

sedm1 med repris i c/1: Mir lan gör 

präglas a1· höj~ kra/i/1?1 och ltan har 

rerkligen del skril'IW ordf.'/ i sin 

makt. lan har l•erkligen.fri:ilttiw SlVF 
och numismwikPn på NI mycket för

rjiillsrfitl/1 siiu och ri är därför 

m.l'cket glada all .få kalla Dig fil/ kor
re.f{Jonderande ledamot ar S1•enska 

Nu111ismatiska Föreningen. 
Vid Stockholms Universitet har p~ 

'enare år producerats ett icke för
aktligt anta l uppsatser som ett led i 
bia arkeoloe:istudier vid universite

tet. Detta ~i~ en vikti2 verksamhet 
som ger ett inilöd e av yngre forskare 

till ämnet - vilket ju ii r mycket be

tydelsefullt. T vå av dl~ssa tilldelades 

Ra~mussonstipcndiei (3 500 kr) vid 

s ' x. 96 

Sonding llfllnj'ör Kocbka gården. 

FI'Cin l'iinster se.\ 7imkkCI Tah·io. lan \Vi.11!hn, Ulrika LJome.1mj. Riduurl Kjellgrpn. 

år.;mötet. nlimligcn liJrika Bomestaf 

och R ichard Kjellgrc n. Ulrika har 

skrivit en C-uppsats om skånska bor

garkrigsmynt med utgångspunkt i en 
2 600 fynd. K.ronolog.in !'ör dc drygt 

etthundra typerrm har i och med ge

nomgången ändrats radikalt. Hon har 
också arbetat med rornersk<J och 

bysantinska mynt vid Numismatisk<! 

forskningsgruppen och planerar att 
skriva om romerska guldmynt funna 

i Sverige. Richard har också skrivit 

en C-L~PP~<Jts vid un iversitetet som 

behandlar svenska myntfynd av vi

kingatida tyska mynt, präglade i 

Friesland. Richard har vidare arbe

tat med att förteckna ett vikineatida 
skattfynd frän Gotland som i n;:t~hfll 
ler tyska vikingatida. mynt. Han ar
betar för övrigt för närvarande vid 

Kungl. Mymk<lhinettet. 
Omedelbart efte r årsmötesför

handlingarna vandrade vi tvärs ige
nom Lundagård ti ll Ulla Silvegrens 

trevlie:a ' 'isnin!! av Lunds Universi

tets 1-i'i storiska-Mus~ums Myntkabi
nett och museets övriga samlingar. 

Kvällens middag höll~ på Kockska 

gärden invid Storto rge.L i Malmö och 
inkluderade en visning av detta hus. 

diir Jörgen Kock en gång hade sitt 

väx lingskontor. Dagen därpå lig.na

des åt en utOykt till Köpo.:nhamn och 

ett besök pa Nationalmuseet och Den 

kongelige Tvl~ln t- og medaillesam

ling med en fönräfnig guidning av 

J~lrgen Steen Je nsen och Kel ct Grin
der- l-lansen. Till fälle l(avs od.så att 
t~1 se mynt. medaljer och lXieker ur 
dc delar i museet som inte finn s i ut

sliillningen - vi lket v<Jr särskilt upp

skattat försrås ! Besöket gav mersmak 
för vidare studier av museets lina 
samlin2ar. 
Sam~nnnfattningwi~ var det ett 

lyckat årsmöte dli r delragarna kunnat 
göra många intressanta iaktagt:lser 

och lä ra en hel de l. . 
Giiran Waillquisl 
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Brakteatproduksjon i Norge på 1200-tallet 
I lys av numismatisk relaterte funn fra Löd()se 

Av St•ein H. Gullbekk, Oslo 

D et arkeologiske materialet fra 
utgravningenc av middclal
dersenterct Lödöse har ei tt 

oss en rekkc funn av mynmingSLill
derlag i bly og la'!r. som gir oss inte
ressame innsvn i hvordan middel
alderen~ brakteaiUtmynting hle ut
f0rl. Pregitu!en av brakteater har 
r~mne t stc(l ~ed at myntslageren har 
holdt stempelet i händen og plassert 
den Lynne blankeHen pil et underlag 
av bly eller her. Ved 1i slå stempelct 
mot blankeilen formel mvnts ln!l.e ren 
et prcg i blanketten og ~iet mykere 
mvntningsunderla!!et 1 (se 11!!. 2). Pi\ 
de" bevarte myntnit'igsunderhtgene fra 
Lödöse avtegner brakteatene seg en
kcltvis med urc!lclmessig avswnd. I 
visse til fcllc r v i~er mynt7iingsunclcr
lagenc spor eller tilfcller hvor brak
teater delvis har bli H ~lått over eksi
sterende :wtcgninger på myntnings
underlagcne. Myntningsundering og 
nwmcne fra Löclöse vi ser at braktea
teilc hle !>lått med sylindriskc slemp
ler på runde hlanJ...etter. Slik avteg
ningenc av brakteatpreg fordel er seg 
pli myntningsunderlagene av her og 
dc frill stäcnde myntningsunderlag
ene av bly. viser det at blankeliene 
for brakteatpreging var ferclig tilvir
kct da cle blc pregeL 

:"'orges mymhistoric inneholder el 
stort antall brakteater med karakte
ristisk <\uekantct blankenform. For
uten enkeltbokslaver e r ingen av dis
se bmktcatene forsynt rnecl innskrif
ter som r orteller noe ncetmcre om når 
eller hvor dc er pregct. C. l. Sehive 
( 1865) datene brukteatgruppen t il 
Ma!!nus La12ab0tc oe hans s~mner 
( 1263 - 1319).2 Gjennom studier av 
mvmenes standard og rabrikk har 
Kolbjom Skaarc ~ide~ tlyttct disse 
brakteatene til H~kon Håkonssons 
liJ ( 1217- 1263).·\ 

To brakteater på samme blankett 

Nylig kom jeg over en slik brnktcat 
preget rä ållekantet hlanken i Mynt
kabinettets samling. ~om pil sin spe
sieile mi\te kan forteile oss noe om 
hrakteatutmyntingens karaJ...ter i l or
ge på 1200- tall et. Det te funnet e r p~ 
ingen m:'itc så spektakula:n som fun
nene fra l .ödöse. men sett i sarnmcn
heng med Lödöse-funnene gir det 
oss e t innblikk i en noe annerledes 
utf~)rel sc av tidens brakteatutmynt
ing. 
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Fig. l . Nr>rs!- brakmil Im llfiko11 Håkonssons tid ( 1217- 1263) pregl'l på 

imekmrtet blanke/l. 

"III hnyre su l 'i i/p/er ttl" brakrl'mpreg Jttlll/11/f'r to på Sllt/11111' blanke/l. 

:'v! el/om brakteatpregene er det spor eller klipping. Skrtlo 3: l. 

Gjennom numismatiske kirkefunn 
har vi bevart flere tusen slike brak
reater rned ättekamede blankeller. 
l litti l har alle disse brakteatene frem
st11tt som mer eller mindre ~odt til 
klippcde brnkteatemner pM011 preg 
ut J'om1et av samtidens stempelskj<e
rere i en tid hvor det norske riket 
srraktc seg utover til Vesterhavs<!y
cne. Dene aktuelle braktcateksemp
laret er forsynt med et kronet hode i 
profil til venstrc innenfor en r ing. En 
vanlig type fra denne perioden. Det 
er erurw t il å tro ar det er kongen sel v 

SOJl1 e r avbilder. r:remstill in~ene av 
kongehoder på utmynting. fnt~tkk.urm 
denne perioden er imidlcrtid så stilis
tiske og forskjelligartede at dc van
skelig kan tenkes å ha representen 
portrettlikhet med kong llåkon Hil
konsson. 

liva som gjor dette lille braktear
eksemplarct spesieh er at vi heh ry
de lig kan se to brakteater preget på 
samme blankett. Pregene e r plassen 
kant i kant. Det er kun en knapp 
millimeter eller to som skiller dc to 
braktcatpregene. Det dreier seg altså 
ikke om er overpreg. l det lille rorn
met som skiller brakteatpregene ser 
vi tydclige spor etter bruk av saks 
eller lignendc redsJ...ap for å ~kill e 
br<tJ...teatenc fra hverandre. Om vi an
tar at vår mann har klippet fra venst
re ser vi tydelig at han har kommet 

skjevt ut. Om han h ad de lat t kl ip
pingen 1"1~lge preget for brakteaten 
ville han ha end t opp med en brakteat 
som lå betydelig under normol stan
dare!. Istedetfor å kassere ek ·empla
ret ser det ut t il at han i dcnc ti lfellet 
valgte ft la hensyner til standarrlen 
gå foran hensynet 1 i l preget. P ä den 
målen har han forsokt il utbcdre for
skyvningcn ved å ldippc t il et eksem· 
plar med normal blankettstorrclse. 
Denne li lle incidenten forteller oss at 
man ikkc tilvirket ferdi!!e blanketter 
t!Jr prcging. men istedet forsyntc lyn
ne s1~lvplarer med et anrall hrakteat
preg for så å klippe til brakteatene i 
etterkant. Derav den karakteristiske 
åttckantede formen på norske brak· 
teatblankener fra Håkon llåkunssons 
tid. 

Uten annet matcriale enn en liten 
;;kjevt klippet hral-.teatblankett er det 
vanskelig ä si noe om hvor mange 
brakteater det var vanlig å prege på 
hver blankett.plate. Det hatide sch·· 
f~ilgel i g va:rt \1nskcli!! å ha bcvart 
srdrre del er av blanketlplatcn ]()r å se 
om myntslageren plasserte stempclet 
med likesror rel!elmcssighet som vi 
ser i det.te til felict. Det e-r imidlertid 
umulig å avgj0re orn to eller flere 
br.tkteater stammer fra samme brJk
teatplnte uten at vi fin ner en slik plate 
i opplysende forfatn ing og kontekst, 
men om man legger bevarte eksem· 



plan:r av braktearer med åttek<Jntede 
blankener ved siden av hverandre. 
viscr det at de meget vel kan ha bli n 
klippet ut av stprre flater. 

Tyske numisrnatikere har funnet m 
det enkeltesteder i der 13. århundrc 
ble preget nere enn en brakieat om 
gangcn. Det vii si at man l :~ fle re 
brakteatblilnketter ovenpå hverandre. 
kanskjc 4-6, noe som resulterte i at 
hvcn srcmpclslag ga flere braldea
ter. ~ Vi har ikke konkrete kilder eller 
spor i materialet som hckrcfter al en 
slik praksis hi! r v<ert gjeldende i l\ or
ge i middela!deren. Det er tlenm:d 
ikke sagt at det ikkc kan ha J'on::
kommet. Om vi betrakter <kil c sp~lrs
rn~ let i lys av vår llllc nyfunne kil
de til brakteatpreging i 'lorgc. er dd 
vanskelig å tenke seg at det blc pre
get flere brakteater pr srempclo;Jag i 
Hål...on Håkanssons tid. Der skulle 
i så f;dl tilsi at man plasserre flere 
blankettplater ovenpå hve randrc. En 
liten rorskyvning meJlom platenc 
vi lle enten fl!)re til overpreg eller at 
blankettriaten ble dårlig utnyttet. Det 
er mulig å tenke seg at slike blankett
piater blc: utformet med regelmessig 
stnrrclse ror å bli plassert i en fonn 
hvor de ble holdt fast sl ik m man 
elimenene muligheten for forskyv
ninger både den ene og den nndrc 
veien. Uten spor av slike innrct
ninger er tlet imicllerticl rimelig å tro 
at man i Norge på Håkon Håkans
sons tid rorsynte en og en blanken
piale med preg for så å klippe bian
kellene fra hverandre til brakteater. 

l'låde i den foregående perioden 
under Sve1Te Sigurclssons tid (11 77-
1202) og den påf\'l lgende perioden 
under M<Jgnus Lagab~1te og hans 
stinne r ( 1263- 13 19), benytte r man 
runde og ovale blanketter for brak
tcatpreg~ing. Det er således klan at 
l låkon Håkonssons åuekanrede brak
teater rt:presenterte et sreregenr feno
men i norsk mvnthiswrie. Det kutmc 
v~cre pruktisl... t1 forsyne blankettpta
ter med preg fl!)r man tilvirkct brak
teater i de ti lfe ller man skulle utgi 
åttekantetlc: blanketter. Utg ivclscr av 
runde brakteater kunne mcdf0rc bc
tydeligt: vanskeligheter när det gjaldr 
å klippe brakteatene fra hverandrc 
om dc var p lassert side om side på en 
plate. Det er derfor vanskelig å se at 
brakteuter ble preget på blankettpta
ter og ikke J'erdige blanketter som et 
generelL fenomen i norsk brakreattil
virkning. Vår skjevklippede brakreat 
med tltte kanter gj~r der rimclig å 
tro at preging på tynne solvplarcr 
var det vanlige på Håkon Håkons
sons tid. 

,j = 

Fig. 2. Texning (Il' brakteauih·irkning 
slik Rtml' E/..rl! lwr ten kl m den foregikk 

i Lödöse. 

Noter 
11 Run~ Ekrc, Om den medeltida mvnt· 

ning~n i Lödöse. Skär\'or och r;ag
ment. Krin~ medeltid i Alvsborgs l:tn. 
Vlistgiha·Dall989!90 (En ~rsbok fr.'m 
Alvsborgs Uin>mu,eum Viiner~horg): 
s. 32 -4R inndtoldcr ~n !!icnnonuwnc 
av dc numismatisk rcl<llerte funneri<:! fr~ 
Lödös.: gj11rL eller 1963. Bengt Thor
dern an, Brnktcat~tampcn fran Lödöse. 
Nwnismmiska Meddr>irmden XXVll 
(1933). s. 6:'>-75 hchandlcr braktcar
>tampcn fra Lödösc funnet pil sJuiLen 
av forrige ;lrhundre. 

2> C. L Schivc. Norges mymer i Middl'l· 
a/dem1. Christiania 1865. 

3) Kolhj0rn Skaan:-. :-Jorsk utmynting pu 
l !f.tkon J lil konssons tid . Nordisk Nu
mi.mulli.l'k Ars.1kriji 1970. s. 5-36. 

4) Suhlc. Wcirrer/mch da Mii11:ktmd1:. 
Berl in 1970. :.. :no. 

Svein H. Gullbekk är 
stipendiat vid Universitetets 

Myntkabinett i Osl.o. 

Spänn 

u 

Slang för 1 krona. En förklaring kan 
vara fö rkortn ingen sp. för texten 
specie på svenska mynt under 1800-
talet: 1 sp, flera "spen". 

Benämningen kan också komma 
frän utlandet. l tyskan finns ordet 
Späne, som är slang för pengar. 

1996 års 
Gunnar Ho Ist-medalj 

Gunnar l lolsts stif'tebe för numisma
tik har tillde lat Christian J. Simcn
sen, Oslo. 1996 firs p ris för skarp
sinnig. mångsidig och uppslagsriJ.. 
forskning i norsk medeltidsnumis
matik. Hän har utnynjat sina special
kunskaper i metallurgi på ett före
dömligt säll men också visat ~tor 
upptinningsrikc:dom i att kombinem 
Cörbisedda kä llor (som t ex murmäs
tars ignaturcr) med moderna meto
der. En stor arhetsföm1åga har rnöj
liggjon au han kunnat bearbeta ett 
stort och disp:~rat källmaterial - mynt 
fmma i norska medeltidskyrkor. Där
vid har han ej dragit sig f6r an m
nyttja avancerade matematiska form
ler. Simcnsen h;tr givit prov på hi' 
tor isk inlcvcls..: och kombinat ions-
förrn åga. 

Bengt Hoi!Ju!n 

MY~TETS FYRA ÅLDRAR 

Man Grldne Aldren kallat har 
Den tid; då, uti :tlla Statrr, 
livar en uti sin ficka bar 
En pung m<.'cl Holländska ducater. 

se·n foljdr Si/ji'(!/S tidelmuf 
Riksdalrar. Piastr.lr. Caroliner, 
Och slika oviga machiner 
~lan fick i handel och i arf. 

Sä kom den mng:t Koppartiden. 
Som gjorde iinnu mrr br~l'iir, 

Och siikcrt aUa f:if(na lär, 
.-\u äf,-cn den än~il förliden. 

:\u. Gud skr lof. p:l iJuc·t sätt 
Man öf,·<.'r slik.1 bördor kl:igar, 
Men verlden fall er allom lätt 
l Papper.wildems sälla dagar. 

Anna Maria l.cnnwen 

Lir SK.llilE·f'ÖRSÖK. 
Stockholm 1819. 
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Örnen från Lille 
Spaken i magen och en spark på 
sidrodret. Med dessa till s vncs 
enkla handgrepp utfördes ei1 av 
llyghistoricns klassiska manövrar 
- l mmelmannsviingen. Flygplanet 
r·örde sig i en b{tge uppål i luftha
vet roterande kring s in egen axel 
för att komma ut med en kurs 
lindrad 1 t! O grader. 

Året var 1915 och ll v!.!f'öraren heLte 
.\1ax Irnmelmann . .:ri' 25-åriQ Lent· 
lUll/T vid Ft•/c(f7iegerabteilung' 61 ha
se rad i Flandern. Hans l'l ygplan var 
en 1-äkker Eindeckr•r. det första 
egentliga jaktflygpbuet. Fokkcrmo
noplanet var med sin fixerade ot·h 
~ynkroniserade kulspruta teknbkt 
helt överHI~set alh vad motstfi n
darna kundt: ~kicka upp i luften. 
r:Iygförama i Royal Fl\·ing C01ps 
hörjade av den anledningen under 
hösten 1915 galghumoristiskt be
nämna sig själva h !kker.foddn 

lmmelmann nådde under sin korta 
karriär - han dog i en luftstrid i juni 
19 16 - en enorm herömrnelse. Kri ~t et 
pil västfronten hade L 9 15 gått i stf1, 
och krigspropagandan längtade efter 
glamorösa hjältar. De unga flygarna . 
som k~imrxrdc ensamrna likt medel
tida ritklare pa tornerspel, c rhjiid t: ll 
l>:ldant material. Mellan augusti 19 15 
och juni iire1 därpå sköt In'imclmann 
ned lemtOn fientliga flygplan. Varje 
ny luftseger uppmärksummades liv
ligt av den ry~ka pre~sen, som snar! 
döpte honom ti ll der lidler 1'011 Lille. 
vi ll-et syftar på hans jal-tmarker i 
norra Frankrike. Berömmelsen för 
de tta Tyskland~ försw fl yga räs~ hlev 
!'å stor. au lwn under hi isLen 19 15 
lick upp till femtio hrev om dngen i 
bcundr.trpost. 

Det var för samticlen en självklar
het. an en .sadan hjälte också m5ste 
förev igas i l'orm av en medalj. Mc
daljkonstc::n har ju iinda sedan sin 
födelse under renässan~en varit ett 
propagandainstrument. l'fi det exem
plar. som Kungl Myntkabinellet I'Or
viirvat på en auktion i llamburg med 
ansJaQ från Sven Svenssons stiftel-;e. 
avbildas Max lmmelmann i uniform 
ot·h dekorerad med tlct kejserliga 
Tysklands högsta militiira utmärkelse 
Pour/e Mlrite. Bilden överens~täm 
mcr v~-il med det ponriill som i fonn 
uv vykort spreds iiver Tyskland i tu-
ental under 19 l 5 och 1916. 

Mera kOn5tnärligt or i gine! l och 
palagligl propaganclistisk-är frånsi
dan. Här ~er vi hur den tyska örnen 
- med krona. utbredda vin2ar o<;h 
utspänacle klor- anfaller en tirr1!-.ligt 
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hå j(ltOgmfier lll' U Max lmmelmann 1·id ~in Fokker E l. 1915. 

Se otksd liings1 ned på sidan. 

Med(/ U iil'er den 1yske Slridsj7ygttrl!ll 

Mux lmmelmmm. 
Kmwniir: l? Backmmm. 1916. Sihl'l: 

KMK 102-144. Fow: .lan En' 0/.1~1111. 

flaxande vingklippt fransk tupp. Att 
ck.L haJKliar om just en fran~k mot
ståndare framgäi· tydligt av art tup· 
pen bär den karak1eristiska jakobin
mössan. som varit en symbol för 
fransmännen sedan revolutionen. 

~<lcdaljen är präglad i silver och 
konstnär är österrikaren R Bach
rnann. som i övrigt lir känd för ~imr 

medalje r (iver nårm1 av den öster
rikisk ~ ungerska dubbelmonarkiens 
potentaler såsom ärkehertig rranz 
Ferdinand. amiral Alllon Hau~ och 
general von Borsevic. 

He11rik Klackenberg 

<; • ~. 



Myntframställning 
på lackdosa 
Ofla f<'r museipersonal försöka be
döma de mest skiftande föremaL All
tid förviimas korråta svar som ger 
uttömmande ~var på allt der som iiga
ren undrar. 

För nftgra fi r sedan mollog Nor
disko 111U ~Cet rn1n t:ll privatperson en 
lackdosa för snus för bedömning. 
Del visade sig snabbt alt föremålet 
hade dokU111CI1tCrals av museet redan 
193 1. Dä var Li!.raren S. 1\eumans 
konsthandel i Stockholm. 

Lackdosor li r i och för sig imt: så 
ovanlign. men just den hä; har en 
avbildning av eu Gustav Vasa-mynt 
samt en text som antyder att dosan 
tillverkats omkring 1530! llär följer 
en ko11 bcskrivninu av föremålet: 

Dosan Ur <~v SV<lrl lack med orne
ring i guld. U\ngd 8.5 cm, bredd 6,5 
cm. höjd 3 cm. lnvUndigt Ur dosan 
gulctmåla<l. Orneringen pä sidorna är 
till s tor de l utsliten. Pä rvggsidan 
ornament. pfi dc övriga en- i~l~'ikri ft : 
C~~tlh .... Swer(ies Al111oga. På locket 
avbildas el! ''mym .. eller en medalj . 
l båda fallen tycks der vara en ren 
fantasiprodukt från tillverkarens si
da ... Myntet" vbar profilbilden av en 
kung med hennelinmantel och på 
huvudet en öppen krona. Kungen 
sjiilv har svallandt: långt hår och li
kaså !~ngt skägg. Den som framställt 
kungen rycks inte ha haft någon upp
fattn ing om hur den vt:rklige kungen 
scll ut. Runt porträ ttet finns en om
skri ft som lyder: GUSTAVUS REX 
SVECJ!IT~ 1528 DOMINUS. MUN
DIAE. !sic ! ;.kall vara: MUNTill Vid 
sidorna av .. mynrcr .. finns texten: 
1\11110 l 1529 samt därundt:r Sveriges 
tre kronor oeh de korslagda dalapi
lama. 

.~ven pä dol'ans bollen finns or
neringar. l millpartiet fim1s en vase 
framför J...orslngcla svärd och spira. 

Hur Linne 
gömde sina pengar 

Vid nyår~! 1735 reser Linne åt utri
kes orter. I f6ljc hade han Claes Sohl
bcrg. mcdicinat: ~tudiosus. l Amster
dam upphöll sig Linne i åtta dagar för 
an beskåda s radens prakt och märk
värdigheter. Därcrter rt:st:r han sjö
vägen till Harderwijk. där han tente
ras. examineras. dispu terar och pro
moveras. 

Det intcrnutionel la l.!enornbrotret i 
den vett:nskapliga väriclen fick Linne 
under sin utlandsresa (J 735- l 73K). 

Snu~do~a gjort/ ··gamb/an•" iin i •·Nkli!lhC'tC'II. foto Nordiska Museet. Pri1·. iiqo. 

rramför dessa två attribut och där
under finns de tre kronorna . Vid 
s idorna finns texten PRO !~4 7RIA. 
R u m dessa svenska svrnboler fi nns 
en tex t : åt And: Cud;nundson Gi( 
Fen a(thes hustn·. BRJT4 A!! 1530. 

i\ l h tycks vara gjort för att få do
san all v~::rka äldre än den egentligen 
är. Della var inte heller ovanligt un
der 1700-Lalel. För det är troligen di\ 
som dosan 1 i Il verkats. Varför kan den 
då im e vara gjord på 1500-talet '! De 
tidigaste europeiska la<:kdosoma för 
snus lir niimliuen kända först från 
oeh med 1720-talet. Tillverkningen i 

som niirmasl gällde Holland. men då 
också Tyskland. England och Frank
rike besöktes. 

Frågan uppstår emellenid om hur 
Linne klarade sin personliga ekono
mi under den långa utlandsvistelsen. 
Säkerr hnde han möjlight:l au J... vit
tcra ut pengar från någon bankir i 
llo ll<md. Vanligen hade rcsenlire r 
redan i förväg ordnat så all pc:ngar 
fanns ti ll hands vid rrarnkormten. 
Men dc Ilesta behövde ändfi pe ngar 
undt:r resan och ett litet rescrv'kapi-

Smrbrilannien startade vid dennn rid. 
bl a i l'ontypool i \Va les och i Bir
mingham. Där tillverkades dosor i 
svart och rött lack. skiildpaddsirn irn
tion. guldfärg eller polykromt mCLlcri 
uch nwhognvimitation. En del <LV do
sorna h ad~ pamålade motiv i fonn av 
topograliska scener eller kineserier. 
Vid 1700-talers mitt började man all 
tillve rka dosornas stommar :w pa
pier-maehe. Dessa dosor frnmstiill
des av urvalt papper vilket i lämplig 
form tillskars. hoplimmade~ och lac
kades. Papperet kunde ibland läggas 
på en stomme av trä . 

lan Wisel111 

tal. l denna fraga kan vi få narrnare 
bcskt:d om hur~Linne hade löst fril
gan. l Linnesällskapets årsbok 19:"5 
talas i en uppsats av Arvid H j. Uggla. 
UnnPus almanack.mmeckningar för 
17 35. om au den unge Lin n c hade 
dukater .som han hade fån av sin far 
i n sydda i skärpet i !lera rader. Detta 
~ir ju eu klass iskt knep som siikcn dc: 
nestn tjuvnr kände till , men tlet k[in
dcs nog säkrare än all ha pengarna i 
kappsäcken. 

!W 
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Myntets dag 
på Smålands museum 
i Växjö 
Lördagen den 2S september arran
genide Värends numismatiska för
en ing tillsammans m ed Smålands 
m useum traditionsenligt :vi yntets 
dag. På grund a v um- och tillbygg
na d av museets Inkaler måste ar
r a n gemanget u tgå under 1995. 
Den gamla ky rksalen i museets 
äldsta byggna dskr opp hade välvil
ligt s täl lts till föreni ngens förfo
gande infor dagens rnypremiär. 

Myntmässa och uts tällningar 
Tre inbjudna mynthandlare saluförde 
err varierat och rik l i~!l la!!er av nu
mismatika till en stor~pubiTk av sam
lare och imrcsscrade från när och 
fjiirran. Vidare s tli lldc fyra av före
ningens medlemmar ut valda de lar ur 
sinä samlingar. S111edes kunde den 
intresserade--fascineras av svenska 
spelpenningar i vackert skick. Dc 
utst;iltda exemplaren representerade 
allmänna spelpenningar i koppar. vii 
kil som bekant ofta har Avesta som 
p rä~ l i n!!sOrt. I en annan monter visa
des~ mycket passande. två hela och 
ti.n halv dukat präglade av guld från 
Adelfors gruva utanför Vetlanda i 
Småland. Öennc samlare hade ocksa 
l yck;;~ t.s förvärva och s tiil.l a ut tre $tuf
fer (malmhitar) med gediget guld 
från ursprungsg ruvan i Germundc
ryd. Stuffcr liknande dessa hitlades 
;\r 1738 oc;~ gav upphov till bryt
ningen i Adelfors. Vidare kunde 
hcs~s en vacker typ~;unling svenska 
mynt samt en monter med utvalda 
kopparmynt. 

Ur Wexiö gymnasii mvntkahinclls 
"gömmor" h;de arrangc(ats en tema
utställning med smiilamlspolleucr. 
av vill-a flera vetcrlil!en är obcskriv
na. Bland annat fanns tre olika hdnn
vinspollet ter ('?) fö r Göteborgs-syste
met i Wexiö. a lla i utsökt kvali te t. l 
samrna monter lttg liven en tryckpl~t 
till sedlar i valören 20 rdr. avsedda 
för Husebv bruk. Plåten kan daten.ts 
till 1830-talet. Exal-t är går inte au 
fas tställa, ty s isrn s iffra~1 i "rtalct 
sku lle i"öm\odligen :;krivas för hand 
pä den färdiga scde lblanket.tcn. Det 
kan noteras all husebyscdlar från 
1830-talet är okända i dag. lnf6r vis
ningen trycktes därl()r några negativa 
provexemplar i syfte all bättre kunna 
studera de tiinkta sedlarna. Eu sadant 
fanns utställt för beskådande, jlimför 
bild 2. 
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Ursrällningar ociiiii.Ytllhmulel i kyrksalen under My111ets dag på Snuilands museum 

i Vii.ljö. Foro j/il:/ilflw ·('/1. 

Plåtmynts fynd 
från Loshultskuppen 
l Wexiö gymnasii myntkabinett. 
s trax intill kyrksalen, fanns dc tio 
plåtmynten utstiillda som på e fter
middngct1 den 14 maj i år hittades 
utanför Ahnhult. sex mil söder om 
Växjö. Dessa 2-dalrnr representerar 
artalen l ()74 -76 och förmodas till 
höra den sägenomspunna Loshults
kuppen ~ r 1676. De funna plåtarna är 
numera konserverade och inlösta av 
Kungl Myntkabinettet i Stockholm. 
På grund av det stora lokala intresset 
var- de dagen till ära välvilligt utlå
nade till Smålands museum. 

Till nypremiären var det därrör 
extra glädjande att kunna erbjuda. 
förutom nämnda utställningar och 
sedvanliga mässanangernang. ett fö
redrog betitlat "Piånnvnrcn i Sve
rie.es -historia". Som fi.\redragshålla
re' engagerades fil.dr Bertel Ting
strlirn. Uppsala. och föreståndaren 
för Wcx iii gyrnnasii myntkabinett 
Lars Thor. 

Föredrag 
Ungcnir fyrtio personer- inre enbart 
numismatiskt intresserade - hade 
slutit upp i museets nya htirsal. se 
bild 3. Undertecknad, i egenskap av 
ordförande i Värends numismatiska 
förenine.. hälsade den tillresta fö
redragshållaren och dc oiirvarandc 
viilko'ilma. varefter Lars Thor gav en 
tidsbi ld av Sverige före och under 
stonnaktstiden. s:~rski l d tonvikt la-

de~ på förhållandet mellan Sverige 
och Danmark. 

Därcl'ter var det dags för föredra
gets huvudtalare Bertel Tingström all 
La ti iJ orda. Han behandl; de inled
ningsvis kopparhandeln och den all
männa historien kring plätmynten. 
All plä11nynten exporterats som me
tall miirktes av den sammanställning 
över bevarade exemphlr som före
visades. Ett flerta l liinder över hela 
vä rlden linn~ representerade. Vidare 
redogjorde Tingström flir valören 'h 
da le: r sm :s tillkom~!. Värdet mot
svarade nämligen en daglön under 
denna tid. Föredragshållaren berörde 
samtidens syn på pl~t rnyntcn i jäm
före lse med de betvd liiH hehändi!?.arc 
sedlama Cdu1 Stockhot7ns Banco från 
1660-talet. En detalj som nämnd~s. 

och som kanske ime alla samlare no
terat, Ur att plåtmynten tillverkades 
till år 1809. dock med Mämplar date
rade under den senare delen av Adolf 
Fredriks regering! Si~L<L IIIsai/a ån al 
iir 171'l8. 

Vidare fick de närvarande förkla
ringen till varför Gustavsben!sbola
gct(t,.opparleverantiir till vissa säll
synta platmynt) heter som det gör. 
Bolaget grundades niirn l igen år 1746. 
det vill säga samma år som Gustav 
III Ctidcles.'En parallell ilr Carlbergs
bolaget. va rs namn och tillkomst kan 
härleelas till sedcrmcm Karl XIII:~ 
födcbeår. 1748. Delen av föredraget 
sorn behandlade präglings teknik om
fattllde hland annat plåtmyntens ka
rakteri s ti ska utseende. Tingström 31'-
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slöjade till exempel hur man avgör 
an en plåt är äkta genom an stmh:
ra stämplarna. Pil ave~laplätar skall 
dessu vara orienterade inbördes på ett 
speciellt sätt. beroende pli de fyra ar
betarnas vridning av plåten vid präg
lingen. Sorn gammal artillerist med 
hörselskador spekulerade Tingström 
etl ögonblick över arbetsmiljön vid 
pliitmyntspräglingen. 

l\ästa avsnitt av föredraget be
handlade: fynden av plåt mynt. ll iir 
intar Finl and en särsttil lning. Dia
bilder med fyndkartor över Finland 
mcllatl åren 171 O och 1714 visudcs. 
Under perioden spreds fynden mot 
nordväst. Detta har. enligt T.ingström. 
en intressant förklaring i der att de 
~'fävdcs ned a lltefter den ryska ar
mens framryd.ning. Dc stora fy n
den. det vill ~iiga Themscn l England 
1975. Madras i Indien o1r 1985 och 
Nieollar l Sydafrika 1987. behandla
des översiktlisn. Bland annat nämn
des att i )licnbarfyndet hittades den i 
dag enda kända cmballagelädan för 
pliltmynt. Tingström nämnde. all han 
inom kort planerar att än en gilng re
sa till Sydafrika. Detula gång för all 
siLil röra sin fnrskning om fy ndet. 

IXirefler tog Tingslriim upp ärnncl 
för dagen. Loshultskuppen. l Ian om
talade att det endast har skett tv~ 
stora transporter av plåtmym under 
krig. Under finska kri g~.: L är 174 1 ( l 
miljon daler sm) och LoshulL 1 Ci76. 
Man vet i dag inget om värdet av 
transporten. En uppskallning säger 
all 30 -50.000 daler s m transportera
des. Tingström spekulerade över hur 
m~rl!!a vagnar som behövdes. Han 
antog art ~ikten borde ha varit cirka 
40 ton. mest plåtmynt präglade från 
och med 1674. Det skulle krävas 80 
vugnar a 500 kg per vagn! T ingström 
ti ll~tod dessutom att över laget torde 
vara tilltaget i underkant. En del av 
dc stulna -mynten grävtles troligen 
ned så gott som omedelbart , eftersom 
det rådde orostider i !.!riinstrakternu 
mot Danmark. Några :1v plåtmynts
fynden i Smt\land, I falland och Skä
ne samt. p<l Öland härstammar sanno
likt från denna kupp. 

Förmaning och upprop 
Till sist riktade Tingström en rt.irrna
ning till dc närvarande och andra all 
al ltid vända sig till polisen. länsmu
seet eller Riksantikvarieämbetet (det 
vill säga Kungl rVIyntkabinettet när 
det gäller mynt c. dyl.) niir man p{t
trlil'fat ett fynd. Då f{Lr man, enligt 
Tingström. en garanti pfl all hand
läggningen av fyndet sker pi\ rlill1>lill. 
Man skall absolut inte av Jägsna myn
ten från platsen. Di\ kan viktig in-
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/Jertel Tiugström, bilden, och l.Ltrs Thor höll eu myl'kn llppsJ..at/llt fiiwdrag 
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formation gå förl orad. Han berättade 
all myntCtlS emballage (vidjor. nä
ver etc), placering (kullurlandskap 
kanske i en förfa llen bv~rgnad eller 
skogsmark) med mera ät~iktiga in
fonnationskällor i forsk.nin~tsarbetet. 

Dessutom passade han pli rill fållet 
all lansera en ide om ett alhn:int upp
rop angående siignc:r om myntskat
ter i allrn~inhct och Loshultskuppen i 
svnncrhet. Genom art iklar och an
nonser i ridningam:1 i Smaland och 
norra SkL\ne ktlude man i ~~ fal l få 
kontakt rncd traditionsbärarna. 

Efter föredra~tc t överräckte Lars 
Thor en gerne;sam bot-gåva fn\n 
museet och föreningen, Tidens j(nm, 
l'isioner i Sl'er1skt glas. Smillands 
muscum har under 1996 som bekant 
fån stalus som riksmuscum för das: 
Sveri~tes glasmuseum. ~ 

Strax före klockan fyra p<l efter
micklagen gjordes dc s ista affäre rna 
upp i kyrksalen. varefter årets Myn
tets dag vid Smålands muscum var 
till ända. 

Hjartligt välkommen till Myntets 
dag 199?! Jt111 -Olof B j ör/... 
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1625 års klippingserie, 
ett tillägg 

f 

Denna not1s kompletterar l 
tidigare artikel -

7625 firs klippingserie, de s. k. provmynten 

_ _ _ -_P_ublicerad i SNT 5 • 96. _j 
Sed::m nämneJa art ikel skrevs har för
fatta ren funnit ytterligare en exem
plar av ettöret i klippingserien. Det 
sl..edde vid en genomgäng av Riks
b;1nkens samling som förvara~ sepa
rn t i Kungl Myntkahinene t i Stock
holm. 

Der nyfunna exemplaret är m lir k
ligt såtillvic..la :111 der är "runt .. (jäm
för Sveriges Mynt 1521 - 1977. sid 
l 06 nr 170). f-orme n verkar ha till
kommit genom mi kanterna be<u·be
tars porallelit mecl mYnT)'toma. det 
vill ~äga in mol cemrum. Därefter har 
m;tn. av utseendet au döma. troli!!en 
hyfsar kanten genom att klippa Gorr 
et t stycke av de n, se hi/d l . Den 
knappa vikten. 25.02 gram mot före
!>l..rivna 28.30. indikerar också ddta. 
Det andra bnda runda exemplaret, 
jlimrör tidigare artikel och nvbi ld
ning till SM 170, skiljer s ig p11 man
gn punkter fro1n det nu beskrivna. Det 
exemplaret synes vara uthamrat l'in
kf'lriifl mot nn·mwoma. med andra 
ord ut }i-lin niyniet~ cemrum. Kan
terna är ej heller klippta efter utham
ringert 

Om orsaken ti ll dessa tillta1! kan 
man bara spekulera. F.n anledning 

Om vad som finns 
och inte finns i 
Kungl. I.Vlyntkabinettet 
Dc samlingar som linns på dr~ mu~cer är 
vanligtvis offcmlig:t. Della fakwm gör all 
många mäJmiskor ut., i landet. 5;iNI..ill dc 
med intresse och kompetens inom ett s.'ir· 
~k i l t område. vc1 myt:k<:Ot om vad som in
gfir i samlingarnu. S1l ska de1 vara nch det 
lir n:istan unclamagslöst t i Il gagn tör det 
en,kilda museel. 1 vi~sa fall kan d.:t erncl
knid vara ,vån för en privatpc~on an 
cx:ak1 'e1a \'ad som ingår i en samling. 
Vad gäller ell mus..:um som Kungl. Myr}[. 
kabinellc t kan de t vara siirskilL :W1\rt. dels 
l'i\r att samlingama är ~a ocrbön stora 
(mer än en halv mi ljon föremål). dels 
fOr an <.Idar av samlingama funni1 s under 
~å lång tid. De anställdas intresse f!ir olika 
Olllfilden inom numismatik"n har skifta! 
~~ch ~k iftar alltj iiml. vi lket pilverkar kun
' "'1pcn om vad som finns o~ h var tkt för 
1i llfiil let är placerat. 

Mc<.! an Iednine av det här vill vi lämna 
en rättelse till eri uppgift som ''år au läsa 

l lJ2 

Ny11pptiickt l tJre klipping 1625 med ··spansk vkiiltr: 

Oet andra kr'ltulo exemplar('( somwlwmmts till rund .fonn. Notera skillnodt'l'lla 

mellan dr• t ta och del m-bildade i SJ'l•riges /v/vm 1521- 1 !J77. SM ! 70. 

Rihbank<' IIS samling. Fo10: KM K. Skala 1:1. 

gavs i SNT :'i • 96. Den går ut på att 
när klippingarna avlystes sorn gilt igt 
hetalnin!!.smcdcl år 1629. omarhe
tades dc~, i 11 ·· ru n ch n y m... På så sätt 
kunde de Constirra all cirkulera som 
mynt och inre som metall. Samtidigt 
ot·h kanske viktigas t kom man undan 
inlösningsavgiften på 15 daler per 
kcppund. (l den tidigare artikeln har 

årtulet 1629 av mi~sta!!. an~ivits till 
1626. v.ilkct hUrrned korrige~as.) 

Det nyupptäckta cxc~1plaret är 
stampidemiskt mec..l de övriga och 
har stampställningen 180 grader. dvs 
motvända sidor. Myntet visar i övrigt 
tydl iga spär av cirkulation samtidigt 
sorn det är bch:il'tat med korrosions
fllickar. Eftersom exemplaret tidiga
re är oheskrivct och proveniensen 

i katalo2en ti ll Amikörens auk1inn nr 16 
( 18/3 -95). Där nilmn> eu antal mynny
per som inte skulle vara reprcscnlera<.lc i 
KMKs samlingar. Bland ann:tt en halvöre 
rll an år (nr ?. l 'l l. Myntet >ircn kopparklip
ping frän Ciusle~v Il i\clolfs lid. Rnligl min 
mening finn~ del ett sådan! mvnt i K\·1Ks 
~amling. K.\·1K.; exemplar är förvi~"u i 
sämre skick än det mvnt som avhil<.ladcs i 
:nrklionskatalogcn. n;en sannolik! iir rlet 
'amma typ (se hi Id). 

Det :ir en förhoppning frlin v~r sida att 
våra 'aml in~ar s<l smånin!!OI1l ska bli till
gängliga i sin hd het. vilket för övrigt in
g~ r i mu-ec?ts insrruklioner. Arbcrcr med 
<lll göra dcm1illgHn~diga är i och med flyt
rcnrill Slottshackcn påbötjat sätil lvicla att 
del rlir första gi'lngcn fi nns en rimlig möj
lighet att organisera dem. ordcnil igt. Det 
innebär au vi dels har fåll en miijlighct att 
glesa ut matcrialel (många myntbrickur 
ligger idag lager på lager. viikel rorsvå
rar en iiverhlick). de ls au arbt!tCI med atl 
regbtrcra, fotografera osv, väscnt l igt iiir
cnklat>. Om nagon vill ha reda på nilgot 
om en viss typ eller någo1 såd3nt. ska det 
vura möjligt för "'-' all inom rimlig tid 

okiind kan man inte dra m'~m slut
satser om myntet pihräffats i' ett fynd 
eller liknande. Kuriöst nog är alltså 
detta exemplar inte upplaget i Hans 
ll ildebrands Samlingen q( .n•e11ska 
1/11'1!/ i Riksbankens m mtkabine/1. 
De nna skriCt publicerades år 1889. 
rörmodligen fanns dock ~xempla
rct i Riksbanken~ samling redan vid 
den tiden . .\1öjligen döljer sig deua 
exemplar hak om bcskrivning~:n av nr 
6 pä sidan 133 i nämnda bok. Det· 
ta nununer om r;tllar ' '2 ex" av l öre 
klipping 1625. Eller har man helt 
frankt inte wgit upp exemplaret på 
grund av dess mbshandlade utseen
cle. TiJ l sist cllta<.:k till Richard Kjell
gren. KMK. för fotoanskaiTning.' 

Jan- Olof Björk 

vidarebefordra den uppgiften. Dcna biir 
uu~'luta möjlighclcn till fclakrig<~ uppgif· 
1cr om våra ,arnlingars innehåll, och dess· 
u Lom au det vid tvivel hl i r enklare :m ~on
t rollera en uppgi l't liknande den ovan· 
niimnda. Som avslutninl! vill vi snmtidi~t 
påpeka att der alllid är t ill glädje fiir oss 
när vara iiirem111 omnänms i olil..a sam
manhang. RK 

'lz iire med "."kiipingsmse adt 
11/(111 dnnl. l KMK~ samling 11. im: nr. 

SNT8 ·96 



Den ,·iilbes;;kta 11/Sitillningen i Buknw.1~is lokaler. 

Julius Haganders myntsamling dokumenterad och visad 

Hnmcm Lindql'ist im·(~t>r utstiillnill~i'll. 

r.=:-: -- -- --

1 

SELINS MYNTHANDEL AB l 
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ordnar nålmärken 
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Oppeiiider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
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l
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Fax. 08·411 52 23 

- - -

Den 28 oktober stii llde utlnnctssven
sken Julius Hagander för första gän
gen ut delar av sin stora l"iirnäm1iga 
samling av svenska guldmynt och 
rit...sclaJ rar. Detta Li!!de rum i anrika 
aukrionsl'irman B ~J...owsk is lokaler 
på Ar~enalsgatan i Stockhohn. \tlyn
ten exponerades i clegama funktio
nella montrar utl'ormactc av Jan Po
la.sek. 

Den kände och numera även h~in

givet numismatiskt imresscrade Her
man Lindqvist invigde viiltaligt ut
sl~ill ningcn . För utställningen hade 
en vacker kata lo!o! över dc etthundra 
mynt sum visadi.~ författats av Lars 
O Lagerqvist o<:h Ulf 1'\ordlind. Lt
ställningen. som varade fra m tom 
3 noveJJlber. blev mycket vii ibesökt 
och uppskauad. Sl\F vi ll !'ram föra ett 
vanlll tack till Bukowskis för att de 
uppl[it >ina lokaler. Henryk Bukow
sk i, grundaren til l firman Bukowski. 
var p~ s in tid en stor och kunnig nu
mismatiker. speciellt inom o;cdelom
radct. och ordnad~ mänga m)nt- och 
mc:dnljauktioner. På ti>dagen den 29 
oktober höll Herman Lindqvist ett 
my~:ket fängslande och uppskatlat 
föredrag 0111 Hem·yk But...owski <x-h 
Stockholm 186-1- l 900. La r~ O La
gcrqvist fängs lade som van ligt s in 
stora publik p<1 onsdagskvällen den 
30 oktober med en l"iireclrag 0111 kän
da sven~ka myntsamlaJc och numis
rnatit...er. Båda föredrae.cn hölls i nu
kowskis utställ ni ngsl<;kaler. 

I .;amband med utställningen pre
scntcrades ett vcrkligt praktverk i vil
k<'t hela den Haganctcrska samlingcn 
dokumenterats. Ooken recenseras i 
detta nummer av SNT av lan Wisel111. 

Juliu.1 1/agnnder .\l/III Sprakar 

mt>d Torbjöm Swrdqui.H. 

Till sist ett stort och vannt iack till 
Julius I lagander för att \'L fått >t: en 
del av hans fantast iska samling och 
att det numera genom bokverket är 
möj ligt att på vackn.l hilder tagna av 
Gabriel Hildebrand bekanta sig med 
hela samlingen i smakfull omgiv-
ni ng. 

7!Jr/~jiJrn Srmdquis l 
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Postlådesparbössans historia 

Foto: Cunne/ .Jansson. 

Under 1800-talet lag sparander i ti 
den. Det var då man insåg alt del var 
viktigt <Hl tänka på s in ekonomi. Den 
som ~sparade kunde skaffa sig en 
bäure framtid. Der var Uven under 
deua sekel som sparbankerna stifia
des i Sverige. Naturligtvis var det 
också viktigt !"tir barnen au spara. All 
även smil belopp var av vilrdc förstår 
mnn av den hi\r behandlade sparbös
san. 

Det är en svensk plåtsparbössa i 
fonn av t:n röd brevlåda som har sin 
förebild i de tidiga danska hrevllldor
na. Äncl r~ sedan de första postlfidoma 
salles upp i England har dc ~tåu _som 

förebild för sparbössor. Til l Dan
mark kom postlådoma är 1876. Kort 
d~irt:fter ti llverkades den först<L dan
skn banksparbössan i form av en 
postlåda. På dessa stod hl.a . .. PF.l'\
GEPOSTKASSE" och fätmaningen 
··HERJ MAA IK.KE LAEGGES FAL

SKE PENGE. T0MMES EFI'ER BE
HAG .. 

-- - :::--1 

l 
HÅKAN W ESTERLUND 

:V!Yi\'THA:-.IDEL 

De danska postHidesparbössorna 
blev ilvcn mycket popullira i Sverige 
och siiljs i viss skala fortfarande. Det 
tillverl..ades även röda svenska post
lådesparbös~or som denna, men se
nare kom de gula postlådorna till 
Sverig<: och då blev liven de små 
postlådesparbtissorna av sarnt~)a färg. 
J u st den här ~ parbössan lir tr.in se
kelskifte t och har inskriften .'.'SPAR
LÅDA - SPARSAMHET AR EN 
OYGD ... Den linns i Kunglign Mynt

kabincttel~ samlingar. Den är röd till 
färgen och krönt med Post verkers 
monogram, men liknar bara delvis 
den danska förlal!an. Vid mynt
inkastet står 'Tö'MMES NÄSTA 
GÅJ\IG KL: ?.. och där under .. l 

SPARBÖSS/\N MÅ ICKE ~EO
LÄGGAS KNAPPAR, BLECKBITAR 
ELLER ANNAT MOJ UTM\ PEN
. INGAR AF KOPPAR. SILFVER 
ELLER GULD''. Plt sidorna srltr upp
muntrande text om hur mycket en 
flitig sparare kan lä ihop under ett 
antal är. 

''EN SNÄLL TANT GER MIG 5 öre 
EN ANNAN TANT GER l'vllG 2 tire 
E ' FARBROR LÄGGER 15 öre 
FAR OCH MOR 8 öre 
SÅ F.ÅR JAG P.Å EN DACI 30 öre 

SPA RAR Ji\CI sA r OR HVi\ RJE 
DAG SA.v!LAR JAG PÅ EN VECKA 
OMKR ING 2 kr 
SAMLAR JAG SÅ PA ETT AR GÖR 
OETIA Öf-VER 100 kr" 

På den andra konsidan följer forL~äu
ningen: 

''SÄTTER JAG sA MINA PE\NI_N
GAR l EN BANK UNDER 10 AR 
J lA R JAG NÄR Ji\G BLIR STOR 
ÖFVER 2000 k.r SPARADE! 
M;.\J'l<IA BÄCKAR St-.·1A GÖR EN 
STORÅ" Jakob Nilsson 

PRAO-ele1· KMK 

1
- - Prenumerera på ---l 

årsset och jubileumsmynt 
från Norge, Danmark och Finland 

KÖPER • SÄLJ J.::R • RYTER 

l\ IYNT • SF.DLAR • MJ.::DALJF.R 

Spec. sedlar 

Bewlor hm .för sedlar /fire 19.10 

l genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 

l Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

194 

VasagaLull 42 
III 20 STOCKl!OT.M 

TEL 08-1 l 08 07 
__j 

NORRTÄLJE MYNT AB 

l 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

~76 - 168 26, Fax 0176-168 56 

PERSONALlA 

Anders Ringberg 
1939 -1996 
En dul..tig och hedervärd kollega har 
oväntat gått ur tiden. Anders R in~

berg födde!. i Stockholrn den 5 feb
ruari 1939, son rill Karl Erik Ring
berg o<;h Susanna. f. Berg. Han av
lade sin swdemcxarncn 1958 och 

påbö1jade mili tlirtjlinstgöring !'liljan
de är vid Svea Livgarde. där han 
sedermera blev kapren i reserven. 
Åren 1962- 63 hedrev han juridik
studier vid Sr.ockholrns universitet. 

1963 -65 tjänstgjorde han pil Han
delskammaren i Dlisseldorf. Sin nu
mismatiska bana bö1jadt: han 1964 i 
B. !\hbtröm Mynthandcl, och 1967 
liek Anders anstäl lning hos Galeric 

des Monnaies. fOrst i Lausanne och 
sedan med ansvar för Ii l i alen i Dus
seidor f. 1981 övertog han rörelsen 
och blev helt sin egen. J 98X blev han 
anställd på nytt och nu hos den anri

ka firma Frankfurter Miinzhandlung 
i Frankfurt a.M .. där Anders fram
g<1 ngsrikt arbetade fram till sin ha~
tiga bongång den 19 oktober. 

Anders Rinl!bcrg var en mycket 
framstående rn)'nth'åndlare. Vi behö

ver bara l! å 1 iii alla dc lina auktions
kataloue,:-som kommit under åren 

värdctulla referensverk för framli
den. Vi minns speciell t den stora Dr. 
OHo Smith-auktionen i Diis~eldorf 

1977, som hii lls riiJsammans med B. 
Ahlstrtim Mynthandel - vi kollegor 
vnr väl nästan alla där' Anders hade 
starka röuer i Svcrke och lillbringa
~le allrid somrarna på Aspö i Stock

hol m s skärgård, d ii r han hade sin 
älskade fritidsstuga. 

Alla lackar vi Anders rör vad han 
hetyrt som vän och numismatiker. 

[ijarne Ahls fl'thn UlfNordlind 



H ii r .<e s /·i·ank O/mg omgin•n m· sin hustru. Anne-Marie. och Li.1n O. Li.tgerq1·i<t. 
Fowt wgs tmder NNU:.f mött' i Stol'kllflllll i september /995 m· Gabriel 1/i/debrand. 

Frank Olrog 1914 - 1996 
Allas vår kanmil i numismatiken och 
medlem i SJ'\F sedan 62 år. l'iirrc för-
1:-~gsredaktören f rank Olrog. avled 
dc n 16 oktober efter en Iii ng re tids 
sjukdom. närm<LSt sörjd av sin hustru 
Anne- Marie. tre bam med familjer 
och barnbarn. men ochå av en tal
rik krets av v~inner. 

r rank födde!> uen 24 mars 19 14 i 
Stod.holm som son till jiigmiistare 
Claes Olro!! o<.:h detules hu~tru Sig
rid. f. Tersmeden. Han tog stuclc~
ten i Beskowsk:-t skolan i fÖdelsesta
den och studerade seelan j uridik och 
konsthistoria vid l lögs.kolan d~ir. Un
der andra världskriget deltog han 
19-10 som fri\·illig i fin!>ka vi lllerkri 
get och var sedan. som de nesta sven
ska män. under långa perioder inkal
lad för mi li tUrtjlinstgöring fru m till 
1945. Han uppn:lclcle graden som vpl 
fänril-. Under samma tid blev han 
anställd vid P 1\ Norstedt & Söner 
Fiirlag AB- närmare bestämt 1942 
och s7m, korrekturliisare. en specia
litet som man måste ha medfödda 
an l<tg till. Han b lev kvar där till s in 
pen~ionering 1979, avancerande till 
förlagsredaktör vid juridiska avdel 
ningen. Det var han som hjä l pre de 
höga jurister som ger ut Sveriges 
Rikes La~t och som hade Jllån \l<J 
praktiska~ redigeringsbekymmer-
d~n alltid lika gemytlige och skämt-

s<tmme Frank löste alla problem. 
Redan som pojke samlade f-rank 

- reklamlappar. välgii renhetsm~irkcn 
och mynt. Sii tid igt som 1934 g ick 
han med i Svenska Numismatiska 
Föreningen och hade vid . in bort
gång. som inledningsvis konst~Uera
dcs, varit rnt:dlc m ltingrt: ~in någon 
~nnan av oss. l styrelsen salt han 
1962-85, sista tiden' som vice o rdl'ii
rande: han var ~edan kvar som mecl
ltm i vissa kommitteer. Vår tidning 
Mymkontakt l SNT recl igemde han 
prd'cssione ll t under åren 1979 -80 
ot:h dessutom Numismatiska Medde
landen några år tidi!!are tillsammans 
med Willy Schwabacher och under
tecknad. En lil-a trevligt ~om navlö-
11:11 ht:dersuppdrag. N~turligt vis får 
vi inte g lömma Franks fin a, ja ena
s trLcndc insat~ som aukt ion~mrriiTTare 
åren 1964 - 85 - h <t n cftenrädde elen 
legendariske Georg de Laval och 
fiiljdcs sedan av Madeleine Grcije r. 
Franvarandef> inrop sköne han e le
gant och så fort de t in te var en s tock
holmare han förvä rvade något åt. 
heuc det oföränderligt ··land~orten". 
även om budet kom~1it frän Malmö 
e lle r Göteborg ... 

Som numismatiker och amatörfor
skare specialise rade sig Frank på S:t 
Barthelemv. vfir s ista koloni. (x:h 
dess kontramarkerade m ynt: h:lll be-

sökte arkiv pli Guadeloupe och i 
London. gi vetvi ~ också S:l 11arth och 
var en aktiv medlem i S:t Fhmhe
lcmv-Sällskapet. Forskningama av
S<Lltc åtskilliga uppsatser. ~långa av 
dem i S~T. Det v<tr alltid lika trevligt 
an ha honom som l!ästforskan: vid en 
J'öns te rbord i Kungl. Myntkabinellet. 

Fr•mk hedrade$ med flera utmii r
ke ber av vår förening. Han blev kor
responderande ledamot 1985. he
dersledamot l 99~ och tilldelades 
19Ro rtirtjiinstmedaljen i guld, en ut
m:irke lse som bara ytterligare e n 
medlem fått . även han en av 19 14 års 
mlin <x:h som också lämnat o~~- t\ils
lino Fom;rnder. 

Alla vi som lärt känna Frank sak-
11<\T honom my!..'kct. Han hade bara 
v!inne r. En kulturell t mangsidig och 
beläst person. alltid g ladlynt och hu
moristisk. dehauglad utan au såra 
n:\gon. älskad av hela sin ~tora fa 
mi lj. Tänk atr det fi nns sildana rnän
niskor! Vi m inns honom och tlinker 
myt:ket på honom. 

LLT 

l 
Frank Olrogs l 

numismatiska bibliografi följer i ett 
senare nummer av SNT:___j 
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PlakPII ih·er /spalatser i Srocklwlm. l>e11 iit·erlcYnmades .10111 griva 

r il/ Kungl. Mym kahine!lel 19-+3 m· /lalll7etg~ Guldsmeds Akrieholag /i !Il' nr 23 075:3). 

Foro: Jan Et·e Ols.wm. RIK-foto. Skala 1: l . 

Plakett över lspalatset i Stockholm 

Bland den rika floran nv idrousmc
daljer och plaketter finns en till sitt 
utfiirande annorlunda p lakett. Den 
har ett millmor iv som visar Ispalatset 
(i en hangar) med eu flygplan ovan
fö r. Under lspalarset syns en man 
som spelar \:url ing urmnhus. Pa de 
rvå sidostvckcna avbi ldas en man 
som k.~mstilkcr samt en ishockeyspe
lare. Overst och under~ ! pä m intle
len f inns rexrcn: ISPALATS t:::T l 
STOCKHOLM. 

Plaketten. som finns i silver och 
brons . mäter 90 x62 mm. Den :ir 
urförd under 1930-ta lc t hos C. G. 
Hal lbergs Guldsmeds Aktiebolag i 
Stockholm. !)er är oJ..änr vem ~om 
gmvcrat plake tten, men vi ver att 
fle ra berömda rneclal,igmvörer arbe
tade hos llallber!!s under 1930-ralet 
som tcx Erik Li'ildberg. Sven Kulle 
och Svante Nilsson. 

Unele r l SOO-talet var banor på sjö
is vanligas! men denna is är, som vi 
alla vet. meslUdds sträv. svår an be-

MYNTNYTT 

Norge 
En ny 50-iiring har kommit ut i Norge 
under l 9%. Pr1 ätsidan rinns kungakro
n:lll. Under denna Den Kongelige Mynts 
märke. hammare och bcrg>järn. samt 
myntdirektören Jan Erik Johansens rntlr· 

kc, J t::J. På fr:tnsidan syns e ll fabeldjur 
frtin portalen på l; rnc;; s tavkyrka. l orn

sJ..rilkn 50 0RE • NOREG • 1996. l mit
ten fonngivaren Gm~:yna Jolanta Lindaus 
signatur. 
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vanna ex-h sköta samt spricker län . 
Da ~jöbanor dessutom är föga läm
pa<.k för s tiiiTe publi k, hörjade man 
an !ligga banor på idrottsplatser. 

Den första inomhusbanan Cispa
lats'") var Heng/ers Cirrus i London. 
byggd l 897. Den fiirs ta utebanan 
med kom,tis var Engelmannbauan i 
Wien från 1909. 

l Sverige fanns länge endast e n 
inomhusb; na. nämligc1J det ;; k l ~pa
lat~ct vid Lindar~ingen på iis tra Djur
glln.len i Srcx.:kholm. l lär låg St<x-k
h()lrns första rik tiga hästkapplöp
ningsbana från 1890 till 191 8. På 
1920-talet an lades stallens förs ta 

flyghamn. en sjöflyghanUl. vid Lin
darängsviken. l hangaren bedrevs 
senare skridskoåkning på den konst
frusna isen. Det är den han!!arcn som 
syns på plakencn och flygplanet i 
luften ger en amvdan om den övriga 
verksamheten pd pla tserl. Ispalats~et 
togs i bruk 1931. / IV 

Diameter: 1R.5 mm 
·qodlek: 1.7 mm 
Vikt: 3.6 ~ 
Lcpcring: :\1ymbron$ (97% koppar, 

1.5~~ zink. 0.5<;!. tenn) 

Mynt och sedlar 
på frimärken (2) 
Den tidigare artikdn i $1'\T 5 • 9-1 ~al.nar 
de frimärken, Mnn g ivit~ ut till Riksban· 
kCn$ 300-~ rsjubileum . Motivet pit clcss;1 
frimärken fi nns beskrivt:t av Torgny Lind
gr.:n i .\1yntkontakt/SI'T R • 81. Sigillet 

p;, frimärket iir i sjiilvn \'Crket den svart · 
stämpel som fum;; pi\ dc tidig;~ " 'Cnska 
transponsedlarna enligt Lcnnan \Vallen. 
Sn•riges Sedlar. typ 3 och 4. Senare :;ed
lar har yrnnighctshomcns spetsar nännare 
v:~randra. Sigillct sk;~rs i hårt trli d'tcr en 
ritn ing av F: l ia~ Brcnner. Se även 'li.1rgny 
Lindgren. Riksbankew sedl'lhi.ltoria. bild 
11-10~- Enctnsr en hevarad sedel linns a\' 
V<\rdcnl typ~ n frän 1727 och 1729 samt ett 
fonn u lär. 

Facit 339. Carl Gustaf Tessin ( 1695-
1770). kulturfrämjare m~d mynti nt res,e . 

Facit 349-350. Osci!r Montcliu~ (l 843-

l\121) utgiv~! I<J43. arkeolog och numis· 

rnatikcr. 

F:~cit 624-625. Rikshanken 300 Cll' 1 96~: 

Sl'a11Stl~mpel l'ran tmnsportscdd l 727· 
17'2<). 

Facit H2m-204, h~i ft.:soms lag 19t'i1' med 
"'nuna svart, tämpe l sorn pä fri m:irket. 

Det llnns y tte rligare ett antal mynt· 
samlare som beskrivits i E Nathorst· 
Böös & l Wiselm. 'J urnismatiska for
skare och myntsamlare ... Följande av 
dessa finns på frimiirkcn: 

Drottning Kristina. Sverige Facit 265. 
H366. pK<>69. Finland Facit l 107. 

Carl Peter Thunb,~rg ( 17-B-1828). Facir 
R27. 

i\dolph lJirie Grill ( 1752-1797). Facit 
7X8, Söderl'ors smedju med sin hrukspa· 
tron. 

Ilenrik Gabriel Porthan (17:\<J.JliW). 
rinJand Facit 193. 

Dessutom ti1u1s Olaus Petri, Polhem och 
Swedenborg bild e på fri märken och 
beskrivna som rn vrnsamlare i boken. 
Aven Gcor'l! Stie..:;lh iclm (159!!-1672). 
Facit 762. sku lle kunnn n~i mnas med hän
syn t i l l hans förslag om måttsystemet i 
första hand rymdmått med eu dolt deci
malsystem. 

Nils-Uno Fornunder beskri ver i Ylynt· 
kontil kt/SNT 7 • 81 numismati, k filateli 
frå.n de nordiska länderna. Utö,·cr de 
beskrivna frimärkenu finns Norden-fri
märken från 1969 från Sverig.:. Norge, 
Danmark, Finland och Island. Alla har 
~amma mntiv med handelsskepp från 
Hcdcby· rn) nr furu1a på Björkö i Mälaren. 

Norge hur senare gett ut ett frim;1rke 
198!! med <~ tt riksdalermynt prilglal i 
Chrisriania (Oslo) ör 1 62~. Finland ga" 
l9S5 ur ell frimärkshäft~ med sedelmot iv. 
SPcleltrycknin8 i Fin/ond under 100 år. 



Norge gav ut ny~ frimärken 19<)5 t ill 
minne av Posten 350 år med frimärket 
Pcngefonnidling (mynt och sedlar). 

Det finns en s vcnskt 25 öre.s f rim är!.. e 
från 1<)75 med guldgubbar som finns i 
guldrummet p11 Hi~torisJ..a Museet i 
Stocl..holrn. Den nu fiirsvunna Vadstena
brakteaten linn' som moti'' på ett fri 
rnärkshiift~ HA25 Fornnordisk mytologi 
från 19!\ l . Fornt id u ~kall er med en guld
hrak teat med Oden fr;ln Rav lunda i Skåne 
gavs ut pa <:tl nytt frimtirkc l tJ95. Det 
finns iiven d11nska frimärken från 1993 
med guldgubbar. 

Ftirstadagsstämplar 
Det finns stämplar p:i förstadagsbrev med 
mynt- eller ,.:delmotiv. Tryckt bild på 
'jälva kuv~n~t är i det flesta faU pri,·ata 
tryck ~om inte h:tr n:'tgot samband med 
Postverket. Dc 11\' Postverket ut!!i\·na 
kuvenen har ofw stämplats i boktryck. 
medan privmn kuvert har Postverket:\ 
handsttimpcl. Alla förstadagsku ,•e rt 
1968-1975 finns p~ ofticiella kuvert utan 
pillryckt bild. Dnnun och poststämpelns 
motiv: 

15.5. 196!! Sinande Mode.r Svea frän sc
delscricn 18YO- l <)63 (Riksbanken 300 
år). 

~2.1.1971 Blodsklippingens åtsida frän 
1568. 

8.5.197~ Svart,jiidalems frånsida från 
15-17. 

26.4.1973 Kufhkt silvt:rrnvnt från Sam
arkand 9~0-takt (Springare" och Vikinga
skcpp). 

20.5.1 <)75 Olof Gudfredssons York-rnynL 
med korp9J9 -94 1 (Tjliclertuppoch Rök
stenen}. 

7.10.1978 Mynt :2 öre klipping 1626 
(Poslkon med regalskeppet Vasa). 

2li.3.1990 ~lynt med h~unmiv fran 800-
talet funno!t i Rirka (Vikingar). 

28.3.1990 Mynt Olof Skötknnung 995 
Cvlaxikort 1\ r 52-55). 

Jan Alexandersson 

Referenser 

Vacl:\tl'na-bral..tcatcu. Myntkon takt 9 • 77 
s 26. 
Simter llch emhl<! tnati ske lieurer (Trans
ponscd l~mas svan stämpcl).-Mymkontakt 
lO. 77 ~ l o. 
En nurnismati!.l.. po,tslämpd (SI Ranhe
lemyl. Myntkontakt 3 • 7li s 80. 

Ymnil!h<!tshom i Riksbankens emblem
historia. Myntkontakt 4-5 • l!O s 98. 

Kumismatbk filateli l. Myntkontakt/S-'lT 
7 • 81 s 147. Mynt!-ontakt/SNT R • 81 
' ltili. 
Kring cu J'rirnHrkc:: (Riksbanken 300 itr), 
Myntkontakt/!)NT ~ • !i l s 168. 

The Royal Mini i frimiirkshäftc. SNT 9-
10 . 8~"' 265. 

SVERIGE$ RtKSBANK 300 ÅR 

VALOR 45 ORE • PRIS 4 50 

Scclcltryc"ning i Fin land under l 00 ilr
nyll frimlirkshli rte, SI\'T l • 8Ci s JO. 

Georg Stit:mhidm och lanken p!i ell deci
malsystem i svensk mynträkning p~ 
1600-talet. SNT 4/5 • 87 s 160. 

En intressant vikingamym t01af Gu<l
frcd~son). S:-IT 9/10 • SR s 244. 

O;.car Montdii numismatiska förfannr
skap. S T 9/10 • 88 s 25 J. 

Mynt och sedl:1r pä svenska frimärk<:rl. 
sxr s· Y4 s 137. 

E Nathorsr-Böös & l Wischn: 1\urnisrna
tiska fMskare m:h nw nlsarnlare i Sveri g<: 
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(li llilgg i SNT L· 93 s lö). 
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Lagt:I'IJvist, L.O., llirsch. H. & Nord
lind, lJ: Sverige och dess forna hesitt
ninl!,ars guldmynt och riksdaler från 
Gus tav J till Carl XVI Gust>11' 1521-
199/i. Samling Julius Hagander. Sam
produktlon m~llan Verlag Stiimpfli + Cie 
AG. Rc:m och Svcnsk;t 1\"umiMnatiska 
Fiin:ning.::n. Stockholm . Text ptl svenska 
och tyska. 1996, format 21 x 29.7 cm. 
ISRN 9 l -t\5204- 17-X (Svenskt! Numis
rmui~kn l'örcningen) och ISBN 3-7272-
9295--1 (Sliirnplli ). 574 sidor. lnhunl.kll 
m~d ,J,.vddsomsht!!. Ri k1 illu,lrcrad med 
Hirl:!bildcr. Den ,;ska övcrsännincen iir 
Ulf{ird a'' Julius ·1-Jaeander. Vc:ra • Hatz. 
Hans-Peter 'aumann-nch Marianne Sau
ter. Forograf är Gabriel Hildcbrand. 

Pri, R:-O kronor. för medl~mmar i Sl\F 
.'i50 kronor. ponori iiJ..on uner. Boken k;m 
bcsr[il l a~ l'rån Svenska Ntun ismati,ka 
Föreningen. l3ane rg.~t un 17. n.b. l l 5 22 
Swckholm. l el. OR!o67 55 91-i. fax 03i667 
07 7 1. OBS. endast l ex per mc:tlkm kan 
hc,t[IJia, till dellll pris. 

På bordet framför mil! ligg.: ren famastisk 
bok. Den är mycJ..et <irurcssanr. ~rännan 
dc. omfattande och vacker! Fiir>ta in
tryck''' sk,•allrar tli rekt om kval it.;-t i t~xl 
och bi ld. Man lörstar alt hiir liggt!r år av 
fors~n i ngar och arbete. Det är nmurligtvis 
ockstl imponenurdc att en av Tysklantis 
fr>lm>La numismatiker. Dr Vc:ru Hatz. ar
betat med översättning och an professor 
Ulla F.hl't!n>'·ärd urfön korrckturlibning
~~~ tillsammans m.:d andra lika kurmiga 
p.'rsoner. 

Der tir Iii fönumade all få >t' >in samling 
publi('crnd i bokforrn. Men sa 1ir det intt! 
hell~r n:\:;on van lig dylik! Ho~.:n bygger 
p~ en förn1imlig pri vat"Hll ling av svenoka 
mym. sammanbragt av Julius Haganclcr. 
B~t>CI. Den är inriklad på guldmynt s;11n1 
riksdalrar fr.o.m . Gustav J (152 1- l.'it\0) 
t.l>.rn . Carl XV l Guslaf (19n- ). 

Vem lir Julius Hagandcr'! J lan föddes 
1925 i Ro>tock. Ylccklenburl!. >om ~on 
rill fabrikören Julius H agander (d.ä.) från 
M;tlmö o<:h Erika. född Spckin. r~ fäder
ner kornmer familjen från norra Ski\ne. 
o,, första skolåre n bodd<) Julius Il ;l gander 
i H~trnburg och Wcinheim. D:in:flcr blev 
det studier i Sveri!!t!. Signrnaskolan. d;;r 
han 1945 tog stiidcntc.n. Han gjorde 
swnsk militäniänst 19-L'i --l-6 som rcserv
ofticcrsaspimni med llygutbildning vid 
Kgl. Kri~>Oygskolan i Ljungb)hCd. Han 
hlc' flinrik och jaktOvgare. i\r 1957 t>Je-· 
han k;1p1en i Fly_(!vapitc ts reserv. !\är mi
lirlirtjtinstgöringen var iivcr utbildade sig 
Ju lius lla11ander i Schweiz. n li rmur~ be
stiinll vitl Sc ilwcizcrische Win scha rts
und Wcrw<lltung~- Hochschulc i St. Cia l
le n och hl.:'' cltir lic. oec. 1950. Aren 
1952-53 genomgick han ~n 'P~Cicll kurs i 
marknadsföring vid Handelshögskolan i 
Srodholnr. Då hade han nyli~~~~ ~in sig 
med :\lonika Schneider från Lcnzburg. 
Schweiz. l Sverige rjänstgjorde Julius 

Hagande r vid Sverige;; Allmänna t.:xpt>rt· 
förening. Ar 1955 anställdes han som VD 
för Elastinwcrk AG i Triescn (l icchtcn
stc in). ri ll verkare av förpackningar ~re
cie lli mr korv- och köttindustri n. /\r l 975 
blev han <~rht!tantl., sryrclscordförand~ 
och samma år partner- i '\Jat urin \Verk 
Bcekcr & Co .. W~inh~im. Schweiz. 

Julius H agander började tidigt all 'amin 
på wen>J..a mynt. Uer är främ>l f!U)dmym 
och riksdalrar 'om roar. Vänned är dt'l 
tid~n från Gustav Vas<• t i Il vftra tla>!~lf som 
glillc r för denne trevlige stors(lmlare. 
kesullillcl har blivit den ftirnämsta mynt
samling, som s;unmanhragts i vara dag;1r. 

För nn11,ra lr sedan besltllark Ju lius 
Hagander~alt han skulle utge en bok över 
sinmynrsamlin~. Undertecknad uppfaltar 
inte della ll<:slut som något egni>li>l..t utan 
i ställer en önskan au dela med sig av en 
falllastisk >amling Odl samtidig! fiir,iika 
skilt! ra en del av vi! r svenska hi,tori a. Der 
tinns nago1 av garn la ticlers svensk palriot 
över Hugantlcr. Del skulle idag hehövns 
iler av elen sonen' 

1'\är viii b~>l utct om boken v~r taget 
sku ll~ fiirf'auarna v1Hjas. Det är imc så 
märkligt mr dc:t hlev trion L'\rs O. Lagc:r
qvisl. (.;If l\ordlind och lians Hirsch. Dc 
hiir till dc fr~msta inom s,·~nsk numisma
tik och dc har fiirrnågan an driva en ~ålll 

projekt till slutförande. All Lars O. La
gcrqvist fi\rddatlc, uppgift,~n an skriva ~n 
resonerande rcxr om svensk rnymhis1ori11 
är mycke! lycbl. Vem annars skulle ha 
kunnat skriva en srt I ~Jd 1ex1 pli så ilytandc 
maner. lian inleder sin text pä sidan U 
och anser ,;g inte färdig förrän pä sidan 
.no. Därefter Ö\'CTI!frr han till sin favorir
änme - sven,J.. m) rluiikning. Vena bpird 
täcker dn !!L tio s idor. men ändå J..allas det 
"en sami1~mfa11ning"~ !\är Lars O. l.a
g.erqvist ,)..river mynthiswria blir del 
n c k så län historia och kanske framför 1rl h 
dc svenska k ungamas historia. He la tiden 
tar han cmcllcn id in myntpolitiken och 
mvntcns hi ,loriu. Della gör art vi lä u och 
ot;:.ärkligt invigs i ~\'e n d'e svåmre delarn:• 
av Sveriges penningpolitik. llär kan un
denecknad docJ.. inte gå in på ~nskilda 
delar av denna rex1 ulan konstat•' rar en
dast att den som Iiber texten och kommer 
ihåg hiilf'ten Utl\11 tvekan hl ivit mycke! 
lärcl'. i\n texten ocksa översatts 1ill ryska 
äJ en vii lg.>lming. Dcna nulste vara försia 
gimgcn som tysk~prC1 k i ga läsare får möj
lighet att niin11 are läs3 om svensJ..a lll)'lll 
från 1520 till v~ra dag;Jr. Säken konm1cr 
hoken an finna månlola läsare i TvsJ..Iand. 
Österrike och Schweiz. • 

Från sidan 345 till 52& röljcr kmalogen 
över Julius l lag;rnder:; samling. Narurligt-
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vis är även hilr allt i flin<. Denna del har 
fiirfauat' av Ulf 1\ordlind och Hans 
Hirsch. Deras <lrhei.o: kan utan tvivel an:;cs 
vara exakt utfört. Varjl:' rnym lir väl bc
sknvel. Mynt.:n~ inskrifter är kornpleH 
utsknvnn. Naturh~lv is finns hiir uppgifter 
om metall . vikt. diameter, stämpelstiill· 
ning och riirning.. l)i rekt därefterkornmer 
re.ferensuppgiflcr, hur myntet förvärvars 
samt proveniensuppgiftc r. Sistnämnda 
uppgift kan vara nn11. s:\ svår an fastställa 
men här finns nä,iån l!enom!!åendc så: 
dana uppgifter. llildkvalitcn är iiven1111 
nwckct goc..l. Samtli1w mvntbildcr Ji""Cr 
mot en ljusblå (scral1merhlål Hirgplatt;. 

Efter katulugen atcrtinns alla inskrifter 
i alfabetisk ordning med översätmin!!ar. 
Därefter fö ljcr en rad mycket nyttiga 
kapile l: kun>tall t la r. heraldik. m vrilorte r 
frim 152 1 b~cle i Sverige och i besittning
arna. myntmilstare friln 152 1. rnvnt!!ravö
rcr från 152 1. myntmästare i dc svenska 
besinningarna. Till s ist kornmer del alltid 
viktiga person·. orts· och sakregistret. 
Allt lika noggrant utl<irt. -

Det maste vara unikt i 1996 <in; Sverige 
an en så påko>tad !:>ok kan ur!!cs. Dc S\'Cn· 
ska och tyska Hbama gi;JLuleras rill 
många her<le>tllnclcr med Julius Ha!!an
ders samling. Det enc..la negmh·a som 
undertecknad kan anföra mot boken är 
svårighetert <tll läsa elen i sängen. Den 
väger niimligcn tlcm ki lo! 

Lagerq"ist. L.O. & Nordlind. U.: Kle
noc~cr· ur e tt myntl<abinelt. Samling 
Jultus Hagandcr. Utgivare är Bukowski 
Auktioner AB och Ulf' ~ordl inds .\ 'lvm· 
handel AR. Skriften iir tryckt hos Stämp
tli + Cic AG. Bern 1996. 36 sidor. färe-
illustr,Jtioncr. -

T anslutning till att ovanståtmde bok ut· 
kommit anordnade llukowski Auktioner 
AB i samarbete rncd Ulf :-.fordlinds Mvm
hande ~ AH en utställning pli Arsenal~ga
ran t Stocl..holm. [nvign ingen skedde 29 
oktober l 996. 

En trevligt fikord med uppgifter orn 
Henryk Bukowski och numismatiken är 
skriven av Flukowskis VD Carl-Gustaf 
Pcrcrscn. För~l presente ras Julius Hagan
uer och den svenska mvnth i>torien. Di·ir
cftcr konun~r kataloeet1 med JOO uivalda 
mynt ur l Iaganders s';,.rn ling. De uppgifter 
som finn' här lir nog så twtti!!a. An I.ar~ 
O. Lagcrqvist finn' bakoin tnån!!a lärda 
l..ommentarcr rn~rk.s tYdligt. Sist; avsnit· 
tet i skriften hur fåll rubriken ";\([ samla 
mynt" och :lr riktad till alla de som fun
derar p~ mynt~am l andc som en liirorik 
och_ trevlig hobby. Katalogen är ursökl 
dörgnarl. Silkcn imrc:;serar den även 
dc f1lkunnigu. Hti r t>ör ~ven nämnas au 
utstii lln ingcn i Bukowskis lokaler var 
vacker ()(:h llillillgitngl ig. !W - EP' 

Morten F'..-;kc MortellSen: Dansk-'ior~k 
Mynlpri~-Å rbok 1995/ 6; 212 s . (Oslo 
1996: d~stribut ion Grclbcrs Forlag. Drejp
gade 26F. DK-2100 Kobcnhavn (/j) Cir
kapris 300 DKK. 

Scdan tjugo år tillbaka har ryska rnynl
samlar.: !..unnat köpa en sammanfartnirt" 
av förcg~~nde års auk.t ionsresuhat. Deut~ 
se/te.\ Miiwq>reis-Jahrbuch. Den tli tigc 
danske nunrr>matrkem Moncn Eskc Mor
tcn~cn har nu funnit riden moocn au 
cmblcra be~reppet på den skandi~avisl..a 
rnyntrnarl..naden. Tidigare i ar utkom 
s1\lunda Damk-Nonk Ml'lllpriJ-rlrbok 
1995196, vi ll..en avser au följas upp med 
en sven~!.. motwari ghet i h.öst. 

Det stora värdet av dylika sanunansriill
ningar ligger give tvis i möjligheten att f~ 
en .Jaktisk bi ld av vissa mynts marknads
vilr<lcn. Värclc rim:skatalo!!er i all iira 
men dc har ju dc;i svagh~ien all dc in: 
nchållcr 11/)fJ.\kallningar av marknadspri · 
'ierna. 

Tyv:irr är det crnclleniu s:'i. au eu 
mynt' auktionspris är beroende a,· e11 
nertal faktorer som kan vara svåra - för 
all inte ~lig<t omöjliga.- au reJovisa i ell 
wrl.. som Myntpris-Arbokcn. K\'alitets
sänningen ltmderdr ju an variera mdlan 
nul..tinn>husen. s;l art vissa har en mer 
konservativ syn iin andra. God mprä<>li ng, 
attrak ti v patina etc . bn också hstncllmrr't· 
rna ~tora pri>sk illnader mellan sl ita"~· 
rnässigtlik vlirc..l iga exemplar. Siutligcnlå
tc r ju elen allrlliinna auktionsstämningen 
sig sv~r!igcn översiill<L~ t i Il uppsrt-illningnr 
' lilbcll form. En auktion kan ju vara ''ka
tastro t" eller .. succe" av mån!!a olika or-
saker. •· 

Ä ven om en kritisk läsare tar ovanstil
ende faktO_rer ,i beaktande vic..l läsningen 
av Myntpns-Arboken. så ut!!ör den fon
farande en rik källa till kunskap om mynt
mar~naden. \lian slipper ju mvckel le
tand(' i auktionskatalogcr. rrors. att mun 
olh\ måste ga ti ll baka till dem för aut.ex. 
jlirnllira illuslrationer. 

(j 

KÖPES 
Bukowskl: '''" 1 6. 7 8, 10, 11 ~. 12. 19. 20. 23. 2G. 52. 
68 68b, 7?, 73.77 82. 85. 89.98. 99.103.116,1r7, 
123. 125. 12/ 1~2. r37. 142. 144, 147, 155. 159. 184. 
Holmberg: 1 ar,cr: 1, 3 5. 6. 7 8. 10. 12. 14 16. 17, 
19. 20. 21. 22. 24. 2!> 26. ZS, 29, 42, 50 
Högberg: Nr 1 ('949~. ·vuoflf!t 1958" 
fiumsn-:at1Sl\ li:t!eatu·1~~~-. 

Anlell: del 111 (lext-pt;o·.sctu). 
Mynttronl: Korr p ti: '973·80. 
H. Werner. '.1;--tll>"n.l i W=fl!Öd<JOOS Jo<d. 

Se l'l'fnml"a wbro3-ser i n: ~:94 ~X.h i rl( 6.196 
{nit< tek1<I'Gr tcrr tel n· , den1aJ. där !kl m;sl• 
lortta<antt.J s u <n. 

Kjell Holmberg 
Gräna Oa lby. 755 91 Uppsala 
Tel: 018 ·38 23 47 (hem) · 16 52 34 (arb) 
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Mympris-Arboken redovisar alla auJ..
tionspriscr i dan,ka kronor exklusive l..ö
parprovision och eventuell moms. V<td 
köpar<.'rl av ett aktuellt mynt i sjtilvu v~ r
kct har betalt rnåste m.an sälcdcs ontrii~ nu 
med häriSyn till dessa faktorer. De nli ku 
auktionhusens villkor redovisas. l i bom 
gälland~ valutakurser vid rcspcl..tive au ~ 
tionstil lfälle. Tyv(irr varierar ju auktions
vrilkoren beroende på vem köparen iir: en 
privatperson kan ju exempelvis inte drd av 
någon moms. medan en juridisl.. person 
har miijlighet till det. Vidan~ ht!talar ju 
harrtJiare en lägre köparprovi>inn ho~ vis
sa auktionsfumor. Detta giir en redovis· 
n in~ av auktionspriserna av Myntpris-År
hok.:ns s lag mindre exakta än vad man i 
fiir>~one sk u lic kunna tro. 

Kata logens layout är på det hela t<t!!Ct 
läu liisl och uppställn ingen likaledes !~tt
gripbar. För dc dansk.~, slesvig-1\olstcn
~b. gorltindska. svenska nch viisl ind iska 
n~yn t cns vidkommande fiiljer upps t~l l 
nmgen priJ1cipcn .. lägst" nornir1:1l först -
hög;ta sis r ... medan de norsk:r :i r ordnade 
tviir10I1l {med hänvisning till ordnin~s
f(iljden i Ahlström l Brckke l Hcmmin~>
'on; Norgt'S m_mter). Deua ,·erkar kan;kc 
en smula iJlkonsckvenl. 

Som svensk v ill rnan ncks;l gäma rik
ta en anmärknmg mot uttrycket "danske 
konger i .Sverige 1449 -1565" p~ karalo
gens omslag och försiiushlad. l k svenska 
e ller svenskrelaterade präglingar som re
dovisas rör s ig i 'jiilva verke t om dc 
danska u nionskungama~ (K risrian 1 och 
l lans l sveusko mvnt samt al l:t !!OIIl\rldska 
mynt som prägims under öns dn11slw 
överhöghet. Detta borde med andra ord 
korrigcras/pn:cisems i kommande upp
lagor. Rcc. hoppas nämligen alt Mon.:n 
F.~ke Mortensen orkar uppdatera detta 
nytliga ,·crk i framtiden. till gllidjc fbr oss 
kalenderbirare inom numismatiken. 

liengt HemmiiiJ:SS0/1 

lminat~-
1 ~~~·~;dningen för Dig 

som är intresserad av historia. 
konst. ekonomi. kultur etc. 
D.v.s. MYNT & SAMLANDEl 

PRENUMERE~ ~ 
Y2 ~r = 140:- l å~ 

Postgiro 482 06 15- 5. 
Tel 031-18 24 30 Fax 031·18 39 60 

199 



Mynt stulna vid inbrott i Söderköpings museum! 
Ca 150 mynt stals vid inbrott i Söderköpings mu~eum (S:t Ragnhilds Gille) nallen mellan 6 och 7 november. 76 av dessa 
är fynd fr;'ln t v å kyrkur. S:t Lars kyrka i Söderköping och Drothems kyrka i Drothems socken. och tillhör Kungl. Mynt
kabineHet. Mynten var deponerade och urstätida i Söderköpings museum. l lär vi~as mynten som dc är dokumenterade 
i KMK:s register över myntfynd. 

Drothems kyrka 
l . Lcjonhrakteal. LL XVII:4a. 
2. E-brakteat. Ll . XV IIIR : Ia. 
3. B i racr Ma2nusson. U. XXIII :4. 
4 -6. Bra~ktcatcr~mcd krönt huvud. 
7-8. Brakteater med krönt A. 
9. Brakteat med krönt S. 

l 0 -13. Bokstav~brakteater. LL XXX:3-7. 
14-15. Magnu~ Eriksson. Lejon)(krona. LL XXVI: 1-3. 
16-17. Ma!! nus Eriksson. Strdhimrsbrakteater. 

Ll.XXVII1:2. -
18. Johan III . Stockholm. 2 penningar. 
19-21. Gotland. örtugar. LL XXXV. 
22-25. Danmark. Erik av Pommern. Kronbrnkrcmcr. 
26. 1'\orge. Magnus Eriksson. Krönt huvud) (0. 

1'\.\11 43: l . 
27-33. M et: k lenburg. 'ljurhuvuclbrakteme r. 
34-37. Rraktcatfragmenl. 

Li tt.eratur 
Gumowski. M.: llandhuch der polnischen Numismatik. 
Grdz 1960. 
LL = L1gerqvist. L.O.: Svenska mynt. Stockholm 1970. 

1\lM =Norges mymer. AJ1lström, Brekke. Hcmmingsson. 
Stockholm 1976. 

Drothems ky1·ka 

f!ltr ,, 
2 3 

JO 

9 

18 
17 

2-1 25 

31 32 33 
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S:t Lars kyrka 
1-2. B rakteater med kröm huvud. 
4. Gustav Vasa. Stockholm. 4 penningar 1560. 
5-6. Johnn IU. Stockholm. 2 öre 1573. 
7. Johan av Östergötland. l öre Lut 
8. Gustav Il A do l r. Stockholm. l tire 162-. 
9. Gustav Ill\dolf. Stockl1olm. 1/2 öre 1615. 

10. Gustav ll Adolf. Säter/Nyköping. 1/2 öre 162-. 
Il. Gustav Il Adolf'. Säter. Fyrk 1624. 
12. Kristina. Srockholm. l öre 1636. 
13- 16. 1/4 öre 163-1 rr. 
17-2 1. Karl XI. Avcsl<l. 1/6 iire sm 1666-77. 
22-23. Karl XII. Avesta. 1/6 öre sm 170-, 1718. 
24. Ulrika J:::leonora. Stoeklwlm. l öre km 17--. 
25. Fredrik l. Aveslet l iire sm 1736. 
26. Fredrik I. Srockholrn. l/2 öre sm 1720. 
27-29. Fredrik l. l öre km 1724-25. 
30. Fredrik l. Aveslet l iire km 1749. 
31. Gotland. ör1ug. Ll. XXXV:3. 
32-34. Gotland. örlllgar. LL XXXV:4. 
35. Danmark. Erik av Pommem. Kronbrakteat. 
36-38. Mecklenburg. Tjurhuvudbraktcatcr. 
39. Stralsund. S-brakteat. 
40. Polen. Johan Albert 1492-1501. Ha1vgrosehen. 

Gumowski 467. 

e 
5 6 8 

~ 
16 ·-13 14 

21 
23 

18 
29 



S: t Lars kyrka 
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AUKTIONER 

UTL.Ä.NDSKA 

Dct·cmber 2-4 Fnmkfurt. Frankfurter 
Miin7handlung 

3-4 New York. Stack's 
5 New York, Vecchi 
7 1\.:w York. Kolbc 

11-13 !vhmnheim. Kurpl1ilz. 
Miin7handlung 

14 llolmasto. Hel.<ingfors 
14 lk lgiu rn. El sen 

J:umari 8 Orlando. 
Bowers and Merena 

25 Hulmasto, Helsingfors 

r:cbruari 12 New York. Stacl..'s 
12- 14 :'\1Unchen, Parlin 
19-22 Miinchcn. Hin>eh 
22 Long Beach. Pomcrio 
22 nruxclles. Elsen 
27 Singapore. 

Taisei-flaldwin-Gil lo 

:>.f<trs Miinchen. Gic~ cner 
:vl(inzhandlung 

4 London, Spink 
6-7 Baltilllurc. 

Bo" ers and Merena 
12-1 4 Osnabriick. KOnkcr 
l :l Holrnas!O, l lel ~ingfors 

MÄSSOR 

UTLA:-JDS K A 

Januari 17- 19 International B<t>le Coin 
Convemion 

l"cbruari f 28-:! Singapore Coin 
Mar> Convcmiun 

KÖPER- SÄLJER- VÄRDERAR 

ARRANGERAR 
KVALITETSAUKTIONER 

Inlämningar mottages under 
hela året! Låga provisioner! 

Snabba redovisningar! 

ANTIKÖREN 
MYNTHANDEL 

stureplatsen l. 411 39 Göteborg 
Tel & Fax 031-18 39 60 
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l CVi tac~OJt våw 
kwtdeft 

bÖft det gå11gna 
åket oc~ önskaft et1 

tfteV~ig tle~gl 

B. AHLSTRÖM 
l\1YNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l. ltr. 

flox 7662 103 94 STOCKI IOLM 
TEL: 08-10 l O l O F.~X: O!Hi7R 77 77 

FÖREDRAG 

The Felix Neuhergh 
Leeture 
Scdan 1977 ges vatje ~r i oktober 
The Pclix Neuhcrgh Leeture vid Gö
te borgs universitet. Föredraget be
handlar varannan gång ''Banking and 
1-'inancc'' och varannan gång arkeo
logi. Till föreläsare ut~es internatio
nellt kända och framstaende perso
ner. Medalj och penningpris hör til l. 

Årets förellisare var professor Bri
ta Malmer. Stockholm. arkeolog och 
numismatiker. internationellt känd 
specialist på dc äldsta mynten från 
Norden. Föredraget hölls l l oktober 
med titeln Knud, O/ar och O/oj: Nya 
källor till Nordens historia omkring 
11r 1000. O 

PRESSKLIPP 

Guldskatt funnen 
i rivningshus 
En guldskatt spreds över gatan när 
egyptiska hantverkare rev ett hus i 
byn Domcira i Ni !deltat. rapporterar 
pressen i Kai ro. Bybor lyckades smi
ta iväg med en del av mynten. men 
myndigheterna kunde ändä samla 
ihop 107 av dem. 

Mynten var från det bysantinska 
riket som härskade över Egypten 
åren 395-640. Enligt en tidning väg
dc de sammanlagt över ett kilo. Poli
sen spärrade av byggnaden i fn1ga för 
au låta experter granska vad som 
tinns har av skatten. (TT-Reuter) 

Fyra romerska 
guldmynt 
från det bysantinska riket har grävts 
fram i en grav i Kina, meddelar den 
kinesiska nyht:tsbyrån N ya Kina. 
Graven i den nordväst liga Ningxia
provinsen är från tiden år 3H6 -58l. 
och rny11ten är de första av dclla slag 
som har hillals i Kina. ''Dc: speglar 
det historiska kulturuthytet mellan 
det gamla Kina och Rom''. säger Luo 
Feng som är vice muscichef i Guy
uan i Ningxia. 13ysantinska riket till
korn vid Romerska rikets delning på 
300-talel ot:h existerade fram till 
Konstantinape ls fall till turkarna år 
1453. (TT-ArP) 

FÖRENINGAR 

Myntklubben 
Skilling Banco 
12/12. Christian Hamrin: 
l'räglingsm·•·ikelsa Julbord. 

16/1. Köp. hyl och sä(i. Mctlwg mynt 
för byte eller l'örsmjning. 

13/2. Torbjörn Lindström: 
Guldmynt före florin och dukat. 

23/2. Antik- ud1 .wm/annä.1·.ro i Cu
polen. Linköping. Kl. 10.00 - 15.30. 
Emre 20 kr. Bordsheställning genom 
Sven Arweson, tel . 0 13-762 38. 



Till 

Svenska Numismatiska Föreningens 

Auktion nr 135 
(APRIL/MAJ 1997) 

söker vi alla slags objekt av numismat iskt intresse. 

Mynt, Medaljer, Sedlar och Polletter 
samt 

Numismatisk Litteratur 
Inlämningar kan tas emot t i ll och med 31 januari 1997. 

För upplysningar kring inlämning och inlämningsvillkor, kontakta auktionskommissarie 
Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 Uppsala. Tel /fax: 018-54 83 42. Mobil : 010 -279 09 86. 

Kontaktas säkrast på personsökare: 07 49-100 956. 

Praktverket över Haganders samling 
- en julklapp som varar länge ! 

Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och r iksdaler från Gustav I 
till Carl XVI Gustaf. Samling J ulius Hagander 

Text : Lars O. Lagerqvist - Katalog: Hans Hirsch och Ulf Nordlind 

Sveriges och dess forna besittningars mynthis toria frän 1521 till vilnt dagar skildras i deua verk på ett fängs

lande Siill av Lars O . l.agerqvist. Katalogdelen är mycket utförlig med angiv<mde av referens. proveniens m.m. 

Den inledande mynt· och penninghistorien bchancllar också de lägre nominnlerna. inräknat kopparmynten och 
sedla rna. El'ter den egentliga katalogen fö ljer olika bilagor i vi lka vapenhcra ldiken. myntens inskrifter nt.rn. 

behan dlas samt myntmibtare och graviir~r förtecknas. 

Boken har text både på svenska och tyska och ~Lr bunden med skyddsomslag. rormat 2 J x 29.7 cm. Totalt 576 
infonnmiva och roande sidor. Alla 786 mynten i samlingen ii r avhildade i f'iirg. Fotografierna har tagits av 

Gabriel Hildebrand. 

Boken kan beställas från Svenska Numismatiska Föreningen 
Banergatan 17. n.b. 115 22 Stockholm. tel. OR-667 55 98, fax 08 - 667 07 7 1 

l' ris : X50 krmwr + eventue ll t porto. Medlemmar i Svenska Numismatisl-.a röreningen har möj lighet mr köpa 

el/ exemplar av boken till det reducerade priset 550 kronor + eventuellt porto. 
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INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Du som förut lämnat olbjekt till oss: Kom gärna med mer! 
Du som hittills inte lämnat något: Pröva oss! 

Dina objekt bjuds ut till vår världsomspännande kundkrets, som är intresserad av 
imressanta singelobjekt, såväl svenska som utländska, lotter och samlingar. 

Du kan alltid vara säker på att ta högsta möjliga priser för Ditt material. Din trygghet är arr 
vi har 80-årig erfarenhet och finner glädje i att hjälpa våra kunder till maximale resultat. 

Dödsbon och advokater anlitar ofta oss. 

GRATIS RÅDGIVNING! 
Ring gärna! 

08-678 3217 
FAX 08-67819 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgatan 8, 3 tr 
114 34 STOCKHOLM 


