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Internationella 
n1yntauktioner 
Chrisrit:'s 
8 l< in g Srrcct, St. J:uno·~ 

Lomlon SWIY 6QT 
Td: (441) 839 9060 

ChriMie's Christic's 
502 Park Awnut• 
New York, NY 10022 
Tel: (212) 546105(, 

Chrisric·~ 

Slllrcgatan 26 
11436 Srockholm 
Tel: (08) 6620131 

Dronningens Tvacrgadc lO 
1302 Copcnhagcn K 

C hristie's 
Riddavolds gr. lOB 
O slo 2 

Ordforanden har ordet 
Arc1 1990 är snan 1illämla . Eli år med 
manga uppseende\'i!t·kande händeber 
inom \ån intre~>eomr.idc all komma 
ihåg. Jag vill bara niimna cll par: 
- del n) a 'låtliga mu>ecl !lir rik,kk
nodcn rcgalskeppcl Va,a i nvigde~ i 
juni och minnesmynt i guld och ~ iln:r 
utgU\!\. 
- den o:.unda ~pdulalioncn i \iirdc
''egring på mym 1vingadc i augu~ti 
Cll :t\ våra mc" kiinda Iii n: lag i mynt
bran,chcn au försiiilas i konkur,. 
- vid dc ornfau:.tmh: arkcologbka ul
griivningarna i Sigtuna ptl lriil'lhdcs i 
sep1cmber blyavslag fn)n Olllf Skiit
kllnungs myntning. Eu lika gliidjande 
som cflerlänglat fynd "J m ii n t l igen 
ger eu verkligt bcvb p;\ Olof> mynt
ning i 'tadcn. Mer om fyndcl ' tår au 
liba i SNT nr 8:90 >id 172. 

SNF:> medlemsantal iir gliidjandc nog 
ökande och vi i styrcbt•n hoppas all 
vår s.:rvicc vatll!ii llcr bildband. rwul
komna mym cminnc,mynt och r..:gul
jiira) och lineratur uppJ.:v, 'om pt>,i
livt av mctllcmmarna. 

V;ir 'ena,te puhlikation ar 'umi,
mati,ka ~lcdddandcn XXXV 'om iir 

:! 18 

Tel: (451) 32 70 75 

en bt,krift 1ill Bror Emil Hildcbr.md 
(1806 - 188-t) med 12 anikl;~r om en!!
cbka mynt från perioden 973 - 1066. 
Skriftcn rckommcndems varml till 
'tudium . 

lnliir 1991 vill jag nämna au en 
imcrnationell numismalisk knnl!rc" 
hål b i Bry:.scl 9- 14 ~eptember. -Bcl
l!bka Numismatiska Förcnin!!cn står 
då Mllll 'iird !Or ett omliuta~dc och 
lmandc program och lir.1r sanuidigt 
si tt 150-fm -jubileum. Ytterligare in
limnatinn kan fås genom kanslic1. 

På annan plms '(s id 245) frammr 
SNT:s redaktion sin önskan. som 
ocks;\ iir min. om medverkan av Er 
kiira mcdlcnunar för att göra tidninl!
cn iin mer liisvärd. Jag ~ädjar till Er 
alla att iivcn hjiilpa l iiimed f(ircning:.
arbt:tct mr att göra SNF så attrakliv 
som möjlig!. Alla impulser och för
slag ii r viilkomna. Hör av Er! 

Till :.i~ l iinskar jag Er alla 
en GOD JUL 
nch t:lt GOTT NYTT 
'Pitnnande numismati,kt AR 1991. 

1ilrbjiim Swulttlfi.w 

Td: (472) 441242 

Myntset 1990 
Enlict m tt inkommet medtlclandt: 
fr.in - Dc~ K!!l. ~ lom utkommer dc 
dan~k•• mvnt~cten 1990 - innehållan
de 1 x :lO kr. lO kr. 50 o re och :!5 n re 
- ej fiirriin den 19 januari 1991. 

Delta mediii r alt SNT - för alt und
vika dubbla pono- och distribution'
kostnader - m;hle viirna till' efler 
delta d:uum med ut~ändandct 1ill dc 
medlemmar 'om be~tällt :.amtlig.a 
nordiska ".:1. Vi beklagar dcua. 

Mw:~arcw Kla.vt;ll 
SNF:s kansli 

Utställning i Västerås 
Kungl Myntkabinettet och Sparbank
erna har iippnat en stor utstiillning ont 
Sparbankerna~ hi~toria i Viblcr;is p:i 
Nya Sparbanken. Den st<ir ti ll 1/ :l -91. 
Föreliisningar kommer alt ordnas. 
Katalogen iir sk riven av Ingvar Kiir
bcrg och lan Wbchn . 
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Höstprogrammet 1990 
Om ej annat anges. hå ll~ mötena kl 18.30 på Sandh:mm~gatan 50 A (Föreningen~ 
nya lokaler. tag bus~ nr 41 till Rökubbsgatan eller T -b;rna ti ll Giirdet). 
December 12 Den 'cdvanliga jullc>ten med k5,eri. tävling. lotteri mm. 
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Vårprogrammet 1991 
Januari 
Februari 
Mars 

22 
21 
14 

Ta med och visa nyförvärv! Klubbafton med nyheter. 
Programmet meddela~ ~enare . 

Kenneth Jonsson beriiitar om ny:1 rön bctriiffande 
11 00-talets svenska myntning. 

April Il Visning (med ingång frlm Narrm·iig<'tt i Hi~to riska museet) 
av Kungl Myntkabinettets utstiillning av Medaljkonstfrån 
Smjellmionen med en komplellcring av tsarrysk medalj· 
konst ur egna samlingar. Tam:is S<lrk;iny vbar. Lätt supc 
ordnas efteråt. Obligatorisk anmiilan till supen till kansliet 
senast 10.4. 

Maj 3 Årsmöte i Stockholm. Utflykt dagen efter. Närmare pro· 
g ram meddelas senare. 
Vårauktion. Tidpunkt meddela~ 'enare. April - maj 

Juni Preliminärt datum fOr utflykt till Adcbii- Björkö (Birka). 
Obs helt dagsprogram. 

Prenumeration på 
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
Om Du ii r medlem i SNF eller till NNU ansluten !()rening kan Du prenumerera 
på denna intressanta . popultirt avfattade tidskrift. som innehåller art iklar på 
danska. norska e ller svenska. myntsarnlarnytt. recensione r samt aukt ionslistor 
från de danska och norska föreningarna (endast medlemmar i till Nordisk Nu
mismatisk Union anslutna föreningar kan liimna anbud). Tidskriften. som redi
geras i Köpenhamn. utkommer med 8 nr om året. 

För våra medlemmar åtar sig Svenska Numismatisk;! Föreningen att ordna 
prenume rationen. for närvarande 70 kr om året. Siitt in beloppet. när Du beta· 
lar medlemsavgiften eller separat. på SNF:s postgiro 15 00 07-3 och skriv 
" NNUM" på talongen. 

Om Du vill ha provexemplar ring kansliet 08-667 55 98 (tisdag - fredag 
10.30- 13.00) eller skriv till Sandhamnsgatan 50 A. 115 28 Stoc.:kholm. 

SNF:s kansli 
har postadress: 
Sandhamnsgatan 50 A n b 
115 28 Stockholm. 
Telefontid tisdag - fredag 10-13. 
tel 08-667 55 98. 

Besökstid 10.30- 13.00 tisd -fred. 
Seme.rlet:~tii11KI: 
midsonnnar- 1 sept samt j ul - och 
nyårshelgerna . 

GODJUL 
och 

GOTT NYTT ÅR! 

Mera nytt 
se sid 218. 243 - 45. 
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En okänd provprägling från år 1667 
A\· Lars O. Lagerq\·ist och Bertil WemlSiröm 

0\atNåo:mk rubrik skulle möjli~o:n 
lli r~o:' mo:d ..:11 frå~o:to:ckl'n. Kan~l..l.' 
mi!!llll av SNT:s libare har seu dl.'nna 
koj,parpriigling'! Fig. l. Såviu det va· 
rit miijligt har expertis red;tn kon~ ul · 
tcr:lls. ntl.' tt utan resultat. 

Fiiro:mttl o: t ltt!! i Nils Ludvil! Ra~ · 
mu~Mltb l;hta sk:lp i Kungl. M-yntka· 
binl.'ttet niir han gick i pension 1970 
odt himk allhå till det han intermit· 
tent arbetade med. På den bruna på~en 
had<' han ,~,.ri, it "Gestricherus". ing· 
o:ntinl! annat. Vi \O:t allts:\ i me \".trifr:ln 
provpriiglingo:n kommer. ä,·en om dl't 
kan göra~ ~annolikt au den hiir· 
stammar från från de många obc· 
Sliimda . inventarienummerlösa !(}re· 
m:\len i Kungl. Myntkabinenets gam· 
la samlimwr. Dess diameter iir J8.5 
mm odt ~ikten 27.94 g koppar. Be· 
~krivning blir ~om följer: 
Å1sida: b.\ROLVS lbiadl XI · DG · 
REX · SVEC IIE inom inre och )lire 
piirlring. Inom den inre Ö\'erst öppen 
krona omgi,en a\' P och T. därundl.'r 
tre trdlikiga blad. 
Fninsida: )blad'! ! JOHANN 
VLRICS · IG IESTRICH ERVS in
nanmr yure piirlring. Inre omskrift · 
SOLI · DEO · GLORIA · 1667 in
nanllir vilken stor öppen krona: över 
denna två treflikiga blad mellan vilka 
en punkt. -
Rami: · MON · lkronal ESPE· 
RANS ... MEIKIA . SEIRIA . 
All ll\t iVI · 1667 .... . . TV 

Låt O\~ till en början konstatl'r.t. att 
den på från~idan niimnda per~ono:n 
tycb vara okiind . "Gestricherus" be· 
tyder "fr;in Giistrikland·· och han kan 
mycket viii dc~sutom ha haft ett vanl igt 
patronymikon som t ex Johansson el· 
ler Andersson. Hans Gillingstam vid 
S\Cn~kl niografiskt lexikon har tlirgii· 

HÅKAN WESTERLU~O 
~IY:-ITHA 'DEL 

KÖI'El{ • si\ L.IER • BYTER 
~1\'NT • SEOI.AR • I\IEDALJEI{ 

S(lr•c. ·'"diar 
/Jr•ra/ar hm fl i r ,,w/la r flin· 1930 
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Va~agatan ~2 

III 20 STOCKHOL/-.1 
Ii.· l OK · Il 08 07 

'o:' ~iiktnamn~t i kiinda matriklar Iran 
1600-talct~ s<.'narl' dd. Naturligtvi' 
kan han ;itcrllnnas i Kong l. M yntct~ ej 
lll·lt cenomtclrskadc ark iv i Ri ksarki
vet. "nu: n hi u il b har vttri.' djupdyk· 
ningar diir vari t förgäves. Avcn Riket~ 
Stiindcrs Banks arkiv (också i Riksar· 
kivet) k:m innehålla okiinda namn. 
t rot~ au just dcua saknas ibland "li>rg· 
n~ Lindgrens många och flitigt gjorda 
l.'werpter.* 

Det finn~ emellenid andra möjlig· 
heter au åtminstone delvi~ liba gåt<tn 
mcd den opublicerade provprägling· 
en. niirnligcn au granska do:ss fy~iska 
egenskaper. Metallen iir. som vi sen. 
koppar. vikten 27.94 g o~:h diamcto:rn 
:\8.5 mm . Inga av dessa uppgifter hjiil · 
pi.! r oss siirskih mycket. Vis~c rl igen 
var Avcsl:l huvudorten för koppar· 
myntningen medan guld och ~il\'cr 
,Jug' i Stockholm. men provmynt i 
koppar är kända från Kongl. Mynto:t i 
huvud~tadcn. Diametern ligger under 
rik,dalcrns (40-42 mm) men ii\w S 
mark (31.35 mm): påpekas biir kan· 
skl.'. au 4 mark varierar riill mycket 
fiirc 1680. frii msl 1664 (b:idc iivcr och 
under 38.5 mm). Vikten övercnsstiim· 
mer inte med något gångban nlynt i 
vare sig silvermynts· e ller koppar· 
myntsräkningen (siffrorna kommllc· 
radl.' mot tabellerna i B. TintNröm. 
Sn•/1.\k muni.muuisk uppsfag,,f;ok. J :e 
uppl .. Stockholm 1972). 

l ntrc~santare blir det när man iakt· 
tar en~kildheter i "'bilder" uch to:xt p;\ 
pr!iglingen. Utan au ha gjort en full· 
\ tiindig genomgång <tv tkt utomor· 
dent ligt variantrika materialo:t frun 
Karl Xl:s tidiga regcrings{tr. kan vi 
kon~tatcra . all tillverkaren m{tsto: ha 
vari t verksam vid Kongl. Mynto:t i 
Storkhulm och ha haft tillg;\ng till 

S1llll bdant Ö\'CriOl! hattk~n ti>n.•h· 
n•ngl'n ;1\ Kungl. M~ llll't i Smd,huhn 
r~dan 1668. d v~ året efter det """ ;m
ge' på pm' präglingen. ehuruman m te 
1illtraddc lörr;in i början :t\ 1661). J)~ n., 
har bch;~ndlats a\' T. Lindl!rcn. 1\ n· 
t~dninl!ar om Rik~" Stiintf.·r- Ban~' 
1i>rv;iltt;ing av ~~) ntct i Stndhnln1 
1668 - 17.11. NNA 1952 odt 195.~. 
Stuckhnlm 1956. N5~nn Johan lllri~ 
fr.'111 Gii,trikland nnu;iimnc' till<' dar. 
Il. llulnthcrl!: s,._,J.rimill~ ,,.,.,. f ,itfor 
·klo/f n,,,/i,:,:, ·'"mli111: C<1rl XJ: , 1111111. 

S!l>dhulm 19JI. 

J ö,' i!rktyg. Låt o" giir.t n(tgra pape· 
!..anden. 

På cilsitlwr är kronan i mill e: n typisk 
l(ir 2 ii re (j fr t .:x Bonn i..: r** nr 6S4 
fnln år 1667) i silve r. REX i nmskrif· 
ten stiimmcr m..:d 2-marksmynren. 
Siintre iir det med DG. ~om ntöt lik· 
nar samma bokstiivo:r p{• 4-markcn. 
~om in!Ordes tl-ir~t året diirpå (1668). 
men punsarna kan ju ha funnit' tidiga· 
re. ÖHi!!a bok~tä\1.'1' ~tännno:r inte helt 
med 2 • ;1ark~rna~ uch w n c, 'ar .t l i t o: t 
"~larvigare". i nagr.t. r:.tll kanske 
handgraverade. Kungl.'n~ ordningstal 
(X I) an!!es med romersk X :a och bak· 
l'(/ l/Il ar;bisk l :a. K liivo:rbladcn under 
"miubildcns" krona har ingen exakt 
motsvarighet men p:'uninm:r riill myc
ket om det blad som :ltcrfinns på 4 öre 
- dock fö rst 1669! 

Fråmitfwrs mittbild har o:n exakt 
motsvarighet till den iippna kronan på 
många 2-marker. dl.'n \'anliga~te av 
dem alla. inford 1666 och am~ind en 
bi t in på 1700-talct. Ho~ Bonnier be· 
niimns den 1666 års a-typ.* Flenalet 
bokstä\'er på fr<'tnsidan iir l.'n bland· 
ni ng av stora och sm:i. biittrc och siim· 
re graverade. blandad..: hur ~om helst. 
Hela framstiillning..:n iir primitivare. 
"slarvigare". t o m kronringen har dc· 
fckter. Kanske gravii ro:n \':t rit hänvisad 
till <.'n kassemeJ pun~'! (Jfr tig 2 a-e.) 

Flera frågor åte~tår helt olii~ta. t ex 
vad åtsida~s PT kan bl.'tyda ("Prof 
Tr)ck"?!). eller varilir in,kriftcn SO· 
Ll DEO GLORIA( = åt Gud allena 
iiran) på frånsidan valt~. Har Johan 
Ul rik fr.in Gästrikland velat ge Gud 
ii ra n tör sill provmynt ·~ lnskr i flen ii r i 
samtiden endast - s:iviu vi i hast kun-

( Dc flc,ta lii>an: 'a~nar liirntutl lil!l' ll 
d~na arht:tc uch hiinvi'a' d;) l iii- A. 
Ahhtröm m Il : S•·r·ri;:r·., 111.1111 15:!1 
1977. Stockhulnt 1976. dar K:1rl Xl :, 
tll\ m tx-,.l..ri' i h a' d.:n ~~~~:J\ llirl~ttar
n:; här IB. \\'enn,triim) uc;h ll..r l..all:" 
"kmnt}p F". 

Pullene r 'id S<tk• 'tlvcn:nl\a. Dun/u
/u.' 1955. - l , ;n l..at<tiUl! !tar 'IUNtlllla· 
ren R51:nnh (Kungl M}~ll ~ahincttch :t r· 
~ iv) ncdcN ' · 211 , ;,mma in,kriplinn 
på en ltkn:mdc pnll~t t. j u't ,.,m inre 
omskrift. och 'ont d~n ii r avhildad biir 
den ha cxi,tcr.•t i ,inncdrld~n . Tyviirr 
har den ~j kunnat ;l t~rlinna' i Rik,ban
~cn' 'amling. di t d~ n ':ii.Jc, 1756 (j fr E. 
~:nhnN · Böö' u~.· h l. \\'j,,'hn i N.ll 
XXXVI. Studhultn 191\7. ' · 95). 



nat se - bml dels (som r,md~krift) på 
en pollett från Sala silvergruva. som 
dock inte är säkert daterbar inom peri
oden (Norberg och Lagerqvist 1955. 
s. 78 nr 28**). dels på den danska s k 
Ebenezer-kronen 1659. där dock den 
Gud tillskrivna segern gällde kriget 
mot Sverige. varför den knappast kan 
ha varit direkt förebild (jfr H. Hede. 
Danmarks og Norges menter, 3 rev. 
ud g .. Köpenhamn 1978. s. 50-51. nr 
98- 102). "Tänkespråket" är ju all
mängods och återfanns redan vid den
na tid som inskription i kyrkor. på 
byggnader, medaljer med svensk an
knytning o s v (jfr tex B.E. Hilde
brand. SI'C•riges och svenska kommga
lwsets minnespenningar. . . del l. 
Stockholm 1874, s. 119 m tl). 

Rmtdskrijien är intressantast, låt va
ra att den är otydlig och endast MON 
ESPERANS kan ges någon innebörd 

- samt givetvis det avslutande årtalet. 
MEKA - om det står så - kan rent 
förslagsvis sarnmanfårJs med de två 
föregående och tolkas som !:n mr
hoppning ("espemm'') hos upphovs
mannen. att hans maskin ("meka"***) 
skall kunna användas fiir mynt 
frarmiden. 

Som bekant f6rekom randskrift i 
Sverige f<ir~t 1670- på vissa 8-rnarks
mynt - och detta fOrbereddes under 
den besvärliga period. då banken 
övertog förvaltningen av Myntet i hu
vudstaden under starkt motstånd från 
myntmästaren Abraham Cronström 
(jfr T. Lindgren. o·~an cit. arbete): 
fOrst vintern 1669 fick man tillgång till 
lokalerna. De gravörer som ii r aktuel
la vid denna tid är Henrik Zedritz (ca 
1650- 1706), J. Breuer (verksam ca 
1658- 1684, rymde från Sverige re
dan 1669. dödsår obekant). den unge 

l. De11 ltiir hc4uuulladr kopJWI]Iriiglillgc•ll jni11 1667 III('(/ m11dskrijr. Kungl. Mymkalli
netu•t. Foto Guwwl Jamsnn. Raii. 
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Arvid Karlsteen (1647- 1718) delar av 
åren 1668 - 69 ~amt Anton Meybusch 
(ca 1645-1702) från 1670, men ingen 
av dem har initialer som passar in på 
vare sig vår Johan Ulrik eller på bok
stäverna PT, för att inte tala om att de
ras överlägsna stil inte passar. Ett ban
koprotokoll från25mars 1669 (här ci
terat efter S. Stenström: Arvid 
Karlsteen. hans liv och verk. NNÅ 
1945. Göteborg) visar, att Breuer var 
sysselsatt med att "giöra mynt med 
bokstäfwer på randen" och det kanske 
är värt att återge hela meningen: 

H: r Ri)kz.CammarRLlde! Fleming 
lllfle om all H:r Lillienlwff hade /of 
1va1 det Breyer på een egen bekosmad1 
medh del all(/ra skulle g i öra mynlmed 
bokstäfwerpå randen,frtigandes lruru 
därmed b/ifi•·et: Commissarie Lillien
hojj' s••·<trade au Breyer får 1!11 pres
sen, som 1illsag1 ll'llr, fänfiglr, oclr 
håller på el/re iifrige inmuioner m 
perfeCiiomrera. omlrll'i/ka Iran nu icke 
m1·cke1 w/a 11·ille. uilwn blif11·a dhe 
nirckel nä fl e d her han som i projec1e1 
ii;. reusseras 11yckas]. 

Kort därefter rymde Breuer. som 
sagt, och det blev Meybusch som 1670 
fick fullborda nwskinen med fjäder
krans som försåg s -markerna med 
lcttring. som termen fOr märkning -
med bokstäver eller på annat sätt - av 
myntets mnd lyder. Dock tycks kon
sten inte ha varit alldeles okänd tidiga
re: Breuer hade gjort en medalj över 
Karl XI (Hildebrand. Carl XI nr 14) 
med lagerkrans på randen och det är 
tydligt (Stenström s. 226), att verk· 
mästarna vid Myntet Marcus Warou 
(död 1690) eller dennes bror Johan 
(död 1701) sysslat med problemet på 
Cronströms tid. Warou skri,·er 1685 
till Riksbanken: 

Hafr i!1g pracliseral el/ jnslmmelll 
au 11·ij här i Sweric• såwii/1 som de w hi 
Engelandh på alla wåm mmt kw1a 
hafim garf .. ·er eller hookstäfirer 0111· 

/.:ring Kanter/l(', hu·ilckl'l hoos dem 
äh r hållit och ämm hållesftir eu Area
llU/Il [ hemlighed och H: r Ab ram 
Cronström som o.ffta.w lwf: r praesen
lerat JOO Ducater allenast at få see 
samma lnstmmem. än dock i ck(' kw ro 
komma dem d/ter till: men m1 /Gif(/h 
skee /off:/ lwfira "'ij samma konsten 
här uthi ll'årt fidemes/andit oclt kan 

•**"Kökslalin" fl\r "mckanicus' .. ? 

2 a-e. DI'Wlja ftrlll Karl Xl-my111 an jämji'ims nu•d nwtsmrmule bil1ler och l}(}kJ/iil·er på jig. l a. Krmw ft'llll 2 iirt• 1667. (skala 2: /). 
b. REX fnln 2 mark 1667. c. DG ftim 4 mark 1668. d. Klö1·erblad jr1i11 4 ii re 1669 (skala 2: 1). e. Km11a jrå11 2 mark 1667. Emnplar b-c 
och c i Kungl. Mymkabinl'llet, a och d i primt iigo. Fnro ATA och Frit:. Engström, KM K. 
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t!llc·IISIII/111 illtrotlll ct'ms och il!(i'irll.\ 
11c'illl' till c• '~"~'la uw~1 så Courii'IISI' hl'
taltla mig.fi"ir mitt arhl'tc oclt 111ig i/tog 
komma mc•t/11 elllumom!J/e Di.l"l'rt'tio/1 
fii r min flll"!'lllion. som 11tlti alla ko-
11111/ga RUkl'll oclt rep11hliquer /Jruke
ligl' tlltrt• som i11tllct Jlir lu!f' r ll 'lll'it 
Jlmc·ticerw . .. 

Eftasom Cronstriim lämnat Mynt
verkettidigt ar 1669måsre den ulflista 
belönin.,en "älla an~n innan och ha 
frestat ~lang~ av de anstiillda. Sten
striim tror. att Marcus Warou i 
Cronströms uppdrag kan ha "spione
rat" vid ut liindska myntverk . Hans 
"uppfinning" erbjöds 1690 av iinkan 
till banken. men det blev ingent ing av 
med aftiiren: "hoksravsverket" 1:ums 
niimli!.!cn kvar hos brodern Johan niir 
denne. avled 1701. Vi har allts:i minst 
(vra tekniker och medaljgravörer 
(griimen var Oytande). som samtidigt 
studerat och utövat lettringskonsten : 
bröderna Warou. Breuer och Mcy
busch. Möjligen kan vi ocks:i tänka 
oss Karlsteen. som emellertid långa 
perioder vistades utomlands för prak
tik och studier. Till dessa personer 
kan vi nu troligen lägga den hitt ills 
oidentifierade Johan Ulrik Gest riche
rus. som siikcrl igen också likade efter 
dc 100 dukatcrn;s belöning. 

Fö r knrtningar : 
NM = Numismatiska Meddelanden 
NNÅ = Nordisk Numismatisk 
År~skrift 
NNUM = Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad 

Myntforfalskning i 
Ulricehamn 1845 
År 1845 grep~ i Ulricehamn en kop· 
par~l;1garc 1·id namn Schulz lli r mynt· 
l(irfalsknin!.! . Han hade vid sidan av 
~itt normal; viirv specialiserat sig p:i 
ti llverkn ing av svenska sil vermynt. 
siaviii hela som halva och l]iirdcdcls 
riksdalrar. "Mynten" hade n:1got hl{a
aktigare t:irg sann en ej alldeles ren 
klang som de äkta silvermynten. Fiir 
iivril!l var de tiimligen skickligt utflir
da. Vid hu~rannsakan hos Sch~d/ fann 
m :r n b;"1de sliimplar som fiird iga och 
halvl:irdiga l~dska mynt. l helll lll<:l 
l~1 nn~ iivcn .:n mängd tjuvgod,. Så,OIII 
rn.:dhjiilpan: uppgav SchuiL all han 
hade haft en f d underofficer vid namn 
Deirich. Denn.: Deirich hade tidi!!are 
varit stramad !lir delakti!.!h~l i stiildcr 
och iivcn hlivit anklagad - f() r po'l riiv.: -
r i m 111. /Il' 

1'l"> 

Vi tackar 

våra kunoer för Jet 

gångna året 

och önskar en 

Qoo Jul 
och ett 

o 

Qott Nytt 7lr. 

En myntannons från 1798 
Till Kungl. Myntet på Hclgeandshol · 
men i Stockholm kom det regelbundet 
friimmande mynt och ii ldrc svenska 
mynt f(ir nedsmiillning. Siikcrt timns 
det också en hel del material - mynt 
och medaljer - som anviindes i arbe
tet vid framstä llning av nya mynlly
per. De ansiiilida vid Kungl. Myntet 
'ysslade uppenbarligen med l(i rsiilj · 
ning av numismatiskt material ~amt 
ann-at som kunde inbringa en privat 
inkomst. Om dctia skedde med mynt
miistarens codkiin nandc iir ida!! 
okiinl. men -handel n skedde öppet~ 
Den n~danniimnda porfyrliirsiiljnin
I!Cn var i alla hiindcbcr klart legal. 
~ncrsom Hjelm ~all i Pnrphyrvcrket' 
stvrelse och dc tt:l var underställt 
B~r!!skolle!!ium . l en annon~ från 
179S finns -följan,fc text: 
f11 samling af R.uka Kl'jsm~·s J'Y!eduil
ler. i l i•1111 aftryckre. ii r r il/ saluji'ir bil
ligt pri.l': 1111tll'rriilll'i.11' /c/1/IIC/S hos 
flf1ktmiislliH'II l..img Jlci Ko11gl. Myntet. 
Hos Myn1-Gtum/ie11 Hjt•lm. boende l 
lmppa llfl i Kong/. My11tllust't "·icl 
Norrbro . .fi1111fiS titskilligt' Porpllnnr
hl't('ll til salu. fil' 

statliga museer 
saknar kontroll över sina 
samlingar 
D~ ~tatlil!a nn"~crna har diilil! ~nllll'•lll 
tlvcr ~i na .. ~aml in~"r. RiksU:n!Cn; r~v i~(ll\' 1' 
liirc-l:'u diirliir skiirpta regler liir hur ~am · 
tingarna 'kall r~gb1r~ras ot:h dokum~n · 

ter:". 
l irbll'uktinm:rna till dc statliga mu":cr· 

na. "'llltntalt iir -l l. heter det att r11u":crna 
'kall .. ,·:Jrda. li\rt~dma. vcten,kapligl hc
arbcta nch I!C IInlll nyliirvän· bcrib" 'ina 
~amling:1r. klgrJ mcr detaljer:1de regler 
om hur mm~crna ~kall "liirtcckna" linn~ 
inte. Rcd:111 det är en brist . menar riksda· 
1!Cn' n.:vi!\Orcr. ~0111 anser att man ,aunin~
lonc m;istc 'tiilla tre minimiknav p<i musc· 
c rnas rcgistn:ring. Rcgi,t rcrings~ystcnte n 
mi1stc vara s.idana att museerna vet (l) 1•il· 
ka liircm;il dc ha r i ~ina saml ingar. (2) ,·ar 
varje llircrn;\lnnrmalt skall Iinna~ o~h (.\) 
om ett liin:ndl har llyllat" fr.!n ,in "'nliga 
pl:11,. till exempel liir all låna> ut till cll 
;rnn;ll IIIU ,CUm l(i r Ubtiillning. 

R~vb.orcrna:-. undc~öknin~ vi,ar att ~tt)r .. 
re delen av Je >tal liga musc';;rna inte upp· 
fyller dc hiir kr;!Vcn. De har allts;i inte 
t{undraprm:entig kontroll över vad :-~un 
li rub i samlingarna och var v;1 rjc t{ircm;\ l 
hetinner ~il!. Det lim•~ dock ' tura ,;k i lina· 
der mcllan.mu~cerna <>~h mu~cerna' nlik;1 
avdclning;1r. M;lll amcr ti ll cxcmpd att 
mer Jn hiill'lcn av 'fl<~cialnur,ccrna uill 
denna katcl!uri av mu,~-cr hör Kungl /lh·nt· 
kahincllct) har fulbtämlil! knntn~ll cr;lil!t 
rcvi,mwn;" udinitinn. E'nda'l l-l 'if '". lic 
kulturhi, lmbk;l mu,ccrna anser sig h;1 >;\
dan knnt roll . 

Rcvi,orcrna !'inner Jet anmiirkning~vii rt 
att unge mr hiilftcn ;w museerna varken har 
rutiner ,0111 ge r fullgod kontmil ~llcr en' 
amoil iortcr :~Il int<ira '~dana ru1incr. En dd 
lllll,ca upJlgcr au de i me bn lcl'a upp l iii 
rimliga , fikcrhchkral' a1· ekonomi~b el kr 
pr:l~ti'ka 'kiil. 
U n<kr,it~nini!CII l'i,ar att d<.'t bchci\, 

'tr;11n;ar.: rutinc;. ,!;ri1cr rcvi,orcrna. lk 
tiin:,l;\r all rcgcri n!!Cn Ult;irdar en ,;tr,ki ld 
fön:,krift till ;nu'c~rna med tydlig;r. mer;' 
dcaaljcr:odc kr;av p{l hur rcgi, lrcring.:n och 
dokt11ncnla1ioncn 'kall >C 111 Eli minimi · 
kral' iir an del fl~11n~;'11· \'ilb l(ir.:m;\1 11111 -
, ccrna h;ar och ,·ar <le Ii nr". Stvrcb.:n tiir 
v;~rjc mu,cum lär bölula hur nt;ggrann r.:· 
gi,trcring mU,CCl ochö1·er. 

Rl·, ;,..,~rna t(ln: ,lör ih·en alt rt:"g...:ringcn 
l;) re r !!i"lr.t re' """''uncr a,· mu:-..tcrna' ~am · 
lint!ar~ Dc.:t filrur,~inl·r au mu,~crna t!ilr in · 
tcr~a l"t.:\ l'ifllh.'r 'tun den C\tern~t r~\'i ... in· 
lll'n bn 'liill;a' mot. Ett annat tl>r,la!! iir 
;lit rm"ccrna t?u· möjlighel au ,köt;a , ill re · 
gistrcring m.:d hj ii lp ;11· dat<~. vilket h:1r 
priil'at' p;1 Kungl MymkabineliCI med !!OII 

rc,ull:lt ta,·~ 1are ckonnmi,;kl bidr~l!! fr:'an 
S1·.:n Sw'"""" Slilkbc llir numi,r~l:oli~ . 
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Ordensnytt från Tjeckoslovakien rncn ucnna g<mg utan Vita l.cjnnea.. !lir· 
tjiin,trnedaljcr llik"'m dc baua liig,ta or· 
den,k la"crna a"kafradc reJan 1'.161 ). En· 
ligt ~nrnrni"ioncrh planer 'kall or<.lcn,. 
tecknet' aa..ida vba det tjccki,ka !höhmi,. 
ka) krönta ,ilvcrlcjonct. men r g a det änd· 
r.tdc rihvapnCI utan Slovakicn' vapen på 
brö~·~t. Lihmn vid 1961 (m än<.lring bort · 
litila dc fem Jambvapnen pft från ~idalb 
rödemaljerade .. kor,armar'· l~c bi ld) och i 
"ällct in,iittc' det kv..td reradc nya statwap· 
net be bi ld) i rnittglobcn: efter <tndra 
' "jrld,l.. ril!ct avtri.iddc' fö Rutenicn eller 
Subkarp<~i,ka R)"land hcdan 19-15 Kur· 
patoukraina) till So,·jetun ionen. Orden,. 
handet bibchålb oRirjndrat lik~om 'tor· 
knrsk r<t>chancn. men med 90 111111 diame· 
ter och Il . klu,~crb kra,chan blir 70 111111. 

Ordcn~dcviscn. VERITAS VINCIT !San· 
niogen sccrar). blir numera på latin . Lik
~on~ ti(li~arc fiirhchållcs orden~kcd jan 
,t<usi\vcrh-uvudcn. men republiken' prc,i· 
dent. ~nm nu uuryck ligcn bl ir ordcn~'U\'C· 
rän med c u order. ·k;tpitel vid ~i n ~ida. har 
rä11 au bär.t keuj:tn och l. nrden>k la>"n 
under :.in ämbca..tid: parlamentet ,kall 
dock avcöra. om han rar behålla dcs;a efter 
avgång;n ~ Amalct utliinningar blir oin· 
, kriinkt. 

Av Leif Påhlsson 
Det iinnu u mkr ~cn~ommarcn 19!!'.1 oviinta· 
dc. frcdlig.a nch ~nahba avvecklande! av dc 
Ilesta s k rcabucialistiska. dvs komnmnis· 
tbka diktaturerna eller f(llkdcmokrat icrna 
i Centraleuropa. det tidigare ö~tcuropa. 
kommer iivcn all medföra ett ·-,y~temski f· 
re .. p;i orden~· och dckomtionsvä~cndet~ 
område. diirdc lli r~vunna regimernas ~y m· 
bnlcr blivit llirbrukade. Denna symbol· 
viirid och dc dä rtill ansituande utmärkcl · 
sc rna ha - i likhet med .. tredje riket~ .. -
!>Ii vi t cll av~lutat helt. som säkerligen blir 
Rircm;il lhr framtida forskning och-;umlys. 
lbrmodligcn iivcn cll samhtrintresse. Re· 
dan ha llircmål från .. överskouslager .. 
(med en culi:mism) börjat uppdyka på den 
S\Wia. rentav i\ppna. marknaden i vii st och 
<.len officidla lilleraturen torde snart bliva 
rar llir all under nibta sekel utgiva~ i låksi· 
mihm:k~ 

Ä' en om detta dekor.ttionssystem i :.ton 
,eu kopierJI' efter det sovjetiska. var det 
likvfil ej helt uniformt. Således in!Ordc 
folkrepubliken Polen aldrig någ.r.t gy llene 
stjiirnor mr diverse hjiihar utan bibehöll 
Ilenakt g;~nt l .a ordnar och dekorationer 
med .. Virtuti militari .. och ··Polonia resti · 
tuta .. i spetsen (liksom exilregeringen i 
Lnndnn) och nyin~tiftade andra med gan,
b traditionell utlimnning. Nödvändiga 
tiirändri n~ur torde bl i,~• obet\'dlil!a -.c<.lan 
, ~~''<tpnei, örn återfan ~m krona~ 

Helt unil.r wrdc var.t . an en hel ~tal mc<.l 
, m 'la"apparar <.len 3 oktober upplö:-tc' i 
>tna ~tcruppst?mdna beståndsdelar - dc 
lem .. liin<.lern:t .. - nd1 uppgick i s ill grann· 
land. 1(1rbund:-republikcn Tyskland. Dc -
enligt Higct ~~~3 - 143 officiella utmiirkcl · 
serna (varav li:rn icke biirb;tr;t) i den limw 
"Tyska d.:mokrati,ka republiken .. ([)DR) 
IOrlomdc iivcr .::n natt sin huvudman od1 
blcvo ob:-<Jlcta." Fiirnmdli2en m~stt: ij\'cr· 
!!ån2,bc,t;lmmcl,cr diir\'i(fia!! inf<ira' t en 
;c,·idcr.td \Cr-.ion av 1957 ä~ \'ä\11~ ,ka. 
numera allt\>ka. ordcrhia!!. Enda't en a\' 
dc sju Ö'll).,k:t ordnarna ~'<tr uttryckligen 
in,tiflad enbart l(tr utlänningar (se SN7: nr 
9- 1011986:28-1). Om instif'tandct av n) a 
··lamlsordnar .. 'kcr. liksom flint! i Vii,l · 
tysklan<.l (:-c SN7: nr 711989: 16'.1). åtcr, r;i r 
all se. 

Enda't fr;u, den Tjeckoslovakiska 1\ir· 
bund,rcpultliken !CSFR) llireligger hinill' 
en n:dogorchc l(ir den tänkta strul..wn:n. l 
lx'irjan ~' ti:hruari 1990 tillsalle pre,ident 
Hawl en , ;jr,!.. i l d kommi,ion för .all ;trbc· 
ta med en <llll~C,l<tltnin~ ;w det m ·;1 orden,. 
,y,tcmct. All nrdnar'na från· pcri\Klcn 
1948-1989 m:hte :'bido,iill:l>. 'ar uppcn· 
bart. Dc hcdiimdö s{tsom varande ett <trv 
från den kommuni,ti , ka terrorn och hade i 
synnerhel 11\rl~inaa.. denna regims rcprc· 
scntamc:r. Tv:\ av dc"a tio ordnar - 25 
jdmwri 19-18-ordt•u och St•gt•tTi~u 
fehruari·orden - re ntav premierad,• delta· 
gandet i denna' rnaktii\erta~andc: och tolk· 

repulllikens hiig,ta orden - Klt•mt•llf 
Co/lll'tdtl·onlen fiir det .wciuli.lli.lkafiider· 
llt'.1lmrdi'ls upp/Jrg}!nad - hedrade en av 
dc friirnsta upphovsrniinncn hakont denna 
:. tat,kupp1 Två ordnar vom röcrvcradc för 
utliinningar. närnlil!cn dc b den gamla Vira 
Lcjmll'/.l':ordm (,;; nedan). del' den 1976 
in,tiftade Viimkap.wrdt•tl (lhd pr;itebtvO 
med en ganska originellt ordcm.tcckcn hc 
hild): eftersom ,i,tnämnda cnda't f<jrJäna· 
dc' utländ,ka kommunbtcr - .. \'ftnska· 
1>cn .. i ordensnamnet var s~lcdö mycket 
'pccicll - fOrsvinner även denrm orden. 

Kornmissionen har efter m;inga rådslag 
kommittill övercnskornnu:bcn att ,amtlig; 
tjccko,tO\'<•kiska ordnar \te h andra dc kora· 
tioner icke förlora s in gilt i~hct. men ej mc· 
ra lo rliinas! lnnehavar;la a~• dcs~a ordnar. i 
~y n nerhet av dc s k 'ocial i,aiska. kunna 
dock. 0 111 de sa vilja. vidareh:ira dc,~a till 
,in diid. men naturli!!tvb alltid bakom de 
nv;n~tiftadc ordnarn; och medaljerna! En 
,;tlomonisk lösning. kan det ' ynas. 

Statcn skall endast ha tre ordnar. yncrli· 
garc tre fOrtjänstmedaljer s:unt dcswtom 
··aappcrhctsmedaljcn··. vi lken egentligen 
iir en .. räddningsrnedalj ... 

Den högsta orden i Tjcdn,hwakicn iir 
Viw Lt'jrmers orden . :'tnyn i dc lem or· 
dc rbklas,crna som vid i n~tiftanJct 1'.122. 

Republ iken' hiig'm civilfc.injäm.tordcn 
blir '1710111/IS Carrigue Masarrk-orden. 
Den :ir s(tkdcs uppkallad efter det fria 
lJecko~lovakicn' lli r..ac pres ide nt (levde 
1850- i937l. har iivcn fem ordenskla>>c r 
med l''å kra~chancr .;amt \'isar i åt>idan' 

n Ot'lt 2! Viw !.t'}OIIt'/.1 on/('11. til· odt jiriu .• itlu . /11"\fll'llllglig mi /'J22 11/('t/ ~<·t/jll m i !CJ2.J 
(lt'I'ÅIIint:ar m· lid Lmulo1 771<' lll'llttll"ial . 1:.1/inhlll:~lt . l 't>/. l ~ ,\'o. l. fl•hru111T 1965. '""'la 
<:<'1 ,\{/111/ .1. 13 tlt'lt 15). 
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minglob prolc,,or Ma~1ryk i denne> typi,. 
ka mils>:t. Orden skall ha en eget orden,. 
kapitel och ''"''presidenten far riin :ut biira 
>lorkor,cl. A malet innehavare av dc o lika 
orderh k la,sc rna bcgriinsas. Ordcrbdag 
blir den 21 oktober. 

Ordcn,tcd.r•ct h~ r den förecående' thnn. 
men iir hl:ltt. -

Hiig,ta militiirfiinjän,torden blir Miltm 
R11.11i,/m· S11jtiniJ.-mrlm. uppkallad efter 
ll)ggencralcn uch landeiS förste krig,nu · 
ni,tcr under frihet>i-rigct dr Stcf:inil
(1880-1\119). \•ilkcn var >10\-:tk till börden 
och tidigare hade varit \'Crksam som a'tm· 
nom i Frankrike. men ftJrolyckadc, vid en 
t_lygolycka utnnfi\r Pressburg/Bratisla\'a.! 
Awn dcnnn orden ,kall ha fem klasser od1 
Clt ordcn,kapitcl >l11l1 mregåcndc. FiirHi· 
ning,dag blir den R maj och ä,·cn denna> 
onkn>kla"cr hcgriinsas. 

At,idCIIH:duljongcn vbar gcner.aJcn, 
pmtnrn. men ':horn fiircbild l<ir sjiil va nr· 
den,tc•·~nct tjimar <len fillkorclc•n . """ 
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•knnc ,jäfv 1918 utformat och låtit in,tifta 
'åMIIII den 1\irsta tjecko,lovaki>k:t 1(\r. 
tjiirhtonkn. inofficiellt även kallad "Stcf:i· 
nik· nrdcn". men trots swtuter fiiljandc [lr 
cgcrHiigcn aldrig IOrverkl igade~. Det cir· 
kuliira ordcm-tecknets fem armar iirn•l••rk 
\'itcrnaljcrade i motsats till llirchilt.lcr•' hl~ 
crnaljcr:ulc. Kr~schanen är tilh i>Cl>ig lhr l. 
kla"cn. uch fcrnspc~ig fiir Il . 

V1dare >1-:tll finnas ·· ronjiim.tmcdalJcn". 
i guld. ~ih·cr och bron.'. med ~or-lugda 
"·•rd p;) handet för militärer. Den ~an li•r· 
Hina' filralla möjliga lönjän~tcr. il\CINirn 
fhr 1-on't uc:h ,·etenskap. spon. hähm.ird. 
undcrvi,ning o"'· Den sista med:alj.:n ar 
"tapperhetsmedaljen". vilken pr.:,idcntcn 
'kall tilldela den som räddat miinnisknliv. 
Dcswtom ha nationalfi.•rsvars mini,tcrn 
och inrikesministern r'.iu :lll fiirliina " tjii n,. 
tl!lllCdalj('( ' fiir fem. tio och l:'i redligt 
fullgjorda tjiin>tcår. Mini , tcrn har ii, en riiu 
an meriiimua en .. ,:irmcdalj" (Va\\llllde· 
tcn - ~kd:•i lle). Dcti>Ctunas duck. au ll•rla· 

Kungl Mynt~abinettet 
Utställningar: Ingång Narvavägen 
(hörnet linnegatan) 2 tr. Stockholm 

SpecialutsUillnmgar: 
" Ur dolda gömmor" 
"Ryssland • uppror" 

"Sparbankernas hrstoua" 
Nya Sparbanken. Västerås 

1/11 ·90- 1/2 ·91 

Ring i övrigt telefon 08 · 783 94 00 
för informatron. 

Museet: 
Tisdag - söndag 12- t7 

Måndag slängt 

Besöks/id: tisdag 13 - 16 
ingång Narvavägen 

Beseksadress 
(efter överenskommelse om tod 

per telefon): Storgatan 41 

Postadress · 
Box 5405. 114 84 Stockholm 

Tel: 08· 783 94 00 

ningar biim ske 'par·,amt liir au kunna hiija 
ordnarnas betydelse. 

På sii rskild önskan fr:'tn dc >lovaki>ka se· 
paratisteroas sida få iivcn dc tjccki'b och 
' lovakiska landsregcring:arna rii u au an· 
'kaff:1 egna "land,nrdnar" (jfr v;,,u),k · 
land och o , terrike). 

Fiir au hed m minnet :1\ JX'tlagogen J. A . 
Comcnius/ Kumcn,k\ ( 1592 - 1670) och 
r)>iologen J. E. Purk.) n~/Purl-mJe (1787-
1869) in,tifudes 1953 re'P· 195~ 'är-kild:a. 
hiirbam förtjänstmedaljer:'' Ordcn,korn· 
rni"ionen har ani>Cfallt dc h:ada n:uiunclla 
land,rcgeringarna att även i li•rt,iittningcn 
:mviinda dessa båda mcd:aljcr ,;bum "re· 
~ort medaljer" i hiil~ov:\rds· och ' kulm ini ~· 
tcricrna. Eftersom det i h~da fa llen r(ir ~ i g 
urn tjl'cld.~ka lärda. 'Y"C' dock a11modan 
K'kc ha så v51 emo11agi" av ' lovakcrnu! 

Måhända kan der l<ir\'~ rw i utlandet . att 
icke i , törre ut>tr:ickninc kunnat an k n\ ta' 
till det hö2medcltida rik~" iamril-a hbtoria 
m•-d nam~ ,;1-'om Prcm)'lrdcrna. 1-nnung/ 
1-cj ,:lf Karl IV. ,·ilkcn redan 1\136 ga'' namn 
:\t en milirärdekor.niun. ud1 Dilhrncn 
1Jeckicn~ .;kydd~p:nmn V:id:l\ /Wcrllcl 
den helige ellerdcnnö krona . riket' natio· 
nabymbol. Förklaringen tnrdc hl :1 ,i)kas i 
att den moderna fl\rbund>rcpuhlikcn be· 
, t:lr av två nationer. vi lka ll\N ~r 1918 fingo 
en gemensam hi>toria. Utmiirkchcr på fiir· 
hund,planct må>tc ,;ikdc' an·cptcra> av 
h:\tla parter och d t niimnda hi,wri'b per· 
'onlighetcrnas - fr:\ n den tjc•·~i,ka ,jdan
motpart på den ,Jo,-aki,ka \;l r hl a fuN Pri · 



-1) 7jecki.1ka rt'(JIIhlil.t•n,, llflltl · 'lantlsw1pen'' m /1990 ml'tllYlfll'll th~·n for Morm·il·n och 
Schlesien: 'ljeckll.llomkiska republikens stotsm fJt'll m/1990 (tt•ckningar a•· J. Lotula i 
Tlw Cool 1if Arms. Lo111lo11. N.S. Volttlllt! V/l/. No. 150. Stlllllllt'r 1990. s. 208). 

5) Viin,rkap.mrdt•n (<fter V. Mt'fic'ka. Ces· 
koslol'<'ll.lkti 1)-:;JWIIII'IIIini. IV c'ci.H. Knnig· 
grät~ 1976. l. 154). 

byna (döpt 830), vilken 1940 gav namntill 
en fiirtjiim.tnrdcn i den konli,•adc rcpubli· 
kcn Slovakien! N ii r ej denna historiska in· 
spiration lii ngrc 'tod till buds. måste den 
naturliga utgtmgspunktcn bliva cll par li>r· 
grundsgestalter fUr den nmionclla befriel
sen under 1900-wlcl. även om dylik or· 
dcn>namngivning varit relativt säli,ym in· 
om Europa på denna sida om den nu !()r. 
vittrade j~rnrid:ln (jfr dr'lek MannerhP.illl· 
korsel i Finland). Ordcrhkommissioncn' 
uppgi fl har ,;;k ert \~lril både gm n n laga och 
toga enkel! Vita Lejoncb orden> "upp,'ii r· 
tfcring'' tillruöte,g{tr gamla tankegångar. 
iivcn om ej hd kr nu orden öppnats för in· 
hemska mcdbt1rgarc: på >lovakernas öns· 
kan har '"!Jcckoslovakiska" boruagits ur 
ordensnanmet! Kor'l'fnrrn for de nya ord· 
narna har undvikits! 

Den allmiinna ordenslagen behandlades 
i september ;tv det federala parlamentet. 
som sedan - efter konstniirstävlinacn -
skalltaga ~tällning. till de enskilda o;:dens· 
la!!arna och ·statuterna. 

-En annan sida av den revitali serade na· 
tionclla symboliken har va rit det n)"d stats· 
eller ri~vapncl. diir en återgång till för
krig.tidcn> vcr.ion - giltig 1918- 1960 -
,·ar politbkt omöjl ig. Utvecklingsl injerna 
framg:i av illu>lr.llinncrna. men slutresul · 
talet blev en i mar> fasiSiiilld kvadrerad 
sköld av Tjcckicn (Böhmen) och Slovaki
en. cflcr>olll MMavien CMährcn) ej har lik· 
viirdig kon~titutioncll stiillning med dessa. 
Den fOrsla "Prag-våren" 1968 följdes av en 
22-<irig ky la till "sammctsrcvolutioncn" i 
november 19X9. Hiir har redogjorts fiir en 
av des' knnsckven,cr. 

För inlo rm;llioncn (brev IS.VIII. och 
lO. IX 1990) taclws nrdfiinmdcn i dc! tjec
knslovakbka , :itbkapct fi)r linplastikens 
vänner "Drogrw pla,tika" Vticlm· Mc'· 
fit'ka. Pr:tg. 'jälv ledamot av nämnda or· 
denskommi>, ion. tjeckbka nationalrådet 
och tidigare även 'tyrclscn för dc! tjecko-

\lovaki,k;t li,lkp;~rue t /CDU. ävcn>nm 
vcrk,atn inom mini,tcrialkan>l ict och för · 
l:tuarc till talrika ordcn,,crk Cjfr On/en· 
Miliwria· MaJ:tt:in. ~r. J~. Fcbruar 1990. 
'· 1~ ). 

Liuc•lntto· (UI0\.:1' i bilthcxtcn nämnd): 
Poul Ohm Hicronymu"cn. Eumpfeiske 

ordner i jio'l't•r, Kobcnha\'n 1966. 
(K·Gl Klictmann - (0. ) Neubccker. 

Onlnts ·Le.tikotl, J. Berlin (1964). 
"Tschecko:.lnw;~ki>che r Orden vom Weis
scn Liiwen (Wci~>er Löwenorden)''. Je 091 
011. 

V;icbv Mcritk:t. "Der tschcrhn>lowuki
~ch..: Falken-Orden. Cökt» loven;,kv råd 
Sokola". Ortft·wl.wtdt• (Berl in>: Nr 
1011959. 

Vladi,·oj Pulcc (t). CeJkosloremkci suit
ni \T:JrtlltU'JUini . .\ltitni <~tlJtllti li:Jllinti a et#· 

ny. ·Prag 1980. 
Gunter T:wtt. Ord<'ll wrd Metfaillen . 

Strwtlidw Au.,=dcluwll!l<'ll tler Deutschen 
Demokmti.\cht:ll Rt•t)ublik l BI-Taschen
lcxikon). 2 uppl. . Leipzig 1983. 

No! er 

" Med nyti ii skull var den sbta ( 1989) no· 
teringen inalles 155 utmiirkelser: se Gerd 
Scharfcnbcn:. "~() Jahre staatliche Aus· 
t.c ichnungcr~ der DDR. Eine Retrospekti · 
ve". Ordt•li-Miliwria·M(lga=in (Stcinau). 
9. J g . . Nr 37. Augu~l 1990. s. ~ - nyt iii· 
,kollen ha ej kunn:tl analyscms. 

' ' Ma~arvk var diiremot icke ~lov:~ k. vilket 
fclaktigt .uppgh·c, i Nonfisk familjebok. 3 
uppl .. 13. Stnckhulm 1930. sp. 974: han 
födde> i HodunfnfGilding i Sydmähren. 
vilken rcci\111~ innevånare kallas "mähri~
ka slovaker''. men tala tjeckiska och opte
mdc för den tjcckisk:t republiken. 

·" Slutligen biskop Cnmenius har även en 
plats i svensk liird()rnshistoria. Han till · 
hörde en tid den expander.lrldc svenska 
stormaktens "intclligcnsimpon" och slog 
sig ned i Elbing i Ostprcusscn för all arbel:t 
m.:d del svenska 'kolvä,cnde!s ftirbäll ring 
(John L:tndqubt. Pecla!logikens IIi storia. 
-l uppl.. Lund 1952. '81- 89: Stcn Lind· 
roth. SI'C'/1,11; lt7rdomshistoria. 2. Stock
hohn 1975. ' 168-9 el passim). 

LUNDS MYNTHANDEL 
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Karl Knutsson i Karlstad 
Örtugsfynd år 1930 
Av Monica Golabiewski Lmmby 

Den 26 ju li 1988 inlämnades till 
Kungl. Myntkabineuct omkring 65 
mym och en del andra fOremål av Ole 
Kjellin. Huddinge. Han beriiuade då 
au en del av dem härrörde från en 
mindre ~kaufynd som gjordes i unga 
år av hans far. regissören och skåde· 
spelarc: n Alf Kjellin. i Mariebergs
skogen i Karls!ad . Värmland. Till
sammans med mynten , som låg ord
nade i papperspåsar med påskrivet da
tum om nii r dc hiuats. inlämnades 
<)ckså en handskriven redogörelse för 
fyndomstiindigheterna. Denna är var
ken daterad eller undertecknad men 
inlämnaren uppgav au den var gjord 
av hans fi1rfar. Helge Kjcllin. To1ck 
vare denna rapport har en forsök till 
en beskrivning av själva skaufyndct 
kunnat göras h ii r. Många av mynten ii r 
svårt angripna av korrosion och e u par 
är till och med hopkorroderade. var
för det exakta antalet är något osäkert . 
Men det rör s ig framl(.irallt om sven· 
ska nwnt från 1400-1800-talen. varav 
åtminstone dc medeltida och cvcntu· 
elit 1500-wlsmymen kan utgöra det 

samlade fyndet. Resten ii r också mynt 
som påtriiffats vid fyndplatsen men 
även andra fyndmynt som kan ha till
förts samlingen i efterhand. 

Dc fOrsta mynten hiuades på val
borgsmässoafton år 1930. Alf Kjell in 
var då endast tio år gammal, och till
sammans med sin skolkamrat Sven 
Fränkel var han på väg upp mot kaf
festugan vid friluftsmuseet i Marie
bcrgsskogcn. På den stora gången. 
minfor en intill liggande li\gcldamm . 
såg de något som dc mrst upplimade 
som plåtbitar men visade s ig vid när
mare påseende vara "eu par fOrrosta
dc små mynt". Pojkarna tog vara på 
fyndet och lämnade det till Alfs fi1r. 
professor Helge Kjcllin . som då var 
intendent vid Värmlands museum i 
Karlstad. Först i september samma år 
gjorde museet en undersökning av 
fyndp latsen och då hittade man ytter
ligare sju- åtta mynt. Prolessor Kjcl
lin som under resten av hösten bcl:mn 
sig i Lettland. Riga. hade givit i upp
drag åt sin vikarie att rengöra och be
stiimma de funna mynten. De visade 

--
.J~>: . ... ·. 

Fi<:. l. Pmjb.wr Ile/ge Kjelliii •·id grtt.llllgt·t i Siir111m1 de11 2512 1931. Fow: Karl Nystm111. 
Karls w d. 
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sig då van~ medeltida örtugar från 
Kärl Knutssons tid samt ett ':.större·· 
mynt från Johan III. 

Vintervädret omöjliggjorde ytterli
gare undersökningar men i februari 
året därpå hade på Helge Kjellios upp
maning 

... nämnda skolgossar ... vid tven
ne tillfällen . . trots snö och frusen 
mark lyckats på samma plats i Marie
b.skogen finna och hacka fram inte 
mindre än ti lls. ytterligare ett 30-tal 
mynt, ävensom en stor hyska av l l 
och ett pi lgrimstecken av bly ornerat 
med en ingraverad fyrväppling. 

Kjell ins teori var att mynten. som 
vid fyndtillfället låg ytligt. hade följt 
med ditkört grus från grustaget vid 
Sörmon. väster om Karlstad. Frilufts
museet hade niimligen erhålli t grus 
därifrån fOr förbiittrinu av viiuarna. 
Med anledning av pojkarnas s~naste 
fynd bestämde s ig Kjellin fOr att till
sammans med en av stadens grusköra
re göra en undersökning på själva 
grustagningsplatsen. Se jig. /. Men 
vid en förfrågan vid grustaget sades 
att man där "aldrig sen vare s ig mynt. 
benpipor. krukskiirvor eller ngt an
nat" trots att gruset ofta harpats (ren
sats). 

Enligt Kjell in iir det ändå troligt att 
ursprungsplatsen har legat vid grusta
get. men strax söder och sydost där
om. varifrj n staden tillfiilligt hiimtade 
grus. Kjellin skriver i sin fy ndberät
telse att 

. . . mynten - att döma av att de i 
Marieb.skogen anträffats så gott som 
på samma plats - blivit nedgrävda i 
Sörmon i lagret ovanför stenbandet, 
alltså tämt. högt upp i ytan; och a tt 
denna nedgrävn., eftersom det i samt. 
förekommer ett mynt så sent som fr. 
Johan lll:s tid (15-·), skett först då. Det 
skulle alltså då ha varit någon, som ve
tat dölja sin mynts katt , i vilken t o m ett 
par hundra år äldre mynt ingår. Mer 
egendomligt är hyskans o. pilgrims
tecknets förekomst i s::~mlingen . De 
kunna ju icke ha representerat något 
egentligt penningvärde . 

Vid en utredning av samlingen visar 
det sig au de mrs t funna mynten. vilka 
lyckligtvis rengjordes redan inom ett 
halvår efter fyndtillfiillet. är de enda 
som går au bestiimma exakt. Se fig . 
2:1-5. Dc övrig;~ gjordes aldrig rena 
och är nu i mycket dålig kondition och 
endast på en fåta l mynt kan man idag 
skönja prägeln. Alla mynt har lämnats 
till Insti tutionen mr konservering men 
en sammanställning och tolkni'Og av 
fyndet kan göras redan nu med reser
vation for att alla inlämnade mynt fOr-



• l. 2. 4. 

5. 

Fix. 2. M."" jtm11a i Mariebl'J"Kl 1koxe11 tir 1930. • 
l. Kri.1wj]i•r m · Bayt•m. Stocklwlm. tlrtag. 2. Karl K11utssa11 lJo11de. Stocklw/m. lirttt,~. J-4. Karl Kmll.l.~tllllJolldt·. Abo. iinttgar. 

5. Johan III. Swcklwlm. 4 ön• 1575. Fi11o: Gabriel Hihlt•lmuul. Rat.. 

mod l igen i mc tillhör detursprungliga 
fyndet. 

Beskril'lling m· mymen 

SVERIGE 
Erik m· Pmllllll'rll (1396-1439) 
l. Stcx:kholm. Örtug, trekronorssköld 

p<i l itet kors) (bokstaven E på kors. 
LL A2u. efter 1405. 

2. Stockholm. Örtug. trekronors
sköld på litet kors) (bokstaven E på 
kor~. LL A2a-b. efter 1405. 

3. M ymon? Örtug. trekronorssköld'!) 
(bok.,taven E .På kors. 

4. Stcx:kholm. Onug. åtsida?) (bok
~taven E på kors. Skadat. 

Kriswffi•r a1· Bayer:n (1441- 48) 
5. Stockholm. Ortug. trekronors

sktild på litet kors) (bokstaven E 
på kors. LL A2c. Fig. 2: J. 

Karl K11uwon Bom/e (1448- 57. 
1464- 65. 1467-70) 
6. Sttx:kholm. Örtug. bondevapnet 

på ~ton kors) (trekronorssköld 
på ~ton kors. LL A3a. efter 1450. 
Fig. 2:2. 

7. Åbo. Örtug. bondevapnet med 
krönt A på stort kors) (trekro
nor~~köld på stort kors. bitecken 
~tjärnor. LL D6. efter 1453. Fig. 
2:3. 

8. Dito men utan stjärnor. Fig. 2:4. 

9- li.Som nr 8. 
12. Myntort? Örtug. bondevapnet på 

stort kors) (trckronorssköld på 
SIOrt kors. 

Johan /Il (1568- 92) 
13. Stockholm. 4 öre 1575. Fig. 2:5. 
14. Stockholm. 4 öre (1590- 92). 

k lipping. 
15. StOckholm. 112 öre 1578. 
16. Som nr 15 men 1581. Fragment. 
17. Som nr 15 men 1582. 

GafLAND U DER DANMARK 

Siiren Norb,r (1524-25) 
18. Visby. Skilling (1523). Sören 

Norbys vapen) (lammet med fa
nan. utan år. Fragment . 

De ncsta av dc resterande ca 47 
mynten ii r som nämnts mycket korro
derade och i det närmaste obcstiirnba
r.t . Dc som har identifiemts iir kop
parmynt fr.in 1700-1800-talcn. Något 
yucrligare medeltida mynt är dock 
inte med och troligen finn~ här inte 
något mer mynt ~om kan ti llhöra 
skatten. 

·'Smet/bergs änne·· 
l sin handskrivna redogörelse - som 
mera liknar spontana anteckningar -
gör Helge Kjellin en liten Ulvikcbe 
och berättar fåljande anekdot som han 

sätter i samband med den förmodade 
fyndplatsen: 

10 112 km. rakt v. ut från Karlstad Il g· 
ger det sk "Smedbergs änne", bred· 
vid den s k "Supetalla", fordomdags 
en rastplats. där bönderna och resan
de stannade för att rasta hästarna och 
få sig en färdknäpp. Namnet "Smed· 
bergs änne" har platsen fått därav att 
en l l vid namn Smedberg där mör· 
dats och begravts. på hans gravplats 
har folket all tsedan dess kastat rispin
nar, så att där nu finnes en rätt försvar
lig rishög. En vägvisare är uppställd 
mitt för denna rastplats. där f ö en 
mindre serveringspaviljong uppförts. 
Från denna plats ... går en väg åt ost· 
nordost mot Önnerud·Hertröga-Gra
va. Ungefär 900 m inåt denna väg från 
''Smedbergs änne" ligger ett större 
grustag, varifrån nämnda grus erhåll its. 

Saiiii/Wiifattllillg 
Mynt nr 5- 8 s;~mt nr 13. fig. 2:1-5. 
är fOrmedligen de som hittades vid 
friluftsmuseet av dc båda skolgossar· 
na på va lbo rg~mässoaftonen samt i 
september samrna år. Dc är nämligen 
de enda som iir rengjorda och dc be
finner sig fortfarande i gott skick . Dc 
överensstämmer också med de första 
bestämningurna som gjordes. d v !> 
från "'Karl Knutssons tid"'. Bland 
dessa mynt befinner sig också det som 
av Kjellin bctcckn;~t, som "'ett större 
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från Juhan III ::. tid''. d,. ~ -1 öre 1575. 
Av anteckningarna på påsarna au dö· 
ma hiir ihen mym nr l di1. Amalct 
~~~im mer de:.wiirre inte med uppgiflen 
om lliN "en par" upphiuadc 111) m 
och ~edan "7- 8 mynt". Rester.mdc 
mym ~kulle alh:.å \ar.t dc som pojkar· 
na lyckade:. "hacka fram" under feb
ruari i Marichcrgsskogen. Men som 
tidigare påpekats finns bland dc in· 
lämnade mynten flera som rimligtvi~ 
inte kan tillhöra :.kanen iivcn om dc 
påtr'.iff:u~ vid :.amma fyndtill få lic <X: h 
i ur:.prungsfyndets omedelbar.. när
hel. Av omkring 65 mym ii r enda~! 18 
tiinkbara ~om tillhömnde en s:~ml:u 
fynd . Av <.h:~sa iir toh· mcdehida. Det 
äldsta mvntet är Erik av Pommcrn
örtugen .(1-105- 39) i fyra exemplar. 
Hiir finns en örtug fr~n Kristoffer av 
Bayern och sju örtugar från Karl 
Knutsson Bonde. varav de Ilesta iir 
Åbo-priigl inga r. Fem mynt som kan 
tänkas tillhöra det samlade fyndet 
(skaller från denna tid har tidigare vi
sat sig innch~lla mynt från en p:1r ar· 
hundraden) iir från Johan III. Slut· 
myntet kunde v:~m klippingen fr.in 
1590-92. En gotliind:.k skilling från 
1523 håller l>ig inom denna period . 
Men my m kan ha lagt:. till och tagit~ ur 
samlingen och troligen har in te cnl> 
alla mynt fr:in ~kanen hiuats. 

Prosten Lanaerus 
samlingar 
Bland det ~ena 1700-talets skånska 
pr'.i~te r tillhörde L:~nacrus utan tvivel 
kuhurclitcn. en begåvad. spirituell 
och mångkunnig man. vars egna ab
ter både på ,·er~ och prosa ,-ä J bcr'.ini
gade hnnom au tillkalla:> som rådgi\'a· 
re. när det giillde nllgot :.~viktigt som 
en ny svensk:1 folkets p:.almbok. Hans 
djupa klassiska bildning gav honom 
en ohegriinsat fiirnid av bilder och al
lusioner. Friirnst korn han au bli en 
miistare inom el! av 1 idens mode in· 
tressen. den s k emblematiken. dii r 
hans fyndighet vid formandet av korta 
deviser på medaljer. portrii ll. gr.wv:'1r· 
dar. kyrkklockor m m. kom till sin riiu 
och bl a flir:.kaffade honom Viucr
hebakadcmkn:. hiig~ta belöning 
177-1. en guldmedalj av 20 dukater:. 
vikt. Som cu excmpd på han~ tillfliJ. 
lighe t~~tyckcn nedtecknas hiir han~ 
"Rik~dags-Skå l ": 
Ridderskapet~ rang och iim. 
P r'.istcn~ spannmål och latin. 
Borgcr~kapet~ beck och tjiirJ. 
Bondc~tåndeb briinnevin. 
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,tudc•rs umm·m .\. Gtm'l'r m· iliiWII U/rik 
/Jc-mdc•,, . 1810. . 

Anders Lanaerus föddes i Lund 
1738 och blev med tiden prost i l ngcb
torp i Kri~tianstads län. Åren 1792 
och 1800 var han riksda!!.sfullmiiktiuc 
mr Lunds Mifl. Sistnä~nda år bl~v 
han teol. dr i Uppsala. 

Lanaeru~ ~isw årtionde fOrOötluunl. 
Efter 1800 års riktisdag tycks ha~ ha 
alhmcra dragit sig undan från offem
lighctcn. "Han inneslöt sig" skriver 
Fcuk. "bhmd sina böcker. Hans bib· 
linlek var en rik skaukammarc. en 
ve rid tör den som ville draga sig från 
verldcn . Den bestod af en v-Jid och 
dyrbar boksamling i förening med en 
miingd fornsaker och konstverk. så· 
'om run~taf\'ar. urnor. medaljer. gra
\Cringar. modeller och målningar". 

All Lanacrus var numismatiker lii r
~tilr vi av en annons i Lunds Wccko
hlad. Enligt denna annons skulle 
prosten~ samlingar säljas den 2 de
cember 1812. nämligen: 
l. En portriinsamling av 115 portriiii 

och kopparst ick. fOrsedda till ~ tiir
rc delen med lörgyllda ramar och 
g la~. 

2. omkring 600 port rdltutan gla~ och 
ramar. diirav 206 av svenska liirdc 
och miirb~i rdiga män. 

3. en myntsamling. 61 silvennynt. 92 
kopparmynt förutom en samling 
grcki~ka och romerska koppar· 
mynt. 

-1 . -10 antiker. avtryck i svavel. 

Linerat ur: 
Carlqui~l. G .. Lunds Stifts H<'l'llamiu-
11<'. Ser. 11 :9. Lund 1963. s. 369- 379. 
Fcuk. L.. Biografiska ski::::a och 

wll'ktlmcr jirin lVii/mul., lu'imtl . .. . 
18!D. ~ . 68- 85. 
Ra,mu~son. N. L .. Mctla/j<·r odt je· 
wugcr slagna a1· Kungl. Viuerlll't.\· 
akmlemit•n och Kungl. Viu<•rltet.' Hi.\ · 
torit• och Awi!..Titets akcttlemit•n 1753-
1953. Lund 1953. ~. 56 - 57. 

lwt tvi.\N/11 

Oväntat skattfynd 
Vid restaureringen av det gamla 'tad~ · 
hu~et i L<idi (Polen) påtriiff:udc~ i en 
\'iigJ; en gammall infiilh ka~~a~kåp. 

dolt under en tape!. Stat~:trkivet (~om 
numera anv~inder byggnaden) tillkal· 
lade den lokala polisen och man dyr· 
kade upp kassask{1pe1. ~om var gan~ka 
ålderdomligt. 

Inne i skåpet 1:'1g Ocra linnepåsar 
med mynt och man ringde nu efter 
personal fni n det nii rliggandc Arkco· 
logiska och Etnografiska museet. Dr. 
A. Mikotajczyk - viilkiind pobk nu
mismatiker. pi1 v:~rs rcdogiirelsc den· 
na notis baserar sig - fick göra inven
teringen . Det stod snart klart au ~kat · 
ten gömts undan i !>lutet av för:.ta 
viirld~krigel. Mynlen iir från 1800-
och 1900-talen. men ock~a 72 ~~ fr.in 
det polska kung<~diimet~ dagar. Frln 
Ryssland kom 240 silvermynt i olika 
valörer och frfm Tyska riket 178 wirar. 
frå n Österrike· Ungern 86 silvermynt 
samt en av Frans Jose(~ 4-dukater. 22 
i Ty~kland slagna jiirnmynt mr bruk i 
Polen låg också i gömman. l mindre 
antal v-.1r flera europeiska och utom
curopei:.ka stater repre~entcmde. någ
ra i guld. Tre silvcm1ynt \~tr ~vcn~ka . 
en danskt. tv-.l finsk:~ och l\ lt nor:.ka. 
Niir utstiillningen öppnat~ (dc p:itriif· 
lttdcs i februari 1990) tar vi kanske ve
ta mera om vilka valörer och årtal det 
giilldc. 

LLt 

Ny förening i Tyskland 
V~1r \'iilkiinde medverkande i SNT. 
Jn~cf Hackl. iiven ansluten till SNF. 
har grundat en ny förening denna vår. 
Miil/:.1·erdn Neumarkr Opf. mul Um
gelmng (•.V. Den stöd~ genom Hackb. 
fcirmcdling av den lokala ~parbankcn 
i Ncumarkt. Setlan i september ii r den 
an~luten till Verband der Dcut~chen 
Miinzvereine. 

Ncumarkt brukar ange~ som fiidcl· 
:.con för vår unionskung Kri~toffcr av 
Bayern (död 1-148). 

LLJ 



Milles forslag till 
Publicistklubbens märke 
Carl Mille~ (1875- 1955) ~amarbctade 
under m:inl!a t\r med Hennan Berg
man. :-om ~var kon~tgjutarc i Stock
holm . Egentligen var detta in~e s~ 
märklil!t. efter~om Bergmans gjUICrt 
var dct biista i Sverige. Bergman 
(1869- 1954) grundade 1895 ett eget 
konstgjuteri i Stockholm. Sedan 1908 
<>ick företaget under namnet Herman 
Bergman\ konsti.;iuteri AB. Här har 
de nesta moderna monumentalskulp
turerna i Sverige gjutits (t ex Sten stu
remonumentet !>Om utfördes 1913. rest 
i bron~ på Kront\~en vid Uppsala fOrst 
1925 - statyn ~om ansågs var.1 ··merJ 
sten iin Sture''). Gjuteriet ut tOrde iiven 
många mindre arbeten. bl a ornan~~n
t iken i Dramat i ska teaterns fmtJeer 
och vestibul. en kolossalhyst av Olof 
Rudbcck och dc sexton relicfplatlorna 
i brons som smyckar kungl. slottets 
södra rasad. f7örutum det rent yrkcs
mäs~iga var Mille:. och Bergman per
sonliga viinncr. Om Bergman skrev 
Millö : 
När jag mr ny hemma i St.·erigc: Wir 
jag mycke•! med elen mbuslc' !lllelhgen
. 1e Herman Bc'l"}:/1/tlll ocfl rt Ila sedall 
/rå/li t .WIIIIIICI/1 i al/a \'iic/el· /ii 'C( III • • • 
Del mr Bel"}:man .10111 en siindag min 
i dwem lockade mig 111 1ill Liclingii 
di/r ribestiga klippanjag sedall bygg
dc• min hem ptl. 

Citaten iir hämtade ur Henrik Cor
nell:. arbete Carl Milles och lums t·iill· 
ner. Stockholm 1968. s. 216. 

År 1910 kontaktade Herman Berg
man kon,tnären M i lie!> fOr att denne 
~kulle komponera ett märke till Publi
cistklubhcn . Märket ~kulle användas 
till en förening~nål som medlemmar
na kunde b:ira p;\ kavajer och r(lckar. 
Arbetets art hade n:irm:tst likhet med 

medaljknn~ten genom ~in timu 1':h 
teknik. Milles hade v1d denna t1tl · 
punkt ii n nu inte skapat någon medalj. 
Den enda kontakt l>Om han haft med 
denna konstform var en tecknad flirla· 
ga till ett för, lag till medalj för Svcn\
ka Fotn!!,rafcrnas Förbund 1897. Mlf· 
les tog ~ i g an uppgiften att på Berg
mans uppdmg skapa en nål märke. Att 
han vid denna tidpunkt överhuvud 
brydde sig um en arbete av denna ka
raktär fl\ r viii snarast ses som ettut:-lag 
av vänskap till Bergman. Milles över
lämnade en förslag som gjuteriet ~c
dan fiirverkligade (möjligen med någ
m mindre justeringar). Den fiirsta får· 
diga nålen uppvi!>ades för mcdten~mar 
av Publicistklubben. men om markel 
ant(lg~ är okiint. . . 

Publicistklubben blidades 1 Stnck· 
holm 1874 och skulle fungera ~om 
s tockholmspressens litteriira. ekono
miska nch artistiska nrgan. Klubbens 
lokaler var triiffpu,nkt för huvudsta
den~ journal is ter. Ar 1910 hade klub
ben ca 500 medlemmar. 

Klubbenl> nya miirke visade en tupp 
(vak~amhetcns symbol) och en mind
re tagel (anka? - tidnings?~k.a) . ?a 
Mille~ IOr:-ta förs lag f,mn~ 10111alcrna 
PK ~amrnantlätade. men det är möj
lil!t att bok~tavcn K ~t röks i det slutgil
tiga utförandet. Det skulle dröja ytter
ligare sex år (1~16~ innan ~illcs. fic.k 
!!Öra sin fiirsta nkuga medalJ - namh· 
gen meduljen öv~_r arkitekten lsak 
Gu~taf Cht~on. Av.:n detta arbete 
framstiilldes hos Herman Bergmans 
kon~tgjuteri . lan Wi.~c;/111 

En fOrtjänstmedalj från 
Sofia Albertina 
Kung Adolf Fredriks yngsta barn oc.h 
enda dotter. prinsessan Sofia A Iberu
na (1753- 1829) avled i Stockholm 
den 17 mars 1829. Hennes hovstat 
skulle dock finnas kvar ytterligare 
nagra månader lö r .att hjiilpa t~ .ll mc~ 
avvecklingen av pnnsessans varldsll
oa tilll!ångar. En sista gudstjän~t till 
henne; minne hölls. varvid hela hen
m:' hovl>tat och betjäning fa nns närva
mnd..:. lik~om hovmarskalken friherr..: 

Pu/J/ici.wklu/1/ml.l milrkr· . . 1'11111 skapades Il\' 
Carl Mille•., /9/0oc/lfrttm.lti ll/c/es /10.1 Her· 
1111111 B t' IXIIIIIII.I Ållll.l'tgjuteri i Swcklwlm .. 
De11 4 ok1olm· 1910 m·bildtul<'S miirk<'t 1 
Stocl.lwlm'Jlrt'.l.\c' 'l t'llligt m ·w1stt!C'IIll<' 
tC'ckllillg (mlgot IIJ>JifiJI'.HIIItllf). 

Lagcrfeldt. Efter gudstjänsten kallade 
denne fram fcirc~tåndaren för Sofia 
Albertinas ekonomistaL Gustaf Juh
lin. som nu tilldelades en guldmedalj 
av 24 dukaters vikt. Medaljen~ åtsida 
visade prinsessans bröstbild med 
om~kriflen : SOPHIA ALBERTINA 
PRINCEPS SVECIAE. Fränsidan 

C. G. l~·ltmlllll' medalj . ,,JagcttJJtt G1111111' 
1//:J l>cfa/lning 1787 (1/iltMmmd Il. '.113 
, ,. 5) 11111' f'l'ill fr.ucm t illtriidd<' 111111 alll~c·· 
t/i.1.111 jilr tfc•IJIIYI/l'Sitlllli.l kll .ll iflC't ~~~~ ·1/1111 · 
1>u 1~ i 7bl.lwul. mtistl' /111 kollttllll 11/1 i111· 
\ 'iil~lllill~. m<'ll med amum fnim idtt llll'd i 
1<'.1'1<'11 åll'rgi•·<'" inskrift. Swllll!liklll~ll'iill · 
t/t•.\ tlti tfc•tt 111i111/l'l' (1\' tli'.UII (III' 5) l 1/ : l' 
,,,,·lt-l.t•n. Fo1oATA. 

bar texten: ENLIGT H.K.H. PRI • 
SESSAN SOPHIA ALBERTINAS 
EGET FÖRORDNANDE ~IFVEN 
T ILL GUSTAF JUHLI FOR TRE
TIOTRE ÅRS TROGEN TJENST. 
Ingenting sägs om medaljen v;1r av
~edd att -b ii ras. . 

Prinsessan hade från biirjan hah 
som avsikt att själv övcrliimna medal
jen till Juhlin. men diitlen kom 
emellan. /cm w;.\C;Iw 

BLI MEDLEM l SNF -
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGS· 
BLANKETT 

TEL 08-667 55 98 
tisd- fred 10-13. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

® 
Oppettider 
Vardagar 1000 - 18.00 
Lordagar 1000- 14 00 
Regeringsgalan 6 
t 11 53 Stockholm 
Tel 08· 11 50 81 
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Medaljupplagor - en komplettering 
från Oscar II:s regering 
Den som arbetat med ~"Vensk medalj
hiswria vet av erll1renhet hur svån det 
iir an litststiilla medaljupplagor - så
vida inte uppgift om en dylik tryckts i 
den samtida pressen. Mymverkets ar
kiv (sedan :\tskillig tid i Riksarkivet) 
iir niimligcn "gallr:u" så all inkomst
verifikationerna (oc.:h dc fl era utgifts
dito) IOrstiins. Enda hoppet är-nor
malt au hos en hesttillare påtr'.iffa en 
verifikation i form av en faktura från 
Kongl. Myntet - frjnseu. som sagt. 
samtida tidningsuppgifter. Här skall 
en dylik återges efter Nr Illustrerad 
Ttdning 23 j uli 1881 (nr 30): 

Belöningsmedaljerna till industri
och slöjdutställningen och till femton
de allmänna landtbruksmötet i Malmö, 
af hvilka vi här meddela anteckningar, 
äro nya prof på fru Lea Ahlborns kända 
konstnärsskap. 

Af medaljerna till industriutställning
en, hvilka äro i två olika storlekar men 
för öfrigtlika, äro 150 exemplar prägla
de, halfva antalet i silfver. halfva i 
brons. De bära på ena sidan konun
gens bild. och på den andra ser man 
en qvinna, Malmö stad. med en mur
krona på hufvudet och stödjande ena 
handen mot Malmö stads vapensköld 
under det hon med den andra håller 
en till belöning ämnad eklöfskrans. Ur
nan på konsolen betyder konstindu-
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strien, de öfriga allributerna industrien 
och slöjden. 

Lantbruksmötets medaljer äro älven 
preglade i två storlekar; af den större 4 
exemplar i guld, 104 i siliver och 85 i 
brons, af .. den mindre 10 i guld och 75 
i silfver. Alven här äro de olika forma
ten för öfrigt lika. Medaljerna bära å 
ena sidan konungens bild. å den and
ra läses inom en eklöfskrans: ·Belö
ningsmedalj vid femtonde al lmänna 
svenska landtbruksmötet i Malmö 
1881·. 

Hrr William & c:ni, som skaffat sig 
uteslutande affischeringsrätt å statens 
samtliga jernvägsstationer och å flera 
af de privata banornas, halva med en 
hos oss icke alltid vanlig företagsam
het redan för en tid sedan utsänd! cir
kulär, deri de erbjuda respektive pris
tagare att - mot billig ersättning - tå 
sina erhållna medaljer kopierade på 
annonser å stationernas ytter- och in
nerväggar, hvarigenom värdet af det 
erhållna priset genast erhåller prak
tisk betydelse. 

Dena var innan man Hirt sig an kli
chcr:t bilder och medaljerna återgavs i 
tidningen efter an mödosamt ha ritat~ 
av genom en av de anstä llda tidnings
tecknarna. Till dem som medverkade 
i NIT hörde Vicke Andren och Carl 
Larsson. Denna gång är reproduktio
nen signerad av xylografen Evald 

Han~en ( 1840- 19:!0). Bredvid iuergö 
bilden nå!!tll l(i rminskad för an få rum 
i v:\r hl yi.~amma tidskrift - NIT hiill 
ju en tryckyta som var något större iin 
vanlig lillio. 

Medaljerna återfinns i B. E. Hyc
kens supplement till B. E. Hilde
brands stora medaljbeskrivning (Nu
mismatiska Meddelanden XIII. Stock
holm 1892) som nr 39 för Industri · 
och sliijdutstii llningens prismedalj (51 
mm) samt nr 42 och 43 för dc tv:\ stor
Ickarna (58 resp. 44. mm) av Femton
de allm~inna svenska landtbruksmö
tets prismedaljer. Brita Olsen tar ock
så upp dem i sin avhandling. om Lca 
Ah l horn (1962) på resp s 261 och 259. 
men utan att avbilda dem. 

En uppmiirksam läsare av texten 
återgiven hiir noterar. att NIT gör gäl
lande. au iiven Industriutställningens 
medalj skall finnas i två storlekar, nå
got som iir obekant för såviil Hyeken 
som Olsen.* Däremot tar den först
niimndc upp två medaljer till Industri
utställningen slagna av resp E. H. Ek
vall ilch brodern Gu,wf F.kva ll ~ilm 
privatföretag: dc såldes på plats som 
minne av utställnin!!en (Hvckert nr 40 
resp 41). Fönnodligcn ha; NIT begått 
el! mis~tag - e lle r kiinner någon läsa-



n: till en medalj fra n l ndu,t riut~täll
ningen l!!!ll i an.nat limHat än 51 mm? 
(0<:h ta da 1111\.' mi,tc p:t Lca Ahlborn 
o~:h brikkrna El-,;,11! ) 

En rclld.tinn: upplagorna är myc
ke t hl}g~:nnnw och trOI~ detta betin
gar dö~a utedaljcr in te några hiiga 
pri~er niir dc Iii rekonuna pa markna
den. Tiink Dig. kiirc lii~a rc . vad skulle 
man inte betala mr ell/11\'11( friln Oscar 
Il. slaget i ~lt 1;1 cxempiar. 

LLr 

·· Kungl. ~~~ ntl.ah111.:11.:1 hJr b:n-:1 en ,tur
kl. . 

MEDAL.JNYTT 

Medalj (iver 
Sven Wingquist 
lng..:njiirsvetenskapsakadcmiens m..:
dalj liir ?tr 1980 hcdr.tr uppfinnaren 
mm Sven Gu,taf Wingquist. 

Svct).\\'ingqui,t ftidde" 1876i Halb
here i O re hm Iii n. F:tdcrn var stations
in~Pcktorn s, en Dan i~ l Wingqubt 
och modern Anna Ju,tina Gabriella 
Lundberg. S'cn jr gcn~?mgick teknis
ka cl..:m..:ntar,kolan i Orebro och ut
..:xam i nc rad~::. IK94. Efter ett kort 
mellanspel 1!!94- 1895 vid John Lcn
nitH!S viiv~ ko la ( l~adc rn var kusin med 
La r~ Jolwn Wingquist. iigarc av Frist
la mekaniska viivcri. ctl av Sveriges 
~tör~ta p:'t ~i n tid) i Norrköping. och 
"tudicr i Fiircnta Statcrna. återkom han 
till S\cril!C mr arbete \' id Lotsverket. 
1896-1899 lid.. han an~tällning 'id 
Jon,ered" fabrikc~ AB i Jon"ered 
~tr.t'l: utanfiir Giitebor<.!. Sbtnämnda 
ar övercirk han till Gat~le~tadens fab
rikers AB i Giiteborg. diir han blev 

Sr('ll Wiuglflli.lt. Reflm/i•to Frit:. Eug.1trfim. 
KM K. 

driflsingcnjiir och gjorde studieresor i 
Europa liir bnhtg~:b r.ikning. 

01.!1 var vid Gamlestadens fabrikl'r' 
AB 'ont Wingquist ~kulle komma all 
giira 'in bl.!t)dcl ·crullaste upptäckt. 
dc:1 ,mri,l.t utformade kulla!!rcl. Inte 
niijd med dc datida kullagren. vilka 
enligt honom hade stora brbtcr och 
<lc~'ulllm lånl! lever:mstid från dc ut
liinlbka tillv;rkarna. ville han kon
struera en biiu n: lagertyp or h biirja en 
svensk kullagc rproduktion. 1906 log 
han frant en fiirsta prototyp. e ller del 
enradiga kullagn: l utan lokal infyll
ning~iippning. Med siktet instiilh p{t 
kullagerpnxluktion bildade~ 1907 c:u 
~är~kih bolag Sr('llska Kullagerfahri
kC'II (SKF) 111\.'d S,·en Wingqui~l ~om 
n·rk,tiillandc direktör (fram till 1919) 
(l(:h huvudkontor i Göteborg. Redan 
,;unma år gjorde han sin berömda. 
hanbrytande upplinning: del .ifjiri.1ka 

1-~H'IIIfllw· i Kuugl Mmrka/Jil/1'11<'1. 1-i>tll l·i·it:. l:u.~.,tn'im . KMK. 

kullagret. Uppfinningen blc1 :1\ :1\gi•
randl.! hl.!t)dcbc fil"r SKf :, ul\e~:l.ling . 

Da l.ulorna. ~om importcr.adc' fran 
utlandet. inte uppf~ llde hat\\ l.ra1 pa 
1.!\akthc:tl!enomdre,· han all SKF bor
Jade en .;gen kuhilhcrkning. Fiir all 
SK F ~ ku ll e gö möjlighel all lia l. on· 
troll iivcr ~tå lframst iillni nl!..: n ~ alla oli 
ka htscr genomdrev han l916 inkiipl.!t 
av Hol(ll'.\ bruk i Giistrik land. Pit 
llJ)O-talcl tog Wingquist fra111 iinnu 
ell ~mrbkt kullager. som SK F lanwr:a· 
dc 1935. Genom all det wingqui,hka 
,mri,ka kullagret ~par.tr ba<k kral! 
ndt 'mörjmedel får det <tllrniin an
' iindning pa många områden mom 
ma,l.intl'kniken. För SKF od1 S'cri
ge bk' d<.'l <.'n \'iktig expomara pa 
\iir ld,marknadcn och hnlal!et licl. 
lithriker både i England. F~a11krik~: 
och Fiircnta Staterna. 

Sven Wingquist var ledamot av 
SKF:s stvrelsc från 1907 nt:h onlllir
andc: frtll; 19)8. Förutom SKF ing i ~:k 
han ~om ~tyn:lsc ledamot i 1.! 11 rad ho
la!!. Friim~t kan vi nämna AB Btllilr,. 
dir han \ar ~t\'rclseordfiir.mde 1917-
1932/1937-1946 och "crk~tällande di· 
rckti•r under dc politiskt · ckonnmi,kt 
-.tonniga aren 1933- 1936. Han '~'r 
ot:l.,å en av crundarna a,· t'\B Voho. 
L~:damol av l ngcnjör.;,·etc: thkap,aka
lklll icn var han sedan 1920. Han var 
g i fl 1900- 1919 med Maliida Sofia 
13rcdberc. och från 1919 m..:d Hildur 
Kristina~ Hult. Han dog 1953. 

Ml.!dal i en mäter 44 IIIIII i uialll\.'ll.!r. 
Kunglig:i Myntkabinellcts C'l:\.'lllplar. 
bron,. \iigcr 95.73 g rl.!sp 95.51 g. 
priigladc av AB Sporrong. Norrtiiljc:. 
upplaga 750 '' brons. 48 '' 'iha. 
~kdaljl.!n är signemd y,onn.: ~liillcr 
( 195)- ). På åtsidan iker l.!n riitlinjig 
- om ~''ampsporer påminnandl.! - bot
tetwiiv har konstniircn lagt c11 pl ast i~k t 
' kiktupphyggt. barkaktigt pon rii11 . 
h\ig..:r trekvartsprofil av Wingquist. 
Full portränlikhet har inte uppn{t11s: 
!ltkl is kl kan d.:: t vara svårt all ~\.' vem 
d..:l llireställer. men det har ~iikl.!rl ig..: n 
inte: hl.!l ler varit konstniircth av~ i kt. 

Knthtniirlil!l ful om iin kan,kl.! tl.!k
ni,kt intre~ ... s:tnt pas~ar --m~taii'I)C· 
l.cl .. miirkvärdigt ,·äl ö,·erc:n' mc:u 
Wmgqui't. en man ~om' igt ,ju li1 :il 
den riitlinjiga maskinålde;n' tlllhtnr
tande pn:cisionsteknik. Abidan lcxl 
ly(l\.'r: SVEN WI NGQUIST 1!!76-
1 95~ IVA 1980. Fr.insidan sliil ~:i nii r 
~0111 pit Wingquists cnast:kn(h.: upp· 
linning inom en inrl' konkav cirkel. 
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Tidiga svenska golfmedaljer l>i lvcr l·a 1922 ut: h miiter 31 mm i dia
mcter (KMK inv nr 16 791). 
Åt~idan visar en eklö,·~krans som 

t'llll!er t d kor~la!!da !!Olfklubbor och 
fyr.~ gollb(lllar. Fr.in~idorna på nr 2 
nch 3 ii r helt ~Hi ta fiirutom en piirlr.md 
liing-. kanten. 

De \anliga~te 'portmedaljana är Je 
som tinn~ inom friidrott . fotboll. i~
hockey etc ~len ihl'n lite mer mJJa 
~porter har meJaljer. 1 e' golf. För
utom an Jc~~a medalja är tämligen 
okiinda ii r iiven golfen~ tiJiga hi~toria 
i Sverige mindre kiind . 

Den llir~ta l!ollhanan i Sveril!e an la
Je~ vid R) th~~ bruk (Skarabo~g!> liin) 
a1• .:n,oyO.:n Robert Saga och denne' 
broder. hov,tallmii,tarcn Edvard Sa
ger. vilka redan p;i 1870-talct Hirt ~ig 
spelet i England. Banan tog~ delvb i 
bruk 1888. men en 9-h:\ls bana var tar
dig fii~t 1890. Denna privatbana efter 
engdskt miin~ter anlaJes samtiJigt 
med den stora parkanliiggningen vid 
Ryft>r~ bruk av den engelske parkarki
tekten Edward Milner. Det !>kulle 
dock driija ca tio M innan den första 
svenska golfklubben stiftades - de t 
var Göteborg~ Golfklubb med 'tart:"tr 
1901. 

l Stockholm biirjadl' ~pclct under 
mycket enkl<1 former i l>lu tet av 
1880-t:tlet p?.t Ladugård~gärdc. d~r 
man vid Fågelbacken hade 6 hål. Ar 
190~ fick SIClekholm l>ill mrsta ,·erkli
!!3 !!olfbana. då en 9-hilb bana anla
des- på Fält rinklubbens ornr:'tdc vid 
dåvarande Stureviigcn. 

Den iiilbta golfmedaljen i Kungl. 
Myntkabinl'tletl> samlingar kommer 
emellertid fr:in en betydligt mintlre 
ort. nämligen Fabterbu. 

l. Fal.1 tNbo Golfklubb. priiglad i si l
ver ho~ Kungl. Myntverket 1909. mii
ter 33 mm i diameter (KMK inv nr 
15821). 

Åtsidan vi~ar Falsterbo stadsvapen 
fr.tmfiir tv:'t korslagda golfklubbor. 
nederst en golfboll. Overst och vid si
dorna finns initialerna FGK. Från~ i
dan visar en ekliivskrans. 

Fabterho Gnllklubh bildatles 19()<) 
på initiativ av crik Schweder jr. Han 
hade invid Fabterbn funnit ell omr.i
dc. ~om ' 'iilliimpatle l>ig fiir gult\.pcl. 
och där 'kulle man under eu par år 
~pela under primitiv;llimncr. Ar 1911 
anlade~ cn 9-håb b:ma. Omr.itlct ar
rentler.tdc' av 'räderna Skaniir (x.·h 
Fabtcrbo. 1928 påbiirjadcs anlägg
ningen av en 1!!-h:'tls bana. Fabrerhn 
Gollbana var liinl!e Sverii!CS enda 
18-håls sea~ ide ban7t. Klubben har vid 
ell tlcnal ti llllillcn anordnat iippna 
svenska miisterskap - flirsta gången 
var 1912. 
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2. Swd..lwlms Golfklubb. priiglad i 
,iller l·a 1922. märer 31 mm i diamc
ter (KMK inv nr 16 791). 

Åbidan visar en eklövskran~ ~om 
avbryts överst och nederst av s !ii ta y tur 
mctltcxten: STOCKHOLMS/GOLF
KLUBB. l millpartiet finn~ två korlo
lagda golfklubbor och en golfbnll 
~amt initialerna SGK. 

3. Swcklwlms Golfklubb. .priiglad i 

4. 

~ , Okif/1(/ goljkluhh Tum Thumb Gol f. 
plakcu gjuten i brons hol> Hermann 
Bergman~ gjuteri i Stockhnlrn: den 
rn iitcr 62X83 mm (KMK inv nr 
23 119 :62). Plakeucn till förde~ Kungl. 
M~ mkabincuet~ ~amlingar 1943. 

1-l•w 1- -1 : Gu/lri<•l 1/iltMmuu/. RIK. 



Åt~idan v i ~ar en liten alvliknande 
l.igur (Tom Thumb) som spelar golf. 
Ovcrst i halvcirkel texten TOM 
THUM B GOLF. Nederst på en slät 
textplatta: 15-tlc PRIS. Frånsitlan ii r 
sli.it . 

Den som vet något om nr 4 ombe
des kontakta redaktionen! 

lan Wise/111 

MYNTNYTT 

Finland 
Den l november 1990 utkom en ny mynt 
serie som omf:tttar ett nytt 10- och 50-pen
nis mynt samt ett 1- och 5-marks mynt av 
gammal typ. Mynten biir årtalet 1990 ud• 
~ r in,a tta i ett vackert fodntl med nii rman: 
uppgifter p:\ ~vcnska. Pri,et är FIM 16.
+ porto. Be,tiillc' från: 
:--1onctarium. P. O. Box 868. 
SF-00101 Hcbinki. Finland. 

Huvudkommunen har 
dåliga besökssiffror på 
evenemangen - dags att 
ta till finska metoder? 
Stockholm tycks ha för stort utbud. 
Det iir svårt att Ii\ SN F:s medlemmar 
att besöka även de intressantaste före
drag. UtanfOr huvudkommunen (iiven 
i Göteborg) är det helt annorlunda. 

Kanske vi bör tillgripa linska meto
der? Bilden får tala sitt eget språk ... 

KORRESPONDENS 
D1: FemandoGon:;a/('~ . Culw. vi ll ha kon
takt med samlare för eventuel lt byte av sed
lar från andra länder. Skriv på engelska el
ler spanska till : Lic Fcrnand(t Gonz.1lez. 
Awciacion Numi~mati ca dc Cuha. Gaseta 
Pu,tal :!30. HABANA . Cuba. 

Cu75 'if . Ni15 '7c . 16.3mm. /.8g. 

Ctt 75'if. Ni25 ':t. 19.7mm. 3.3 g. 

statsfinanser 1809 
" Huru vill man viinta annat. än att 
skattkammarens [dvs Kronans! enda 
utvägar vid stora och trängande behof 
måste bcst{t. dels i odrägligen ökta På
lagor [dvs skatter l. som~ rci;.krossa den 
pe-nninglösc. utarmade skaltdmgaren. 
dels i Utliintlska Lån. hvarå riintanj u 
måste utmiirgla Rikskroppen? - An 
att en stor del Köpmanna-företag mås
te byggas ptt en med svårighet funnen. 
dyrköpt och vid en stiindigt till steg
ring benägen och vacklande wcxcl
cours [i dag ersatt med devalvering[ 
ganska fa rlig utl iindsk credit. på en 
gång frätande R.ir Riket och Köpman
nen'>" 

(Plus ~·a change. plus c'est la mcmc 
chose. silger fransmannen). 

Citat ur De m•konomiske Or.mk('l'll<' 
till SI'<'IISk(l Folkets 1111 \'anmde 11m 
makt och (/('Il t•nda miijligheten af en 
grundlig Hjelp. genom en flirbiittmd 
Riks-Hushållning . tryckt i Stockholm 
1809. Den anonyme få rfattaren hette 
Christian Ludvig Jöranson. 1738 -
1820. affiirsman i Stockholm men 
fr'Jmst ..:konom isk fårfattare - redan 
1777 utgav han 111/Jeller. som flirestiil
la fiirluillmulet emellan S1uiges och 
mu/m liinders 111.\'/ll, t·igt och mått. 
Framför allt kiimpade han mot dc flir
virrade svenska penningfOrhållantle-
na. L !..J 
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GoOJu(& 
GottflYtt ~r 

Antik.Öl'en 
stureplatsen 1 
S-411 39 Göteborg 
o 031-183960 

Med slagruta i Vadstena 
Under ~cptember 1595 ~ammanträdde 
rihdagen i Söderköping på kallelse av 
hertig K;arl. Man fattade en rad anti
katolska beslut. diiriblancl au in!.!Cn 
annan religion än den som grund;de 
sig på Augsburgska Bckiinnclsen 
skulle tolereras samt att inga andra än 
luthcranl.'r lick inneha iimbctcn i Sve
rige. Alla katoliker åktdes au inom sex 
veckor liimna landet. 

Efter rik~dacen~ av~ lutande begav 
sig hcrtigl.'n m; d sina rådsherrar s;mt 
viirldsliga- och kyrkl iga potcnt;Her till 
Vadstena. d ii r hertig Karl~ ~innc!>sjuke 

bror. hertig Magnu~. avlidi t och nu 
högtidligen skulle jordf:istas. ågot 
~om <X:k~å ~kcddc den 22 nO\ cmber 
1595. \'arefta liket blev .. uti en hiirlig 
graf ncdersau... Efter graviikt p1 
Vadstena slott begav sig hertig Karl 
med 1\ilje till nun n..:klostrct. Sä pä 
denna kulna novemberdag står herti
gen m:h hans miin vid klostrets port. 
lnnanfiir porten finns elva nunnor 
som knappa~ t hade någon c rfarenh.:t 
av livet uwnliir k l o~t ret~ murar. Der.ts 
.. gii, tcr ... ~<llll var ;tv det mer hårdfOra 
' laget. kr.ivdc nu att nunnorna skulle 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 
Nybrogatan 36 • Box 5132, 10243 Stockholm 

Telefon 08-662 6161 

KÖPER . SÄLJER . VÄRDERAR 

MYNT . SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

Mtdlt m av Svrrigrs Mymhandlam Förmitrg 

bekänna ,je till den .. E\·anceliska Re
ligionen .. ~ller fiirsvinna t~r riket (dc 
llöta :t\' dem rc~tc ti ll klostret Mari
enburg i Polen). Av stort intresse var 
naturl ig t vi~ alla dc skatter som man 
ansåg att klostret dolde. Om sökandet 
efter gömda skatter beriittar Jonas 
Wcrwing (diid 1697) som var assessor 
i Antikv itctskollcgiet. Wcrwings ned
tecknade handlingar utgavs i Stock
holm 17-16 av Anders Anton von 
Sticrnman i Konung Sigi.vmmuls och 
Kmumg Curt den IX:de.1 1/iswri
u .. . . SIIII/1111/IISkl"<'flla af } O/Il/S lih 
ll"illg. sid 292. S~ lunda beriittar han att 
.. Hr Chri~tcr C lac~~on Horn . Friher
re til Aminne. hållandes fö re. at flere 
skatter lågo iinnu i klö~tret förborga
de. gid. der in omkring med en pek
~tick;J. at mr~iika om nåeot ådant 
funno~. Jock ~log hans eftersökning 
Ich. oan~edt han på åtskillige stiillen 
Hi t nelkrrifwa tmtren ... 

Denna fr iherre Christcr Claesson 
Horn (1554- 1612). som p!1 klosterom
rådet gick runt na:d en slagruta i hopp 
om att Iinna skatter. kom att få ett 
iivcntvrlict liv. Han var öm~om kato
lik. Öm~~m prmc~tant. År 1598 gick 
han iiwr till kung Sigismund och 

hjiilptc honnm att ut~prida han~ påbud 
~amt uppb~dade och rorsamlade i 
Västerjs Uppland~ ryttare till Sigb
munds tjiin~t. Fiir detta dömdes Horn 
till döden 1600 men benådades efter 
bön till hert ig Karl om tillgift. Fem f1r 
scnarc (1605) hlev han åter anklagad 
för 11irriidiska stiimplingar mot hertig 
Karl. blev 11ingslad och dömd till 
dikten. men :iter bcnädad. Christer 
Claesson Horn an~ål!~ dock ,·ara en 
ganska l:ird man och llgde ett kostbart 
bibliotek. N:igra 'kaner hittade aldrig 
Horn. trots ~lagrutan . lem Wisfhll 

En hjältes snusdosa 
Sergeanten vid ; iirkcs regemente Per 
Hedström utmiirktc ~il! i de kric. ~om 
Svcri!!.: hade under G~~t;t\· III . Gusta' 
IV Adolf. Karl XIII och Karl XIV Jo
han. På å l dern~ hiht lii t han tillverka 
en snusdo~a . Det miirklicaste med 
denna snusdosa var locket.-vari in fill 
tades tv:i tapperhetsmedaljer. Den ena 
var Sven~hundsmcdaljen och den 
andra var Tapperhet i rri h som han fatt 
i samband med kriget mot Napoleon l. 
Snu~dO!>an kom ~edan att gå i an• i 
l~tmiljcn Hcd~triim . - /W 



RECENSIONER 

Guswf Dahl JOO år 
Förre burgmii,laren i SigiUna ... Sverige~ 
iilcbw ~l:~tr·. o;; k~~ den ,i,lc innehavaren av 
dcll;t vnrd rmd wiirda iimbe1e. fyllde 100 år 
de n 4 'cplemhcr. Vid en hyllningsccrcmu· 
ni p;l SigiUn:r~ Swra lhrg tick jubilaren . 
'låcndc p;' del hcr(imda rådhusels lr<tppa. 
ntollaga Kungl. Sä lbk:~pcl Pro Pmri<~~ 'lo· 
r.t medalj i guld .. För ln>hcl och fliC' (~al · 
lad .. l :a 'lmlc~en ... ä' en om 12 :e är den 
~urrcl..!a bcninnningcn). Jll bäras i band 
om hahen. 

Gu,laf D.thl itr den fiirsla JOO -åring >0111 

erhåll il denn:t huga uunärkelsc: bclräffan· 
dc andr.t de~nr.llinncr känner Leif PåhJ,. 
,on. cxpen p:i ornrådcl. endas! l iii en låll. 
nämligen k:r plcn Oxchufvud. 'om 195() 
blev RSO (riddare av K. Svärcb ordcn) in· 
ror s in J(X) -~r,dag. 

Fimndcl av G uwrf Dah l biC\' e n glad nch 
fc~llig hiiglid"lund. viird an minna~ :1v dc 
många Mim \ar med. l sinlacktal frarnhiill 
bmgmå,larcn. all han ville se hyllningen 
ägnad inlc bar.1 honom 'jiilv u{;ln ock,;j 
han' fiireg~ng:rre neh iimbclcl som såda ni . 
T:1lc1 ,Julade med all h:rn läsle upp cll gå
mbn:v. \Cllll innehar all han doner.tde ,ju 
hu' - en \'ackcr ' 'illa byggd i slu1e1 :rv 
20-lalcl - l iii SigiUna kornmun frän den l 
januari IWI. 'li>rg.:acmonien övergick ><> 
dan l iii en n milagning med underhållning i 
den gamla Dr.1~c-gardcn. 

Fi:.11.1krift 
Hlaml dc rn:'1ng:r fiilkbcdag,gå"orna var 
t\'å av mer nflkicll kamkliir: dels e n in· 
~aml:1d UXl ·:lr,fond. ~nm bär j uhilan:n' 
namn. dcb fe,l, kriflen Borgmii.Har<' Gus· 
rcif Dalt/ /()()tir . .:11 vackert b lån band med 
guld~krifl. under rcd:1k1 ion av Han~ Kn><~k 
och Cun Ohl"on (187 ~)och med en 1alrrl: 
,kar.t rcprc,enlcrad i Tabula Gratulatoria . 

Som -,ig bor .agna' del inledande l:api1lc1 
ål fe>tfilrem:llel ,pl\1. Ingemar Lindgren 
lt:tl.nar Gu,laf Dahl' bak!!rund och bin· 
grafl. h,lll\ 'lud1c1id i Lu;d - där Fri1juf 
Nil"on P1r.11cn hiirdc 1ill den närma,le 
vankrci,Cn - . vidare han, karriär iivcr 
1ing>mcri1ering mm fram till borgmä,lar· 
iinlbCICI i Sig iUn:r 1927 och hans giirning 
diir under 63 k Då alla mindre svcnsk;1 
stiidcr den l januari 19-18 lades under 
land~riilt. upphiirdc lhrmclll borgm(hl:rr
iimbclel i Sigllma . .. Men Gus{;l f Dahl fiir· 
ble,· ,;jr borgm:i,lare ... ~om kommunal for· 
1rocndcman. -,um juri'l och vi~etrorriilla· 
re uch - nnc min'' - >Om bernnarelad 
rorfanare med \lt)f fiirmåga alt le\'andcgöra 
mrnncn ;" mannr,~or och händd,er fr.in 
elilångt nch 1nnchåll,riktliv. bl a i böc~cr· 
na .. Burgnw,wn:n hcr'.inar .. :· 

l en tlilrJl:l fii ljandc ini1iera1 bidrag. kal · 
lat .. Någol 11111 borgrniislare ... tecknar ,;l 
Frcy l)jlll'ling,on. sjiilv Uppsalas si"e 
borgm(islarc. ' ;h·iil iimbc w1s som lilclr~> 
hb1t1ria och hcriillar nm dess form och in· 

Gtt.llll/ Dahlmrd Pm Palrius gult/11/C'du/j. 
/~''" Up.wtlu Nya 1id11ing. 

nchåll genom liderna. Fr;mNiillningen iir 
kryddad med goda hb10rier. hcl11 fc,lliirc
m;\lcl' anda . 

Alf Nord,lrörn . 1idigarc land,amikvaric 
i Su~.:kholnh Iii n nch 'jälv IIJlP' uxcn i Sig· 
luna. gur i minne! en no,talgi'k \;1ndring 
lang-, S1or.1 Gman. På några ,idor lycka~ 
han fOrundcrligl viii beskriva dc" >pccicll:l 
allno,mr ,;i som de n var på 20- och JO
Ialcn. hingl innan den blev lillriiual;rgd t><:h 
nlarknad,fOrd som IJrislmålcl " ldyllbk 
Snr:hlad ... Med minnels >iikarljm fångar 
han upp dc pcr~onl igheler - många ul· 
pr.1gladc original - som bedrev :1flär\ · 
\Crk,amhel eller andr.t ak1ivi1c1cr i del 
mikrnkt>-mos som SigiUna' S1nr.1 Gala u l
gjorde. Resuhalel har blivii en 'cric lräff. 
,iikr.1 ,((i"cr av miljöer och mimni>kor. 
tecknade med iim"tllhcl. viinnc och 
h urnor. 

En :w dessa pcrsonlighclcr. "Vilhelm 
Lund>lröm frän Slom G:r1an .. iigna> i bo· 
kcn cll mer djuplooJndc portriill. Sven 
Gunnard. hiswriker nch SigiUna,~nJ;rn, 
,j,IC reklUr rore !>:lllllll:ln,lagningcn mellan 
,~;~den' två imernat>kolor. hcrä11:1r nm 
.. ,1g1Unapojkcn. wm ble,· pmfc"ur i l. Ja, . 
,j,~a 'Pråk. inilialivlaga re l iii Rihfiin:nin
gcn fil r wen,khclcn> bc\'ar~ndc i u! landet. 
hcdcr\doklor i Rom nch P"..rdova. hedc r. 
hurgarc i Jcn:a. hcdcrsscna10r i Rn, lnck 
111 n1 ... Med sina perspekliv u1 i ~lora viirl · 
den nch samtidigt en 11\rankring i den lilla 
vi1rld >Om hyste det lund~tri\n"ka harn · 
d<11mhemmc1. blir Gunnard~ tina ' kildring 
av den rikt bcgåv-.Idc. mång>idig:l och 
mår~lign )>Cr\Oncn Vilhelm Lumhlröm p:i 
n:igol ,all '} mp1oma1isk lUr Sigluna' roll. 
bJde fOrr och nu . Vi,scrlil!en har ,laden 
ll.lll ''n:l ncdgång.,pcriodcr~ .,;1r\kih und.:r 
1700· nch 1800-lalen. här pålalade a' Han' 
Kmot. i arti~cln nm "Rc>cnilrcr i gångna 
tider' SigiUna ... men till dc'' uni ~a nch lm· 
raklcri~li,ka drag hör jusl fiirhindeh crna 
n1ed vnd man kallar .. slum viirldcn". Diir
mcd iir vi inne på del av fcsl,kril'!cns kapi · 
ICI MUll fiir denna li<i>krifl> lii\afC har del 
\(iir\la illlrC"CI: 

S!TUNE DEl dia ~ungt•n., Sixrww? 
S1cn Tc\Ch, chef för SieiUna mll'oecr. 'lar 
for dcna hidr.tg. 'om ur:::prungligcn \ar cll 
föredrag rnfi•r Han' M:aje>lal Kung Carl 
XVI Gu,taf,jd en ror\amlin!!..afion i Bcr
nadoucbibliulckcl på S1ockh;lm> ~1011 den 
26 april i år. 

Av,ik lcn med fiircdragc1 var an l iii den 
då nys~ av,luladc S igtuna- Uigriivningcns 
hög,lc bc,kyddarc avrapponcra vad ><lm 
hiinl ,edan ><lmnrarcn 1988. då kungaparcl 
hc>öklc ulgriivning>plal"!n i kvarleret 
Triiddrd,ma,larcn. Under,ökningcn' riku 
re-,uii:u och den 'll>r.r mängden ark~-ologi,. 
ka förend l giirduck all fr.mhtiillningen har 
konccmrcra-, 1ill n:lgr.1 \-alda. ' 'iisemliga 
a>pckler. ~om framroralh gäller .. ors:lkcr
na l iii SigiUna' uprl:om,l rcir drygllu-,cn år 
~cd:rn. ~laden> funklion. ,lad~plancn och 
forhållandel mellan kungamakl och l:yr· 
ka ... En hiig>l betydande mil i dclla >:tnt· 
manhang 'pelar då givc1vb vå r kännedom 
om den iiJd,la :.vcn:.ka myntningen i SigiU· 
na fr.ln omkring år 995 fOr Olof Erik~~Clll 
sk(ilkonung. Ati yncrligarc en klan hc\'i' 
ror denna myntning nyligen dykl upp i en 
annan u1gri1vning i gr.1nnk\-artere1 Unna· 
karen. ,lärt-a b:rm fcirfauare n> te' om Sig
luna' funl:1iun under medchiden >Om 
kunglig! anlag!. regionalt makl· och ad1111· 
ni-,lralion,cenlrum . .. All handel och kii
pcn,kap sedermera dr.Jgil> l iii sådana ccnl
r.tlorlcr är dock h ch mllurligL" Kull ur- och 
handcl,l:omaker var vidsiräckla och h:1r 
>edan liinge vari l kiind:a och hi>lori>kl be
lagda . l denna ulgrJvning har man ,är,l.ill 
funnit månca bcvi' fOr Cll >l:l\ i>kl bcfoJ J.. 
ning'>l n,lag-i Sig111na - ej llm·ånandc med 
1ankc på dc giflcnn:ibfårbindcl,cr ,om 
cxi>lcradc inom kungafamiljen. Dc >liirklc 
konwklcn med Kic,··rikel. någol som dc 
arkcologi>ka fynden 1ydlig1 vi,ar. 

Kungamaklen' närvaro i SigiUn:r be l(igg' 
klan a~ '''å fynd i kv;1r1cret Triidgårtbmii' · 
1aren. Del fiir>la är en blyaviryck av en 
mynl>lamp frln e n Svealand>pcnning 
präglad fOr Knu1 Erib>on ca 1180 (jfr SNT 
2190 , 4-1- 45). Senare h:Jr ock.\å <!Il 111)' 111 
:1\ -amm:1 l) p ~ommil f ram . 

Det :rndra ;ar en runri,lat re' bt:n. p:ltr.if· 
fal 1 en beer från IIOO· talcl~ forsla hälfl : 
dc" rumcx1 h:rndlarnrn en giis1fri . g ivmild 
kung. omlyckl av alla . 

Bidraget nm Siglunautgr'Jvningcn 
1988- 90 - i mus,mcdia ofi:1 kallad .. Den 
nya rik~gmpcn" - ger p:i drygt 20 sidor. 
ink l. illu,lr.llioncr. nuiCr och lillcr:uur fOr· 
ledning. en god bi ld av några vä~e nlliga 
re>u hal ,om .. hänger >amman rncd all Ii· 
den för Sigluna' grundläggning vid ,JuiCI 
av 900-lalcl och 'tad~n~ blonhlring under 
1000- och 1100-l:tlcl -ammanfaller med 
b~dc den "c"'ka 'lalen>. >ladwihcndel' 
\>Ch den ''cn'b kyrkan, fr.tnmixl. SigiU· 
na iir cronnom den d:m,ka >lade n Lund) 
de n enda ,lad vi h:rr här i landcl. diir del 
lim1' kulturlaga ,om liickcr hela den hiir 
spiinnandc pcriudcn .. (s 112 f.). 
Men givc1vis ii r rcsu ll:llcn iinnu b:u·a prcli 
miniira: det viildiga ulgriivningsmalerialcl 
(30000 rcg i,lrer;rdc fiiremål och ~ex tun 

235 



djurh<:nl \ä niar nu på aullli full,t:mthgt h<:
arh<:tat nc:h pulllicc:rat - en arh<:huppgift 
'"nt l-ummer au ta tid och pcngm i 
an,pr.ll. . 

Av ti:,t>kriften~ fc:mton :tniki<Jr. genum
g:\cnde viiiskrivna och intrcs,evikkandc. 
har hiir uv utrymmcsskiil bara n:\gra få kun
nat bcri\ra,. Fler vore värda :ttt niimnas. 
Som helhet är boken c:tt fint och mllllgskif
tandc hidrJg till olika ,idnr av Sigtuna> 
miljil odt hi,toria och ><>m bevi' p;\ upp
,1-:tuning och tillgivenhet drdigt ,;u fe,t
fi"trcm:\1 Gu,taf Dahl: han bär 'ina 100 jr 
med griin,lih heder och iinnu obruten 
vigör. E. L. 

l~· if Ptlii/.Htm: Da11ska illlll'lllll'tm• m· 111<'

da/jc•ll . 'I/lis Quorum Memc•rc· utbort•,f . . 

- Da11i.1h rc•dpimts of the• S••·t•di.•h ml'dal 
· 'Il/i.• Qmm/111111<'111('1'<' labon•s ·: Orden>
hi,turi>k Tid,,krift. ud!!ivct av Orden,hi,
tori'k Scbl.ab. Kobenh;vn. fur:\ r 1990. \ iii 
2:2. '30-37. ISSN 0107-2080. 

V~r liirdc medarbetare i Göteborg. ex
penen p:t ordnar. belöningsmeduljer. hc
r:tldik. ,läkt forskning m m. Leif P~hb,un. 
redm•i,ar hiir. 'om fmmgår av artikeln, ti 
tel. dc dan,kar som fatt ulmärkeben llli' 
Quorum (Miq). Härvid komplettcr.tr han 
Li\f.,triims gamla arbete med biittre hingm
li'k" uppgifter om dc belönade >amt ny<~ 
n<~mn. Tre blir avfOrda - en var ty,k uch 
två var norrmän. Fram t o m 1939 blir det 
26 dan,k:t eller danskrOdda innehavare. 
Rcc :\tcrlinner en personlig bck:un - den 
kända >VCn,k-dan~ka lektorn i Köpcnh:unn 
och kulturpe~onligheten Valfrid P.Jimgrcn 
Munch-Pedcr..en (1877-1967). '0111 fi•re 
rc)Na varld,kril!et konkurrerade ml'tl min 
far nm en blbliotckariebefattning ' •id 
Kungl Bibliutekct i Stockholrn - hon tör
lnr:tde nch iivcrgav då detta yrke. Sent om 
,idcr triiffadc jag henne omkring 1960 p~ 
en michlag ho~ mina S\~irfiiriild r:t r. Hnn 
iick GMiqll i maj 1932 (scdermer:t nchå 
Dannebmgen och blev 195-' LNO). 

P:lhJ-,on' fiincckning har ock':l en fll)'l: 

ket nyttig allmän översikt ><>m inledning. 

Ll.J 

Olle· Ferm: Dl' hiixadligu xod.<t'" i SI'C•ril(c' 
rid 150<J -tufc•ls mil/ - geol(nl}i.•k uppb_I'I(J:· 
111111. rillltl'stmktur. I(Odsdrifl ol'h frt~.~lrtl/1-

"illg. Stockhnlm 1990. 526 s. ISBN 91 -
7192-71)7-2. 

()etta :i r en doktorsa,,handling i hi,ttni:t. 
"'m utge' inom riksantik\'aric:imh<:tct' 
"Studicr till det medeltida S\cngc". 

Under genomläsningen a'' dcnn:t. pl bl :t 
cknnomi,ka detaljer :;ä rika :!\'handling. 
fyll' man med rorundran över hur mycket 
;tv g:\nbriikcn~kaper och släktark iv. ><lm 
trots slotts- och andra briindcr - hcvar:tts 
till v:\r tid. och diirigcnom utgiir en niir
ma,t nuttiimlig gruva till avhandling:tr :tv 
dc me't 'kilda ~la!!. 

Fcnn filljcr tre -stora gcxhl.nmplc' ge
nom arv. kiip. byten och fiir-äljningar -
innm 'ltil.tcrna Brahe. Grip nch Tott - och 
kon,t:.tcr.•r : "Genom åt~rkonnnandc upp-
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delningar ndt omgrupperingar ,1\' gtxhcn 
genom an,l. iftcn u.:h giftcrrn:il-allian'cr 
kunde man inom hl~~tadcln inte ta regionalt 
:t\'gränsade g<Xbkompkx. emedan möjlig
heterna att byta 'tnr.• grupper av god>cnhc
tcr och oavbrutet arrnnder:t gudsen var be
griin~ade. En uppdelning p:\ o lika landsiin
dar blev en niidviindig l(;ljd. vare ~ig den 
var önskad eller ej". 

Ett viktigt pani i avhandlingen är. vad 
gcxhen och gårdarn3 :t\'ka,tade i olika for
mer a'' '"räntor". M:m n:htan ffi~tumrna~ 
inför finurligheten i uttagande av olika på
lagor fr~n dc ~pridda egendnmarna. Rän
torna, kar.tktiir •peglar den ~kiftandc in
riktningen av hush:\llningen i landets oli ka 
regioner. 

Avhandlingen iir inte numismatisk. men 
genom sin :mknytning till pcnninghusMII
ningen ger den i ,;n detaljrikedom intre~
~nta aspekter p:i penningvärde och ~katte
politik. Den Iii m nar många bcvi' på GUl. ta\' 
va,a~ in,tällning ~om "rihhu,hållare". 
Nyttiga är ock\;\ tabellerna med bl a upp
gifter om vikt- och mått~ystcmcn i olika 
delar av l:tndct. NUF 

Geldxesdtidulidll' Nadtriclucn. tllgi•·en 
m· Gnellw·lwji fiir hut•mcuhmalc• Geld
gesdtidur. Frankfurt a.M .. Nr 138. juli 
1990. Jubilcum•nunuucr 25 Jahre GIG. 
ISSN 0435 - 1835. Bcst51b under ad re•• 
GIG. Postfacit 140. D-6082 Milrfeldcn
Walldorf. Vibtty,kland. 

SNT brukar inte anmiila tid>kriftcr men 
\'år gedtgna t) •ka kottega har utf!l\'11 ett 
omf.1ttandc jubileum,nummcr l><llll bör ob
servcr.J,. Som vanl igt ett >ton antal >:häl 
pnpulärJ 'om mcrJ \'etcn,kapliga aniklar 
'amt nytt t'rln och mr ~anllarna. reccn,io
ner m rn. Siegfricd U hl har fundcringur 
kring myntets uppkomst: Heinz Fcnglcr 
om numisnwt ik ochpcnninghi•toria: Peter 
Bcrghaus pre>cntcr.lr numismatikern K. 
f. W. Erb~tcin (1757 - 1836): Gi~cla Fiir· 
>Ch ner •kildrar medaljer och plaketter frln 
Fr.1nkfun under 1900-talct> lii~ta hälft 
t<ir att ge n:igr.1 exempel. 

Särskilt intre .. ant för fo~karc i 111\'111-

tcknik är en ~tudie :1\' Walter Kuhn: 'o i c• 
Priigekttf'P''· ein bi.llterunl>l'kamllt•s ll~rk
~c·ug ~ur Nerslrllwtg mn 1/ohlmiln:c·n ( = 
Priiglingshylsan. etl hittills ukiint verktyg 
tOrtittverkning av hrakte:.tmynt). En sådan 
hylsa (av j;irn) all\iindc~ - det har v~rit 
känt genom ~kriftliga källor - p:i ~ ~iitt. 
att man liiN lade dzt tunna br:tktcatämnet 
O\'anpå den fa,tgjorda m~ nt,tampcn. )å 

placerade det urholl:adc i"'trumcntet O\ "an
på och så ,log till med hammaren. Natur
ligtvis var detta imc den enda (och inte 
den iildsta)llr.•ktcaucknikcn. det har vi ,ett 
hl a på grund av vår.t avslag fr.\n sådan till
verkning i Liidilsc. Nykiiping. Örehro och 
senast nu i Sigtuna (se SNT 1990:2. s 4-' t). 
l hylsans fiirdjupning ~111 ett ~kydd i mju
kare material (trä) och man lick härigenom 
bättre kvalitet på dc ilnu:ihga mynten. För 
den ><>m \'iii ;tuder.J äldre uppgifter (h) 1-
,nrna linn' i arki\l1 1 Liineburg) hän\'i!>:J~ 

till E. Sehnuhr- :tnikd i Hamhurgcr lki· 
tr:i!!c zur Num,,matik IV. 1950. 'R8ff. Re· 
da~ Fr.:tnt Apell h:tde i Blätter liir Munt
freunde 1915 ('P· 5739 fl) rent t<.-.lreti,l.t 
t;l,tstiillt att hybor av denna typ funnit,. 
Kiihn' artikel iir mycket grundlig och ''itl · 
illustrer:td. U.t 

Mws Rmluml: Kulrurkomakter i Öster/cd 
- IYtrmllllytt•. lumt•·<•rkart•, giflc•nutil. Sig
tun;t 1990. 13 ' · 

S;l,nm allnm \'iii bekant är. har under ett 
par är ''il-tiga utgrävningar ägt rum i Sigtu
na (med bidr:1g fr:ln bl a S'cn Svcn"clll\ 
~tiftebe lllr munbmatik). l år har under 
månaderna mar'- 'eptember va rit :murd
nad en utstallning :tv fynden i Sigtuna 
Museum. 

Ov:tn ruhril'er:tdc skrift har utaroct;tt, 
ror ut,tiillningen. Den beskriver v-Jruutby
tct i Sigtuna under åren 980-1200 >:tmt 
be>iikare i ' laden och gä,ter i des~ hu>. A\'
'luta> med redugiirelsc ftir fur..tliga fiirhin
dcber mellan ,venoka och sl3vi•ka kunga
hu,. med undcr,trykande :w dessa, pnliti 
'ka och kyrkliga betydelse. Kartor över 
Kievriket uch det polska riket hi foga'. Jag 
reknrnmcndcr:tr på det varma,tc ett 'tudi
um av denna lilla skrift av \~t r nch en. V:tf\ 
numbmati,l.a intre,se 'nuddar vid den 
tiden. 

En plym i hatten ror det lilla lllU>eet~ 
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Mat l i Molmbc•t;t:: Sylfoxe Nomi.•uwtum 
Anult•micorttm. llt,f.,in._r:in ylinpi\ltum Iii· 
lmll ftc·ll~iltimillllit. Helsinki 1990. -'0 '· 
i'u. ISBN 951 -570-063-9. (Hel,ingfilr
uni,cr..iteht r)ckcri .) 

En liten \ackcr katalog på Jin,J.:a 'tun 
omfattar medaljer '0111 slagits (och gjutit') 
iivcr Hebingfor~ universitets liirare m:h 
tjiin•tetuiin. Tuukk:t Talvio. som uppntiirk
'annn;tt rec på tictia :trbcte. har påpekat att 
tlirtcckningcn inte iir helt fullstiindig. L.Lr 

Gmlmrdia lrt1•de111a. Ft•.mchrifl fi7r Gun
""' Smlmftrtlm :u SC'iut•m 75. Gt'brm.•lag. 
Hcrau~gegcben \On Roben Bnhn. Jan 
Thnrbecke Verlag. Sigmaaringen 1990. 
3-'1 ' · ril.t iii. ISB:-.1 3-7995-706R-J. Ca
pri. 90 DM inbunden. 

Fiirrc landsantikvarie Gunnar Svahn
~ttiirn . Vi,by. uppvaktades på sin 7:i -;\r,. 
dal! med en innchåll~rik festskrift. ett re 
>ufim av wcn,k-tyskt (eller bn,kc ,nar:trc 
gutni,kt-t),J.tl 'amarbcte. BidrJg frln ~5 
in- oc:h utland,l.a kullegor fröjdar lä..:tren. 
\"an iii l-omme r jubilaren~ bibliogr.11i. 'am· 
man,tälld J\' han' hu•tru Karin. 

De flc't:' bidr:1gen handlar naturligt nng 
um Gutlattd nch flera bör intrcs>cra den 
vidsynte numismatiker som också '>'"lar 
med myntens anviindning - p.:nninghi,to
ricn. H ii r skall vi endast ta upp ett :tv hidra
gcn. av Peter Berghaus: IONANNES RI:.'"X 
in Gm/ami.• !Ymtsal (s 21-27 inrJkn:tt tre 
plan,chcr). Författ:tren. välkänd numi'
matiker nch S'erigevän sedan mer :111 JO 
år. behandlar en föf';ylld •iherbral-.tcat 



metl en tnm:tndo: l. ung. "d undärt f:htgjnrtl 
i bott.: n pJ o: n 'l. han-w,l.ål (Han'c'chu,. 
~d) a\ hmn,. Den ar 'kadad men in,l.rif
ten kan rcl.tHhtrucrJ' 'nrn IOHANNES 
DE (I GRATI)A REX. Kungabildcn [ir 
nibtun idc1ll i'k mctl den ,om återfinn' p~ 
rc,tcrna av Johan Svcrkcr"ons (1216-22) 
vax,igill (puhlit·cradc av Fleel\mod. Svcn
,ka medeltida kungasigill. l. fig 15 m:h 17) 
- men dc"a har lorlorat sina in~kriftcr. 
Den tronande monarken är europebia all
rnängod' vid denna tid och fiirfattarcn vi
,;ar på likheten med ett mynt (brJktcat) ,Ja
get i Altcnburg fiir kejsar Fredrik Barha
ro,,a (1155-90). Fr~gan är. om ' 'lir brakte
at. ,om med 'ina ~O mm är alldelc' ft\r ,,ur 
får att vara ett mynt. kan ha ut&jort någon 
>lap hcdcr-gåv:1 eller om den tjänat "un 
,igill under n:agnt sä~kill viktigt doku
ment. Vi k!inncr inea sådana frnn " 'cn'k 
medellid men ,;j litet är bcv;u;u av våra äld
re diplnna :111 det i mc bevisar n~got. Fann' 
det kvar vid rclormationen blev det viii 
ncd,m[ill nv Gustav Vasa! Från ;mdra Hin
tkr [i r dock ~:,dana .. gyllene bu llor .. kiin
da. Sigillavtrycl. i ~i Iver tillverkade' under 
n\".Irc tid i Nortic n. Stllunda :.å Ide' fOr någ
r~ ar ,edan Karl :<Il:, rik.,>igill i ,il\ er h~' 
Ahbtronh LLJ 

Silver i skorsten 
Under för~ta hii lften av 1400-talct in
rättades c.:tt myntverk i Malmö. Dc 
rorsta siikra mynten från denna plats 
priigladcs under K ristoffers av Rayern 
regering. Åren 1440 till ca 1490 var 
delta Danmarks enda mymvcrk. 
1400-talet~ myntverk låg möjligen i 
myntmä~tarcn Dringelbergs hus i hör
net av dåvamnde Adelsgatan och Fär
jestr•cdct. Stadcns mest kända mynt
miistare var dock borgmästaren Jör
gen Kock (1487/88-1556). H:tn v:tr 
myntmiistarc.: under kungarna Kristian 
Il och Fredrik l samt under Grcvclcj
dcn. Under Kocks myntmästartid var 
myntverket troligen inr.ittat i hans 
eget hu~. beliiget vid Västergat:tn. År 
1535 upphiirdc all myntning i Malmö 
och minnet efter denna verksamhet 
bleknade. men vid påsktiden 1769 
gjorde~ en ~cnsatione ll uppläckt i 
Malmö. l en tidningsnotis fr.in 1769 
finn~ följande uppgift: l 1·ecka11 ni/si 
fiir Pci.fk fimnos. llli Hr Hof-Jiigar
miislaren Gri"i11ings Gcird i Malmö. III i 
en gammal Skorslen. 2000 Lod 15 Iii
dig/ Si/f1·c•r i w ckor; ln-i/ka torde m ra 
tifn•rlc1iw·. a!J:amla M.\'111\·erkN. som 
mrir i Malmii. Om silvret kan kopplas 
till myntverket ii r idag svårt au avgöra. 
Della gäller iiven orsaken till varfiir 
~il vret fann~ undan!!ömt i en skorsten. 
16-löc.ligt fir rent silver. så det 15-lö
diga var niir.t nog så rent man kunde 
:htadkomma. JW 

Den Dahlgrenska knappsamlingen 
Knappar. kan dc vard av intrc"c mr 
en numbmatiker? Ja. när de h:tr \alll· 
band med bolag som iiven tillverkat 
mc.:daljcr och pollener. Ofta var dc.:t 
samma personer som gravc.:rade mii-. 
singsknappar som också arhetade 
med palleuer etc. Som exempel på Ii r
mor som hade blandad tillverkning 
k:tn nämnas Charles Apelquist Meka
niska Vc.:rkstad. Peucrsons Knappma
keri och AB Sporrong. 

Nordiska museet fick 1901 en myc
kc.:t stor gåvu av knappar frå n ~ånga
ren vid Kungl. teatern Anders Vietlir 
Dahlgren (född 16 oktober 1828 och 
död 23 juni 1892 på Sabbatshcrg' 
sjukhus i Stockholm). Dahlgren. som 
v:tr tenor. sjöng en miingd ~eriibu 
partier men gjorde särskild lycka i 
komiska roller. främst som Aigm:lc.:t 
i .. Advokaten Pathelin... Donat:HI 
i .. Nil rnberi!Crdockan .. och Per i 
.. Wcrmlänni~garne ... Han erhöll Lit
teris et artibus 1883. 

Summ:tnlagt skänkte den ogifte 
Dahlgren inte mindre än 24 054 num
mer till Nordiska museet vi lket omc.:
delbart gjorde museets knappsamling 
till en av dc rikhaltigaste i sitt slag. 
G:\van. vars huvudstomme utgiirs av 
jämförelsevis sena knappar av dc.: mc.: st 
v'.ixlande former. storlekar och äm
nen. innch:'tllcr emellertid åtskilligt av 
1700-talc.:b och franska kej~artidcn~ 
praktknappar av utmärkt arhc.:tc.:. l 
1700-talcts dräktutstyrsel ingick ofta 
konstniirl igt målade eller graverade.: 
knappar. av vi lka en uppsiillning intl! 
sällan ensami betalades lika dyrt. som 
f{) r hela driiktcn i övrigt. Hit h ii n ie.: of
ta myckc.:t stora och ciselerade mc.: 
tallknapparna. av vilka samlingc.:n kan 
uppvisa flera utmärkta prov och som 
för övrigt in i 1800-talet bibeh;\llit-. i 
de skånska böndernas olika hiirad~
driiktcr. ~•unt emaljerddc koppar
knappar. prydd;! med små land~kap~ 
bildc.:r. ~annolikt av frdnskt arbc.:tc.: . 
Vidare fanns i samlingen knappar av 
~ilvcr med filigr..tnsarbetc. diiribland 
en ovunligt ~tor kulformig hlingknapp. 
som c.:rinrar om de bjällror. med vilka 
1300-talcts eleganta yngre.: hc.:rrar 
prydde s ina bii lten och driiktcr: knap
par med vaxpoussering på sidc.:n och 
under glas: spcgelknappar. av vi lka 
1700-talc t ~ kortspelande herrar kunde 
~c på mr all försöka utröna mnt~tån
dama~ kort: en .. Hogland~knapp .. 
med in~kriftcn .. d. 17 juli 1788 .. undc.:r 
cu krönt G. ~amt en synnerligen vac-

kcr ~mling a\ 'lipade. faceuemde 
och genombrutna -.t:'llknappar fr.in 
17(){)-talcts ~lut. lan Wiselm 

Slillxarm och knapp.wmrlan•n Vic·rnr Dalrl
xrrn. 1i1l.mi11. 

GYNNA 
SVENSK 
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ANNONSÖRER 

Något om intresset för 
arabiska mynt 
l Kansli Kollegiets protokoll 1750 (d. 
94. sid. 326). ~om mrvaras i Riksarki
vet. finns en mening ~om leder till ef
tertanke ··. . . dc som ä!!a arabiska 
mynt och wilja dem fliryii;..J kunna in
lösa dem i Antiquitcts Archivo ... Var
ror skrev man detta lir 1750? 

Förklaringc.:n ligger nog i det fak
tum att Sverige just hade.: fatt en ny 
chef fOr Antikvitetsarkivet (dvs riks
antikvarie). Carl Reinhold Bcrch 
(1706- 1777) tilltriiddc posten i ett för 
den antikvari~ka fo~kningen synner
ligen dåligt läge. Hans fciretr:idarc 
Johan Helin (1679 - 17.53) hade fört 
Antikvitetsarkivet till cu ston fOrfalL 
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Genom sina kunskaper och stora !lit 
skulle nu Berl·h vända denna utveck
ling. Tydligen ville Berch offentlig
göra att arkivet och därmt:d även 
Kungl. Myntkabinettet sökte iildre 
mynt till samlingarna. Säkert var han 
också intresserad av fyndmynt som 
var inlöscnspliktiga. 

Bcrch var mycket road av den orien
taliska numismatiken och vi vet att 
han skickade kufiska mynt till abbe 
Barthclemy (1716-1795) vid myntka
binettet i Paris. l själva verket upp
miirksammades arabiska mynt på 
grund av fyndorterna betydligt tidi
gare i Sverige än i utlandet. Man kan 
nog siiga att Berch banade vägen för 
ett större intresse för dessa mynt bland 
de antikvariskt intresserade. Men det 
var fOrst vid slutet av hans levnad som 
forskningen tog riktig f~lrl. År 1771 
h.ade niimligen ett stort fynd gjorts på 
Oland av närmare 800 arabiska mynt. 
Orientalisten och professorn Carl 
Aurivilllius (1717 - 1786) behandlade 
detta fynd i sin avhandling De 11/lllllllis 
Arabids in S1·iogorhia repert is disqui
sir6 (Uppsala 1775). Märkligtnog sål
des denna av staten ägda skatt efter 
Aurivilli död. Kanske trodde någon 
att mynten. som möjligen fanns kvar 
bland professorns forskningsmaterial. 
tillhörde den avlidne. Delar av skatten 
liir ha sålts till professorn i Rostock 
Oluf Gerhard Tychsen (1734- 1815). 
Långt senare behandlades Ölandsfyn
det av C.J. Tornberg i Numi Cufid 
R('f{ii Numophylacii Holmiensis (Upp
sala 1848. sid XXI). /W Carl Reinlw!tl Bach. lan,ring m· JNm Eric Rt:/111. Fmo: A1il. 

Elefanten i stövlar 
De flesta medaljer och jetonger har ett 
budskap i någon fonn - politiskt. re
ligiöst. kulturellt etc. Till ovanlighe
terna hör dc rent kommersiella rc
klamjetongerna som började dyka 
upp mot slutet av 1800-talet. Till den
na grupp kan v i föra en jetong med ett 
något annorlunda motiv. Jetongen vi
sar n ii m l igen en elefant som med 
mska steg tar sig fram över åtsidans 
exergue. Elefanten är iförd stövlar och 
ett tiitke som bär texten: DENNA FE
TA/ ERKÄNDT/ BÄSTA. Med sna
beln håller elefanten en banderollmed 
texten: NON PLUS ULTRA BLANK
SVÄRTA. Ovanror denna finns t..:x 
ten: SKYDDSMÄRKE/ REGISTRE
RADT DEN 10 MARS 1866/ UN
DER N" 3458/SEGERLIND'. Un
der exerguen: BLANKSVÄRTA/ ER-

238 

HÅLLES ÄKTA/ ENDAST FRÅN/ 
G. A. SEGERLIND HALMSTAD. 
Jetongens frflnsid:1 bär följande text : 
SEGERLINDS BLANKSVÄRTA/ÄR 

ENDAST ÄKTA/ SÅVIDA ASKEN 
ELLER RULLEN ÄR FÖRSEDD/ 
MED/SKYDDSMÄRKET/ "ELE
FANTEN l STÖFLAR"/ SAMT/ 

Reklamjetong ji'ir St'gt·rlilllls hla11knt1rw. Fow: 8c11gt ;l. Lu11dl>l'l'g. RIK foto. 



MlTr NAMN OCH HEMVlST/ 
GUSTAF ADOLF SEGERLI ND/ 
HALMSTAD. 

Den 23-årige Segerl ind (1847-
1922). !Odd i Viirestorp i södra Hal
land. kommer till Halmstad efter ett 
ear anställningar som bodbiträde i 
Angelholm och Kristianstad. l 
Halmstad övertar han. tillsammans 
med en kompanjon. en affår. Redan 
då. år 1871. har segerlind insett rekla
mens viirde. Annonser går ut i den lo
kala tidningen. med resultat att kon
kurrenterna i staden tvingas att följa 
efter. Under 1880-talet har Gustaf 
Adolf segerlind skapat sig ett nytt ar
betsfålt i den kemisk-tekniska bmn-

schen. Han~ namn går snart land och 
rike ikring som skosvärtefabrikör. 
Hans fabrik installeras i f:tstigheten i 
hörnet av Bro- och Hvitfeldtsgatorna . 
där s egerlind med familj kommer att 
bebo överv:iningen. På nedre botten 
sker framstiillningen av skosvärtan. 
Som ingrediens i denna ingår sirap till 
icke ringa beståndsdel men även sva
velsym och kimrök. När rörelsen står 
i sitt flor har fem flickor fullt arbete 
med paketeringen. för alla inström
mande order. 

Fabriksmärke!. vederbörligen inre
gistrerat. blev cletamcn i stövlarna -
det behövdes stora stövlar till ett ~å
dant stort djur. vars stora stövelnum-
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Re~ lam }lir St·gerfiiUI.I blankwiirlct i Ho/m,uuls AffiinkaleiUft•r fii r 1897. 

mer också gav rejäla ytor att hålla 
blanka. Blanksviirteburkar såldes i ett 
dussintal olika storlekar och var myc
ket billiga. Framgångarna kunde dock 
inte vara. På 1910-talet började en ny 
produkt användas - den enkla och be
händiga skokriimen i tub. Den behöv
de inte. som med segerlinds svärta. 
blandas med vatten på ett fat. Med Se
gerlinds död i maj 1922 fOrsvann ock
så elefanten i stövlarna. 

Jetongen. som är av aluminium 
(diam. 40 mm). till verkades troligen 
vid sekelskiftet. 

Kiillor: 
Hägge. E .. Gustaf Adolf Segerlind -
köpman. fabrikör och reklamman. 
Föreningen Gamla Halmswds Årsbok 
1965. sid . 96- 102. 
Ljunggren. G.. Halmstadsborgare 
från 1800-talt:ts slut. Föreningen 
Gamla Halmstads Arsbok 1934. sid. 
125- 129. 
Priskuranter bl a från 1897. 

Jan Wis(HIII 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Dyraste 1900-talsmyntet? 
Ar 1907 titk president Theodore 
Roosevelt ett specialpr:iglat exemplar 
i hö!! relief av Saint Gaudens berömda 
20 dollars i guld (double eaglc). Den 
iir nu till salu hos Hcritage Rare Coin 
Galleries (som också har dokumenta
tionen från Vita Huset) för den niitta 
summan av US$750000! 

Det är rörvånande att myntet säljs. 
Praxis är att alla gåvortill USA: s pre
sident betraktas som skänkta till natio
nen och blir kvar i statens ägo efter by
te på posten. Gåvorna (i urval!) brukar 
vara utställda i Vita Huset och ftirval· 
ws av finansdepartementet. Förkla
ringen är följande. Roose\'elt var själv 
inblandad i mynttypens tillkomst och 
övertalade den fmmstående skulptö
ren (1905) att åta sig arbetet. l slutet av 
1907 siindes två mynt till presidenten. 
kort därefter ytterligare 17. Sex gav 
presidenten till viinner. res ten skicka
de han tillbaka ti ll myntverket. Här 
har vi alltså förklaringen - det är en 
av dt: familjer ~om fick ett av de sex 
mynten som säljer. Ingenting blev 
kvar i Vita 1-fw,et. (Coin Uf>rld) 
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En skatt från franska 
revolutionens dagar 
Ny;1r~nattcn 1790. då adelsmiin och 
priistl.!r tlytltlc ett Frankrike.: i uppror. 
liittad~ tv•' små fartyg ankar från Rou
t.:n liir att resa den korta strikkan ut
m~d Seine mot Engelska kanalen. Den 
~ lulliga dcstinat io'Oen var Stnrhritan· 
nien . Det ena fartyget var en skonare. 
medan det andrd var en brigg. Briggen 
~om tidigare hade kallats 7(;/(;mruflll'. 
hade byggt~ om och blivi t döpt till 
Quillltmadoine. Knappt hade dc~~a 
l;tnyg fiir~vunnit i vinternatten. fl>rrä n 
dc revolutionära myndigheterna ut· 
sände brådskande order om an dc 
skulle ~toppas. besättningen gripas 
och lasten beslagtas. Ryktet beriiilade 
niimligen att fartygen hade en mycket 
rik och filr Frankrike viktig last: stora 
miingtler kungliga juveler. smycken. 
medaljer och mynt i silver och gult! . 
Ägare var kung Ludvig XVI och lan· 
det ~ fr'.irm.ta adelsmän. Dcssutorn 
~kulle diir finnas rika kyrkliga fikc· 
ndl från klosterkyrkorna i Jumicgc 
och Saint George. nära Rouen. Hamn· 
arbetare kunde ber'.iua hur dc, i skydd 
av mörkret. på de två l;trtygcn hade 
lastat ombord ett flertal stora triiiiidor 
som fiirstä rkt~ med järnb;md. 

Skonaren stoppades 1/ 2 mil fr.ln 
Rouen. och visade sic innehålla ~il· 
verfiiremål som tillhÖrde den kung· 
liga fami ljen i Paris. Briggen Q11i11· 
wmuloill<' lyckades emellertid undgå 
fiirlliljarna och fonsatte nedfiir flo
den. Den 3 januari 1791 inträff;tdc 
katastrolcn. Briggen, som mrsiikte 
undvika sandbankarna. gick på grund 
nära byn Quilleboeuf. en li~karby 
nära Seines mynning. Fartyget slogs 
~öntler av vågorna och det ~tarka tid· 
vallnct. Fartyg och last ~jönk ner i 
dyn. 

Ell par dagar senare anliinde 300 
soldater från Cherbourg för all arbeta 
vid olycksplatsen. Försöken all bi.irga 
migot från lasten fortsalle under tre 
månader. Utan ha haft någon fram
gång tvingades man rapportera all det 
sjunkna fartyget var helt tiickt med 
sand och gy11ja och all det var omiij· 
l igt att hitta några värdeföremål. 

Under dc nännas! följande åren an
liindt: llcra olika bärgning~bolag till 
byn Quilleboeuf för all söka skatt<.: r i 
den mrbirinnande Seine. men en efter 
~:n gav dc upp. 

l nii~tan 50 år låg den ~jur1kna brig
gen kvar helt orört!. Ar 1837 lick 
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emellertid en Mon~ieur 1\lagny b;irg· 
ning~rä11iehet. utlllrdad a' fmn~ka 
floiian~ administration. ~om gar.rntc· 
ratle honom 80 'k av dc biirgatle ~kal· 
tcrna. Magny, som satsat 65.000 
frant:s i före taget. gav tiimligcn snart 
upp mrsöken. Fyra år senan.: (1841) 
lyckadcs en annan lycksiikare. med 
hjiilp av kraftiga kedjor. flyila vraket 
n~gra meter. d;irefter brast kedjMna. l 
juni 1842 bildade tre cngcbrnän. Tay
lor. Deane och Edwards. ell bolag för 
bärgning av briggen. Genom etttryckt 
pro~pektlockad;s hugatic spekulanter 
all satsa pengar i företaget. Engels
männen beräknade att de sjunkna skat
terna var värda 80 miljoner francs. 
Denna siffra var nog bara en vild giss
ning. men man lyckades iindå få in 
drygt 200.000 francs. Avsikten var all 
höja det sjunkna fartyget ur Seine likt 
en hiss. Med fiir sin tid avancerad tek
nik skulle briggen bärg<~s med hjiilp av 
tidvallnet. Till en början verkade det 
som om man skulle lycka~ . Fartyget 
lyftes några meter ur dyn efter många 
dagars arbete. Sedan kom december 
månad. med stormar och r'.idsla fi.ir is. 
och Quimmuuloine siinktes ;iter till· 
baka till flodens bollen. Pengarna var 
slut m:h Mr 1hylor och hans viinner 
åkte tillbaka till England. Fiiljande år 
åtcrv'.inde han med ny engcbk dykar· 
utrustning. men det blev återigen ell 
mi)s!yckande. Genom engelska tid· 
ningar meddelades resultatet lO r della 
sista försök: "We have the mcans of 
know i ng t hat the rcsult of the salvage 
has bccn as lo llows: A bi t ofbinnade; 
hal r a yard of yardarm ; a q u arter of 
the quarter-deck; a shivered timber; 
a main brace and a pair of leather 
br.tccs; a pan of a cat-heatl and an 
old mousetrap:· 

Lycksökare har dock aldrig bryn sj g 
om andras tidigare misslyckanden. Ar 
1902 började en fran~k ingenjör vid 
namn 13erliet a ll planera ell nyu biirg
ningstlirsök. Inte li1rriin 1939 kunde 
han re:11iscra s ina drömmar. Efter 
noggranna instruktioner från Dcrliet, 
~om hade studerat i ;trkiven och talat 
med lokal befolkningen. kunde dykare 
fiir fö~ta gången bärga delar ;tv skat
ten. Trcuio massiva silverkandelabrar 
som tillhört klosterkyrkan i Jurnicge. 
en guldkedja. en hängsmycke som 
tillhört en biskop och c11 flerta l guld
mynt. Louis d'orcr. lades pa stranden. 
En del av fartyget. fortfarantic omlin
dat med kraftiga kedjor fr.\n 1841 års 
bärgningsfi;rsök. lyftes ovan vanen
ytan. Skrovet var tomt och botten hade 

!!åll ur. Värdctiircndlen hade dock 
hämtat~ fr.ln den del a'' briggen ~om 
fonfar.rndc l:rl! har i dyn. Antlr.t 
värld~kriget hindrade vidare untler
sökninga~. Tyviirr omkom dykarna 
under krig~: t och diirmed försvann en 
del kunskap om var lasten hiuades. 

Forskningar i arkiv under 1950-ta· 
let har liimnat intressanta upply~nin
!!ar. Det vi:-ade sig nämligen an en rad 
falliga landlii~a familjer som bodde 
nära-olyck~plat~en hade kunnat ~öpa 
bondnårdar omkrin!! 1791-92. Aven 
ida!! Jiir dc efterkor~rnande till dessa 
fan~i ljer hör.1 till regionens största 
landiigare. Troligen hade ortsbel(>lk· 
ningen utliirt lyckade bärgningar di· 
rekt efter briggen~ ll>rlisning 3 januari 
1791. Berlict~ dykningar 1939 vi~atlc 
dock an det fortfarande kan Iinna~ 
skaller kvar ombord på det olyckliga 
skeppet Quimmuuloine. 

1 1
, . .

1 (III Y/.1'1' III 

Mot det kontantlösa 
samhället 
Riksbanken. riksgäldskontoret. bank· 
erna, hypoteksinstituten - de som lå
nar och !{tnar tll riktigt stora sununor 
- skall i fra m t iden inte bara ;trbcla 
med skuldebrev och obligationer i 
pappcrsfonn. btället skalltransaktio· 
ner p:i penningmarknaden göra~ p:i 
elektroni~k v:ig. med knapptrycknin
gar på datorer. 

För all den datoriscrdde penning· 
marknaden skall fungera siikert och 
effektivt skall alla stora transaktioncr 
gå via en pcnningmarknadscentral 
(PMC) och l-jii lva betalningen skall 
ske via c11 dcaring-system i rik~ban
ken. 

Fördelarna l>k:tll i kortbet vara: all 
likvid garanteras mot leverans. all 
krångel med fy~iska värdepapper för
svinner. all emissioner inlöses. av
stämning och betal ning sker enklare 
och siikrarc samt all marknaden blir 
stabilare. 

Penningmarknadscentralen är tänkt 
all fungera p{! i princip samma ~iill 
som den datorbemtle aktiemarknaden 
där viirtlepappcrscentralen. (VPC). 
imar en centr;rl roll. Centralen ~kall 
alltså vara ell "service-bolag:· 

På penningmarknaden omsiills dag· 
!igen cirka 10 milliarder kronor. Det 
kan jiimliir;r~ med aktiehandeln som 
dagligcn omsiiiler ca 300 miljoner 
kronor. Pol penningmarknaden om
sälls också lll)'Cket större poster än p{t 



aktiemarknaden. minsta godtagbara 
post ligger idag på 10 miljoner kronor. 

Penningmarknadscentralen är av
sedd för de stora aktörerna. småspa
rare skall inte fä vam med i ~ystemet. 
vilket sker på vii rdepappersmarkna
den. l stii llet är det tänkt alt till exem
pel banker skall fungera som ombud 
för dem St)m tar eller ger mindre lån. 

Hur penningmarknadscent ralen i 
detalj skall fungera iir in te klart. För 
närvarande pågår elt arbete med alt 
utarbeta en lag på området. Justitie
rådet Johan Munck har. i en departe
mentspromemoria skriven på uppdrag 
av finansdepartementet. lagt s ina syn
punkter på tidigare lagförslag. 

Johan Munck ;mscr inte alt det be
hövs någm system med enhetsbrev 
(skuldebrev på emiltcntens hela låne
volym). vilket tidigare h;t fOrutsatts. 

Munck anse r vidare att en arbets
fördelning mellun viirdepapperseent
ral (VPC) och penningmarknadscent
ral (PMC) Himpligcn sker så att vär
depapperscentralen hanterar lån från 
företag och att penningmarknadscent
ralen wr hand om stats- och bostads
emissioner och andra s k "nollrisk
papper:· 

Registreringen hos penningmark
nadscentralen flirutsätts ske enbart av 
med lernmarna~ transakt ioner (de sto
ra aktörernas) och genom att dessa 
använder egna tcrminalcr. Registre
ringen kont rolleras och godkänns 
sedan av penningmarknadscentralen 
och slutregistreringen sker med ett s k 
··anteckningskonto:· 

Stora l;in kriivcr siikcrhet. Detta lag
regleras. men inte siirskilt detaljerat. 
Regler fc:ir pantsättning. derrivathan
del. tekniska fCI och anonymitet av
handlas också i betiinkandet "Lagreg
lering angående pcnningmarknadscent
ralen. promemoria uppriillad av justi
tier.idet Johan Munck" {DS 1990:26). 

Adressändring? 
Använd postens 

adressändringsb/ankett, 
som Du sänder till: 

Svenska 
Numismaliska Föreningen 
Sandhamnsgatan 50 An b 

115 28 STOCKHOLM 

TS 

MYNTNYTT 

Albanien 
har urgivir en 50 lek 1988 i , i iver 'urn ur
niimms till ":'1rcb mynr·· av den inrcrnarin
nclla jury Milli ,pom,r." av K mu se Public:a
lions i USA. Der ii r fliNa gången pri,CI går 
r iii en konmmni'1'1:11 nch r red je gangen del 
går r iii Europa (Finland 1985. Storbrilan-

nicn 19!17). Mynrcl iir ovanligt genom det 
haln:irkcJ Jimni~a hå)CI \lUll ulgÖr ucn lun
ne! genom viikel 1:\gc1 pa" Crdr. 

.\lynrcl firar jiirn,fig,jubilcer 19-16-
1988. Fi1Nnämnua :ir liir,latlig~uc' uc J;; 
jänwiiga rna oc:h cll 'lurl urbyggnad,pm
gr.un \lartatJc,. Valet av jubileum - 42 ar! 
- få r 'iiga' v;,ra gan'k" egendomligt. 
MyrHel miitcr inre minurc ii n 65 rnm i dia
mcler och uer bchiivcr viii knappa'! 'iiga>. 
:111 del inte ii r av, cu tlir ' 'anl ig cirku lation. 

Reprodlli'l'l'llli <1ia World Coin Nt'\l"S: rlllmnil'lf. 50 lek 1988. )iinll'iigsjubil<'ll/11. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

Barntidningen 
Linneas medalj 
En av Sveriges mest populiira barntid
nimwr under 1800-tale t. efterliinctad 
i alla barnk:Jmrar. var tidningen Lin
nea. Den utgavs åren 1861 ::1871 av 
Onkel Adam {C. A. Wetterberg). Vid 
Onkel Adams död 1871 fortsattes den 
av Ulrika Strusscnfeldt m fl till 1876. 
upptogs på nytt av Albert Segcrstedl 
mellan åren 1879 - 81 och av Erik 
Wallin mellan 1888 -90. Stina Quint 
fortsatte Linnea. men lät den 1899 
uppgå i Folkskolans Barntidning. 

Ett av Stina Quints upplivningsför
sök av tidningen var attutlysa prisiiiv
linear i olika iimnen . De barn som 
va;n fick en liten prismedalj som be
löning. 

l Kungl Myntkabinettets samlingar 
finns en prismedalj med fOijande ut
seende: l mitten inom bladornamen
tik med upphöjd text AF/ LINNEA/ 
YID/ PRISTÄFLING. På två plattor 

Bamtidning('lf U/1111'11.1' prismedalj. tilln·r· 
kad 189/. 
l·i,to : Gahri('/ 1/i/ddnwul. RIK-j(ll(1. 

placerade övers! och nederst texten: 
Ingrid Bernhard - Uppsatsskrifning. 

Fnlnsidan iir sliit mrutom silver
~tiimplar. miistars ignatur ETH och år
talsbeteckningen N6 (1891). Medaljen 
mäter 31 111111 i diameter. Överst finns 
~:n t;rstsatt ögla för att medaljen skall 
kunna biiras. lwr Wise/m 
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FRAGESPALTEN 

Fniga: 
Jag har fikvärvat ~n riksdaler från 
dronning Christinas tid. Nu spörjer 
jag emellertid vad omskriften efter n:
gennitdn betyd~r. 

Smr: 

Med v~inlig hiilsn:ng 
Alldl'rs Hagsrriim. Örebr~ 

I Bert d Tingström: Sn•11sk IIIIIIIisma
risk uppslagsbok. Stockholm 1972. 
finns en kapitel som översäller de la
tinska inskrifter som förekommer på 
rikssvenska nwm. På sidan 59 står !Ol
jande: CHRiSTINA D(EI) G(RA
TIA) SVE(CORVM) GOT(HORVM) 
WAN(DALORUM) Q(VE) DE(SIG
NATA) RE(GINA) ET PRI(NCEPS) 
HAE(RIDITARIA) eller översan: 
Kristina med Guds nåde svearnas. gö
ternas och vendernas utkorade dron
ning och arvfurstinna (fig. 1). Frånsi
dans SALVATOR MUNDI SALVA 
NOS MDCXLI betyder i översänning 
(Tin!!Ström sid. 66): Viiridens frälsare 
friils-oss 1641. 

En annat mynt som är lite svårare 
att hina en Ö\'Crsiinning på är den 

··riksdakr .. (lig. 2) som präglats iiv.::r 
den friimst~ petsonen i Kristinas tlir
myndarreg~ring. rikskanslern Axel 
Oxenstierna. Denna riksdaler ansågs 
tidigare vari t slagen i Augsburg ell~r 
Osnahriick år 1633. men i Ahl~tröm
Aimer-Jnnsson . Sn•riges hesillllillg~
mym. sidan 195 tages den med osiiker
het upp under Wurzburg. l Hilde
brands verk fr{tn ll:l60. Millnespellllill
gar iJjh·r t'llskiltla Sl'<'llska miill och 
qt·inllor. sidan 22. kan vi finna den 
latinska texten (iiven i :'-Jumismatiska 
meddelanden XVII): I(LLUSTRIS
SIMUS) D(OMINUS) D(OMINUS) 
AXEL(IUS) OXENSTIERNA L(I
BER) B(ARO) I(N) K(IMITO) 0 (0-
MINUS) I(N) F(IHOLM) T(IDÖN) 
E(QUES) R(EGNI) SV(ECIE) 
C(ANCELLARIUS) LEG(ATUS) 
l(N) G(ERMANIA) S(UPREMUS) 
FOED(ERIS) EV(ANGELICI) DI
R(ECTOR). Frånsidans text är däre
mot ej nedkortad och är följande: RO
BOR E DIYINO CORONATVS YIN
CIT LEO. l den bok diir illustratio
nerna iir hiimtade ifrån. Sreriges his
roria fn!tl iildsra rida till t·åm dagar 
del lY. 1881 av Manin Weibull. Mag
nus Höjer m n. finns översättningen 
och bilden pit riksdalern på sidan 268. 
(l detta verk om sex delar finns för 

Fi'-:. l. Rik.\tla/..r fra n Sa/11 16-11. Ur Srerigt' ' fti.\1111'/t/. /881. 

flg. :? ... Lid ( ht'll'/ic'rl/11 ril.. .\iloh•~: Ur S•l'fi~t·., ll/\ltl/'/11. /881. 

övrigt m~nga ll!)a mynt- och medalj
avbildningar.) Oversäuningen lyder: 
.. Den höc~t berömde herren. herr 
Axel Oxc;Jstjerna. friherre till Kimi-
10. herre till Fiholm (och) Tidön. rid
dare. Sveriges rikes kansler. legat i 
Tyskland . d.et evangeliska förbu;dets 
högste tlirekwr. - Med gudomlig 
styrka krönt segrar lejonet ... Onek
ligen mycket text på en liten yta. 
jag undrar hur många av samtidens 
miinniskor som förstod bokstävernas 
betydelse på delta mynt? 

Alldas Ftiise/1 

Om faddaskapN 
l vår tidnings första nummer fOr i år 
efterlyste L~if Påhlsson exemplar av 
den gyllene vase. som Gustav IIItiii
delade bondeståndets faddmr vid so
nens. den bl ivande Gustav IV Adolfs. 
dop 1778. Den bars fastsydd på rocken 
och är kiind från en tavla av Hille
ström . Som liisarmt minns titnns e11 
exemplar bevarat iinnu vid sekelskif
tet. M:'thiinda ligger det i en ask utan 
<III iigarcn vet vad han har. Som en li
ten illustration avbildas här en mo
dem nch maskintillverkad vase. som 
dock inte iir så olik sin f6regångare 
fr.in 1778. Må den tjiina till på-
minnclsc! Re t!. 

Sa ilar ·"·r "" g•·ll<'ll<' \Ytst• 111. Della iii' ,., 
,,.,,,.,., til/l·t'rknim: ·''"'' ftinms 111 m· . .JB 
s,,,·mng ml'n den. ar illl<' .\ti o/il.. jiulti<·r
l<'d'll'l. Dt•lll/jcmn il r dock sJ..mptm' än pli 
tl<·n j7il'.\\'llll1111frt111 1700-wlt•l. f il/o G 1/il
dl'immd. Rao-R/1\. 



Ompun\uiugc•ll ijii1:\lori11g. Fmo Lm-s R_\1f.t:rt'''· tln•rfiirt t il/ ., lllrt
,·ium· Rik.wmti~1nrie17mbetc•., fatcxml. 

Svenska N umismatiska 
Föreningens årsmötesjetonger 

FHiga : 

Jag har nyligen kommit över en plåt
mynt med ompunsat årtal. 1/2 daler 
SM 1728 på 27. Myntet har utsatts fiir 
åverkan i det att någon har huggit och 
därefter brutit bort den ena hörnstäm
pel n. Ompunsningen syns dock tyd
ligt på minst två av dc återstående 
stiimplarna. si! bild. 
Ompun~n i ngar av årtal tycks inte 

finnas be~krivna i Tin!!ströms av
handling eller i hans ··pJ;te Money··. 

Det märkliga är också att ett välbe
\arat. oskadat exemplar av 112 DSM 
med exakt ~amma årtabompunsning 
nyligen dykt upp hos mynthandlare 
Per Flodber!! i Lund. 

Vi har jimfört stiimplarna. men 
p !! a olika konserverin!!s!!rad iir det 
S\~rt an säkert avgöra 01~ de ä r stamp
identi~ka. Vi~~a ~killnade r t)Cker vi 
oss mär~1. men 'annolikheten IOr an 
det ~kulle Iinna, t\å olika stampar 
med ~amma ompunsning borde vara 
liten. 

Det ~kulle \ara intre~~ant an höra 
om fler exc.:mplar exiMer..tr oupptiickta 
i andr.1s ~:tmlingar. och om någon mm 
förmodan ~kulle ha en uthuggen 
hörn~tiimpcl ~Om mots,·arar min S<tk
nadc. Uthuccnin!!CJl ~vnes vara av 
ä ldre datum~-dels p g å huggningen' 
ubc.:c.:nde. del~ då det finns iirg 
--~året··. 

Tack,am !Or ~ommentarcr. 
Lm:' R_wf-.:rc·11. Da/by 

Smr: 
Det ii r en imrc,,am plåt ~om nu kom
mit fram med en ompun~ning fmn 
17:!7 till 1728. Ja!:! har fö~>ökt att be
räkna hur mång~ äkta platmym jag 
hallit i handen och kommit till över 
9 000 ~~men h:tr aldric 'cun:"tgon om
pun~ning. Jag har heller aldrig sett att 
man :ul\ iint olika hiinl\lämplar pa 

1'176 E. Lindberg, J l 111111. 17 g 110:-
110:-

2CO:
J50:-

110:-
110:-

130:-
130:-

1977 G \'Il ,. Fr.mckcn, J l mm. 10 g 

1978 E. Zicrvogcl, J9 mm, -!5 g 

l979 C. XVI. Gu~taf, J9 rn rn. J8 g 
1985 T. Lindgren, 31 mm. 15 g 
1986 T. G Appd grcn. 3 1 mm. 15 g 

1987 E. Arc:en, 31 mm, 15 g 

1'188 R. Norström. 31 mm, 15 g 
1990 H. F. Amcll. J l mm. 15 g Slut~11d 

Samtliga .tv !>ilver. 
Bcsr:illl's fr.\n k.111~lict. td. 08 -667 SS 98 

~amma pltu . Dc iir s:ivilt jag ve t alltid 
s lagna med samma slamp. l regel kan 
man också se hur m}ntarbetarcn llyt
tat plåtiimnet mellan slagen (gäller 
dock ej Lju~ncdal ) . Normalt sclt bor
dc ju limHI' proportionellt lika månl!a 
umpun~ningar som för rundmyntm~n 
:.å :i r uppenbarligen inte lållct. En llir
klarinc kan '<lr.J att man i A\C!\Ia imc 
' 'ar lik:t noga wrn ' 'id Kungl Mymct i 
Stockholm niir det gäller av:.lutandet 
av ett \Crk~amhet~år. Det löpte i regel 
fr{m l apriltill 31 ma~. Det kan ha \:t · 
rit ~å alt någon :.tamp tillhiir..mde 1728 
har gftll ~önder och har det då varit 
bråttmed produktionen gick det Iima· 
re att iintlra en ~iffrJ i stiillct tcir alt 
gm, era en helt n~ ~tamp. Dctta är den 
mc't niirJiggande l(irkJaringen. t\tt 
det ~.:dan har U) kt upp en rnoh,ar..m
dc pl:it med -.:unma , ;ampändrinc giir 
ju 'akcn dubbelt intrc3~ant mc~ hc
kr:iftar p:i ,;,u och 1 j.., det ~ä l J..., n ta 
med en 'tampiindring :t\:.eentlc pl{u
lll\ 111. 

·Finn' n:igon i libckrehcn ~om ~en 
någon artaJ,andring l Slampen l(ir Clt 
platmynt ' g meddela 

/Jcrtel Ting.\lriim 
750 08 Uf'tlla/ct 

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

~led stor sortering m 

~1_\ n t • Scdlar • ~ Jcdaljcr 

Frimiirkcn • \ ".'·kort 
Aktichrc,· • Tillhehiir 

Drnuninggatan 19. Box 16245 
lOJ :?5 STOCKHOL~1 

lö: l 08-11 11 10 

H ... \KA~ \\'ESTERLU~D 
~IY:-:THA~DEL 

KÖI'EJ{ • s;\WER • HYTER 

~ I Y'iT • SEDLAR • ~IEil\I~JER 

Sf'<T. l<'<llllr 
Ilew/ar hm p;,- wcllarjim• 19.10 

Va,agatan 42 
III :20 STOCK HOL~I 

Tel OH - Il O!! 07 



NY LITTERATUR 

NUMISMATISKA 
MEDDELANDEN 

XXXV 

STUDIES IN LATE 
ANGLO -SAXON 

COINAGE 

Festskrift t ill 
B.E. Hildebrand 

Riks.uuiharien Bror Emil 
Hildebrand ( 1806-188-l) , .. ,r 
på sin tid den främste känna
ren av engelska mynt från den 
senare delen av ,-i k ingatiden 
och hans karalog från 1881 
Ö\'er samlingen i KungL Mynt
kabinenet i Srockholm är än
nu idag standard,·erket för 
mynt från denna period. Eng
elska mynt är mycket vanliga i 
S\'enska fynd (totalt c:1 -l! 500 
ex.). De utgjorde bl a fön·bil
der för Olof Skötkonungs och 
Anund Jakobs myntningar i 
Sigtuna ca 995-1030 och dt:t 
är med hjälp av de engelska fö
rebi lderna som den svt:nska 
myntningen kan dateras s:i 
noggrant. 

NM XXXV omfattar 50 1 si
dor och innehåller 12 art i k Lir 
på engelska och tyska (med 
sammanfattningar på svenska) 
som behandlar engelska mynt 
fr.in denna period {ca 973-
1066). 

Bestiills från: 
Svenska Numismatiska 

Föreningen 
Sandham nsg:nan 50 A 

115 28 Srockholm 
.Tel: 08-667 55 98 

Pris: 
Nh:dlcmmar 200:- (ponofriu) 

Ej medlemmar 300:-

FÖRENINGAR 
ESKILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING har miill'n pu Nya Gii~li> kl 19.00 ~i~ra 
ri sdag~n i varj~ mt1nad urom d~c~1 nhcr. Aukliun varj~ gt1ng. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB ,;unmamriid~r li\r~la hdgfria mimdagen i varj~ 
m~nad (Uhllll i juli <k:h augu,ril. Apullugården vid Alimiigen. Fager~w. Tid : kl 19.00. 
Upply,ningar: r el 02:2.~ -116 71. 
FALU-OORLÄ:-.IGE MYNTKLUBB. Mi\re,lokal OnrWnJ!e. bibiinrekel Borganiiw;igen. 
F:1lun. Kn,rinej!årJen. Kri,rineg:ll:tn 9 - Il. Dalen -'· BnrliinJ!e. UUO 1111:2 n~:h 111:2 
mynuni1";1 p;) Hotd Gu,l:tf \\~1-a i Burl:lllj!C kl. 10-1-1. 
GÖTEOORGS NUMISMATISKA FÖRENING h:1r milren m~'tl aukriun andr.tm~ndal!cn 
i m~naJen 18.45 i Tr;lklflrcn. Kiipman,g. 20. Li~la fr.in Ander~ Falk. Hvirfcldlsj!. 5. -l ll20 
Ghj!. Alll ik· ''ch M~lldr id,eklinn~n tn:dje l(lr.daJ!cn 18.:10 i kluhblukalcn. Sehack~pclcls 

Hu, ($di.). Haj!a Kyrkug. 3. Meduljdrkcln. Sch. tiir,ta nn~daj!cn: Scdcbrudiedrkcln. 
Engclb~kr,g . 71 (Eng. ) ,i,la li,dagcn IS.JO. 511:2. H. U"dman: M~'tlaljcn ur kun,r 
hi,rnri'k ') n\'inkcl. Sch: 10/ 12. :lr-mtile. P. Le\' in G. Ullm:m hcrä11ar GNF-minnen. T r: 
13112. fn~tx·irkcl. Sch: 18/ 1:!. P. Le' in fr.igc,pon mn ,cddl.urhkap. jullxmL E ng: :!0/ 12. 
H. Hulr-~r.md : Rickard Lcjnnhjana. Sch. GNF:~ adre": Bm 5:!89. -'02 25 Gbg. 
HAL~1 STADS ~1YNTKLUBB har mulen med auktinn i Klam-,alcn kl IIUO den li\Na 
månd:tgcn i \~lrjc månad ulu1n juli - :lllg. Upply,ningar: 035 - 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med :lllklinn i Hiiön. Plål' mat~al den andrJ lor.dagcn 
i varje m.~nad urom juni-aug. Upply,ningar: Even Olof."tlll 0-113 -221 51. 
KALMAR ~'1YNTKLUBB har milren lÖNa helgfria måndagen i varje månad (urnm 
juni. juli nch augu~li) kl 19.00 i SPF lokal. S. Långgalan 3'J. Kalmar. Uppl)'ningar: rel 
0-'80 - 159 29. 733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMIS~IATISK,\ FORENING har moren andr.wn-dagcn i \':trje månad 
(ulom ju m. juli och aug. l kl 19.00 1 $-E-Banken. T orgel. Kar"kO)!:t . Auktioner \'ii r uch 
hihi. Upply~ningar 506-'1 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har miiren li\n.ra helgfria on-dagen i '~rjc nunad på 
~~laur.mg Sror..rugan. StonnJl!el l. Karrineholm. Uppi)Mlingar: rel 0150- 210 -'5 el 151 00. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myn11r'.iff fiiNa ti,dagen i j:m.-:1pril. ~cpr. -dec. 

Lokal: G. i\ . ,kolan~ mar,al. S. Jiinl\äg,garan. Sund"1lll. lnformariun nm mynl. 
v-:irdcring. aukrion. louericr. Köp och ,ii(j. Tel. 060 -55 6-1 18. Il 35 OJ. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRF.Nii'\G. Mynmäffar med akriviretcr och aukrion 
kl. 19.15 i "Urhildning,hu>cl". Ål.erJ!r. l. Lund. 5112. Uppl)'ningar: vard ().16-1-1-'369 
kvällar 0-'6 - 12 25 93. 
MYNTKLU BBEN NICOPIA har muren andr.t måndagen i \':lrje månad på Pcn,innär-
gårdcn. V Triidgård~gatan 57. Nyköping. kl 19. Uppl)'ninj!ar: rcl 0155-6715-1. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT h:\lkr ~ammanrriide med aukrion i Folket~ Hu ~. 
Klipp:m. kl. 19.00. andra fredagen i varje manad. Upply,ningar och aukr ion~ li~la rcl. 
0451 -13288. 
NOLA MYNTKLUBB har miir~.n :l:e ti~aj!en varje månad <llll_!U:.Ii - apri l. urum <kt·cm
bcr. Lokal: Nola~kulan !>al 316. Qrn,kiildwik. Uppl. rel 0660 - 166 48 eller 0660· -101 20. 
NORRKÖPINGS MYNTKLUBB har möre med :lUklinn kl 19.00 r~dje tisdagen '.arjc 
månad ultlm i maj - augu,ti i Ekwrp, frilid,gård. Auktiunwi,ning börjar kl 18.00. A\ en 
icke medlcmm:1r iir välkomna. Bc,riill li,ta på rcl 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har miirc med :IUklion på Gu,ta\'1-,on, Tr.11il.,knla. R:idhu>gawn 
33. Nibsjii. UpplyMiingar: le l 0383 - 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skcl lcfld harmölen 1\lrsra lursdagen i varje månad i NV 
huse t. kontcrensrununcl. Upplysningur: rcl 0910 - 186 llO. 
SANDVIKEN -GÄVLE MYNTKLUBB har möre n kl 19 ftir~ra <11hd:1gcn i varje månad (ej 
juli - augu,li). Lokal: Val ho Knm1nun:1lhus. Upply>ningar: re l 026 - l B 18 36. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköpinj!. har milren :mdm hciJ!fria tor.-dagcn 
i varje m:\nad (ulom maj- augu,ri). Huvudbibliorckel. Hunnchcrg>galan 8. Linköping i 
Lindblmmrununel l t r upp kl 18.30 - 21.00. Årligen :mordna' en anrik- och 'amlanuii'
sa smnl en rc~:1 r iii Frimynl i Hiibinghorg. Upplysningar: rcl 013- 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller miilcn ,br;1 rorsdagen i varje m:)nad 
urom juni - uugusri p;) IOGT. Kung>galilu 16 A. Kluhhlokulcn: Kung,galan 38 A. M al
mö. tul ller i\ppcl varjl! risdug kl 19 - :! l under seplemher - maj. 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING har möre med auklion 9112. Lok:1l: Club Bal
der på Kullurhu~cl Oden i Skiivdc kl 16.00. Upply,ningar: re l 0500 - 808 50 (Thnrd Lund). 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUB13. Möten kl. 18.30 på f-olk:1~ fotok lubb. Telcg. 19. 
A\'c,ta. den 20112. Upply>ningar: re l 0226-562 78 eller 0225- 147 83. 
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB h:1r mille andr.1 måndagen i mimaden kl 18.30 i Spar· 
banken Sk:\ne' 'amling,><:ll. C O Frii,j!alan -1 A. TrelleboJl!. P:l pmgr:unmcl >lår auklioncr. 
tOredr:lj!. lollcrier mm. Upply~ninj!ar : re l 0-'10- 2-11 31. 



TÄLJ E MYNTKLUBB. Siidc rtiiljt:. har n1ötc i Wcmlcla;. rum. bibl ioteket Luna. kl I<J.OIJ 
;mdra tbdagen i v;u:ic manad utom juni, juli. augu;.ti od1 dc..:cmbcr. Upply;.ningar: tcl 
0755 - 102 03. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA ha r miitcn på Uppsal<~ Univcr;.itet> mynt
kabinett. Tid: 19.00. 11112. 2211 r<ircdntg. Upplysningar: 018-14 97 Il. 
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion -;iqa fredagen i var
j e månad n tom de,cmbcr pit Kulturhu,ct. Storg;ltan 20. Vetlanda kl I<J.I5. Visning från kl 
18.15. Upplysningar: te l 0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 
VILLSTADORTENS M YNTKLUBB. Smålandsstcnar. har möten andra mändagen i var
je tminad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl tölj> av auktion. Servering. Upp
lysningar: tcl 0345 - 112 95. Lokal: Bibl ioteket. Smålandsstenar (kiillarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Sammantriide med auktion kl. 18.20 pit 
Riida Korset. Hovsgata n. Växjö. den 4112. Upply,ningar: 0470-7~1 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a mitndagcn varje månad j<~nu · 
ari -maj kl 19.00. Tingshusgränd 2. Ludvi ka . 
VÄSTERÅS MYNTKLUB~B har möten på kafeterian. Vallby fri luftsmuseum kl I<J.OO 
llirslft onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid v;uje möte. Upplysningar: te l 021 -757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Jiirntor!!>!!<~tan 3: 
Upplysn ingar: te l 019 • 13 52 13. ~ ~ 

TILL VÅR LXSEKRETS 
Då och då händer det att våra Hisare hör av sig med synpunkter och ön ske· 
mål - alltför sällan. tycker vi i redaktionen. Ofta önskar man sig artiklar 
i vissa bestämda ämnen. Detta ii r inte alltid så liitt att ordna . Vår lilla krets 
av författare är flitig, men det finns gränser fOr kunskaperna. Vi skall dock 
törsöka göra vårt bästa. 

Men, käre läsare. skriv gärna något själv! Detta är en tidning tör både 
amatörer och specialister. Ta upp ett ämne som intresserar Dig. var inte 
orolig om Du inte kan få fram bilder. det kan vi hjälpa till med. Och 
vänta dig en och annan motsägelse. det f6rekommcr ibland .. . 

Och e~ sak till - glöm inte FRÅGESPALTEN! Fråga om vad Du vill. 
svårt eller lätt. och vi skall åtminstone försöka klara ut Dina problem. 
Ibland dröjer svaret. ibland sätter vi in frågan utan svar i fårhoppning om 
att det finns en lärdare läsare (det gör det ofta!), men bortglömd blir 
Du inte. 

Har Du sett en bok eller artikel i våra ämnen som intresserar Dig. skriv 
gärna och meddela titeln. Det kan vara något vi glömt att anmäla. 

AUKTIONER 

SVENSKA 
April 13 · 14 B. Ahlstriim Mynthandel 

AB. Stotkholm. 
29 AB Stockholms Auktionsverk. 

UTLÄNDSKA 
Dec 5 -7 Köl n, Miinz Zentrum. 
Jan 22-24 Basel. SBV. 
Fcb 20-22 Mtinchcn. Hirsch. 
Apri l 24-26 Frankfurt. Peus. 
Maj t4-15 Ziirich. Bank Leu. 

Antika mynt. 
22-24 Miinchen. Hirsch. 

l 
MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
Jan 26-27 Basel Intern.ational Coin 

Convcntion 

MYNTNYTT 

US cent försvinner? 
USA planerar att dra in sin lägsta valör. 
l-centen. eller pennyn som den envist kal
las i l()lkrnun (dock inte pence utan pennies 
i pluralis- del heter som bekant .. Pennic~ 
from heavcn .. ). Lustigt nog hade centen till 
185 7 samma lonmil som en brittisk 1/2 
penny. 

Kongressen i Washington ()verviigcr nu 
att ändra lagen så att den lägsta valören for· 
sv inner. En opinionsundersökning har vi
sat. att allmänheten (inte oväntat ll.ir en nu
mismatiker) till 62% motsätter sig denn<~ 
indragning. Man tror också (59%) att ut
jämningen till 5 cents kommer att mrorsa
ka ll.irvirring. (Efter en .. Comment .. i Coin 
News. ;mg 1990.) 

Vi i Sverige och en del ;tndra länder är 
vid det hiir !;get vana vid an klara ,1ss utan 
den l:igsta valören. Snart forsv inner också 
10 öre~ . . 

Lea Ahlborns gåva till 
Helsingfors slöjdskola 
Medaljgravören Lea Ahlborn~ make. 
Carl Ahlborn, var djupt engagerad i 
frågan 0111 en god slöjdundervisning i 
landet. Redan under hösten 1844 hade 
han hjälpt konstnären. f()Jklivsskild 
raren m m Nils Mandelgren att inrät · 
ra en söndagsskola for hantverkare. 
För att stödja denna skola bildades 
1845 en slöjdförening som först fick 
namnet Svenska slöjdföreningen och 
sedan efter 1860 kallades Tekniska 
skolar1. Fram till 1857 var Carl Ahl
born lärare vid skolan. Vänskapen 
med Nils Mandelgren hade då svalnat 
betydligt fOr att i stället övergå i fiend
skap. 

l syfte att propagera Rir handaslöjd 
höll Carl Ahlborn ett stort antal f<irc· 
drag. Vid dessa möten lämnade han 
praktiska anvisningar och forespråka· 
de bildandet av slöjdskolor. l Norge 
och Finland kom över 30000 åhörare 
till hans möten. Säkert bidrog Ahl
borns f()redrag till att slöjdf6reningar 
bildades i dessa länder. Den linska 
handslöjden. var väl utvecklad mot 
slutet av 1800-talet - något som stod 
helt klan vid den stora nordiska ut
ställningen i Köpenhamn 1888. l de 
tinska tidninl!arna blev det dock de
batt om det ~riktiga att visa taktilt. 
mjölkstån kor. syltburkar. fisknät m 111 

i stället för moderna produkter. 
Av naturliga skiil blev även Lea A hl· 

born indragen i sin makes arbete. År 
1869 tick Helsingfors blivande slöjd· 
skola en stor sändning från fru Ahl· 
born i Stockholm. Sändningen bestod 
av "teckningar. klotser och gipsmo- . 
deller. afseelda för undervisningen". 
Samtidigt meddelade Lea Ahlborn att 
hon ämnade forära slöjdsleolan 
"stämplar till belöningsmedaljer åt 
eleverne". Detta var inte fOrsta gången 
som hon hade kontakt med Finland. 
Redan 1861 korresponderade hon med 
August Fredrik Soldan som var chef 
för -det nyinrättade tinska myntverket. 
Genom dessa kontakter graverade hon 
mynt och medaljer ämnade för Fin
land . 1871 översiinde Kejserliga ryska 
myntstyrelsen i S: t Petersburg en stor 
silvermedalj. med kejsarens bröst
bild. som bevis på sin erkänsla mr 
gjorda tjänster till Lea Ahlborn. 

lan Wis,:/111 
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Antikörens 9:e auktion 
Aruik(>rcn i Gi>tcbt>r>! avh\>11 ~i n ni111llk 
ofli:nrliga :mktion lörd7rgo:n tkn 17 oktober. 
En nini1ual intrc~~cr:rdo: ~:unlarc hade re· 
":r\'cratli\ rda~:~n lilr do:tta evencmang.111:h 
i ~akn l~nns- än:n tillre~ta fr.ln Stock· 
hohn~trakto.:n uo.:h iiwic:r l:rndct. Efter det 
:111 mmtauktiuner i n;ån~:a år \~rrit en (i 
ston s~tt ) enda~t Stockhl;lm~·ba,cr:.lll Iii· 
rcteebe fir det med tillfrcd,tällcbc man 
kan konst:llcrn an äwn rikch andra ~•ad. 
Göteborg. numcr:.r kan ~nnla en >lur ,kar:.t 
m,·m~aml:rrc till halitct,auktioncr. 

·Till d.:na bidr~r sannolikt ej obct}dligt 
den layoutmäs,igt lll)ckct tilltalande auk· 
tion,katalo!!cn. En br~ kawlm:i>crinc bor
>:ar ior att i'nliimnarna kan varn >iikra-på att 
deras objekt blir bra beskrivna. och diir
med viieker bcriittigm imressc bland köpar
na. Ulf Ottosson (och de övriga medarbe
tarna) har lact ner cttomf:rttandc :rrbcte på 
an. utöver d~n rent identifierande Ot'h kva
litetsbeskrivande informationen. iivcn i ett 
flertal fall " liigga ut tex ten" kring intn:s
santa mynt. Detta gör kata logen till en pub
likation :tv bestående värde. Antikören iir 
också värd en eloge fOr att numera alltid 
ha~~~ avsnitt med numismatisk litter:.rtur i 
sin katalog. Äldre numbm:uisk linermur 
är ofta svåranskafl:rd. Ot'h v:rrje ytterligare 
sälj . och köpkanal är värdefu ll fiir dc >C· 
riösa myntsamlarna. 

Själva auktionen inlctlde~ med en par 
utrop fOremål från ~tcn:\ldern . Huruvida 
d~'"' :.nviinl• ~om någon form :w bet~l
nine,medel kan man ju alllid 'pek u ler~ on r 
- ~tänkbart är det inte. Denna filr>ta av
delning. "Primiti\-a betalningMnedel:· fon
salle sedan med kinc~bka knivmynt. te 
mynt. Katanga-kors och mycket mera. 
Många av dessa objekt ~Ide> till icke när
'"~mnde anbudscivare. Antalet aml;rre ;rv 
sådana objek1 iir ganska bcgriin~at. och 
med hänsyn taget till dena m:hte man ~iiga 
att pri~nivån var gam.ka god. 

Efter denna avdelning var del ~~ dag> 
fOr antika mynt. Drygt 140 utrop. huvud
sakligen grekiska och romerska mynt. 
Även mr des~a objekt giiller an :rnwlet 
samlare i Sverige lortfarande :ir ganska 
begriinsat. Dc ~enastc åren har man dock 
ku'nnat skönja en vbs ökning .~rv int res~e t 
for dessa klassiska skönheter. Aven hiir får 
:ruktionsresultatcl säg:os vara ganska gott. 

Därefter s:ildes " Ut ländsk:! 111ynt som 
cirkulerat i Sverige:· Denna grupp inled
dc~ med Sassanidiska drachmcr. Om dcss;r 
kan man ~äga att vb~erligcn IOrekom111cr 
dessa spar,amt tillsamman~ med arabiska 
dirhemcr. fr.rmrör:rllt i dc äldre sk:tttfyn
den. men ~pcciellt vanliga ii r dc inte. Huru
vida dc äld~ta (Arde~hir 1. Shapur 1. Sha
pur 11 och Valtran IV) någon•in hillat~ i 
Svcriec är 111)Ckct tvek~rmt . Dc få >:L,sa
nidcr-som hinah i Sverige (tuta h kan~kc 
JOO ~l) är ~ena. Khu,ru 11 \ dr:.rchmcr är 
en br.t exempel pa .a'.anitli>~a III) m ,0111 
'crklieen h:or hittat. i S'erige. 
Bia~ dc arabi'ka mynten '~'r det trevligt 

an ,c t\ :i Samanidbka tlirhcmcr utbjuda,. 
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Oc!\:-.~1 ~ir d~ vanli,gast ttlrcknmmandc ara
bbb mynten i >\'t:nska fynd. men p:'r auk
rioncr bjmb oftast U maijatler nch Abba>i
der ut. 1 alla llrll tk förstniinmda ii r gan~ka 
u\'anli\!a i ,,·cnska fynd. 

Dc1; >VCihka :\\·delningen inleddes rm:d 
14 mcdcltidsmynt. Av dc-~a var speciellt 
Erik :l\' Pnnuncnh Åbo-örtug LL l!a ndt 
Kristoffer av Bayern' önug LL 3 av ~lort 
intresse. då dc båda är ytterst sälbynt:t. 
Den ,enare enda>! känd i sex cxcmpl:rr. 
Även Kri>tian l's Stockholms-önug LL 2 
liirtjänar ett omnär.m:mde. Trots att det här 
utbjudna exemplaret var något >vagt ut
priiglat '""r det ytterst tilltalande. och tlcn 
,om köpte det till priset 2700 kr (utrop 
2000) är bara att gratulem. Exemplaret 
torde vara ett av de absolut bästa i pri,•at 
iii!O. 
- Dc modernare mynten bjöd på både 

ovanlig! och vanligt material i lagom 
blandning. Ett aotal verkliga rarite ter 
f:rnns. Bland dessa (och and m) intressanl:l 
my nr kan fi)ljandc exempel :mftiras: 

Ett vackert exemplar av Gustav Vasas 
Västerås etti.>ring 1529. Såld för 12500 kr 
(12000). 

Karl IX's Göteborgs tvåöre 1609. Såld fOr 
11000 kr (8()()()). 

Ett unikt ('!) Göteborgs-öre från 1635 med 
årtal i frånsid:rns omskrift och utan mynt
mästarmärke. S:ild fOr 11000 kr (10000). 

Ett tcnnavsla!! av Karl XII omdiskutemdc 
1 öre SM 17ls. Såld fOr 3000 kr (3000). 
Köparen kan känna sig m)cket nöjd. 

St. Banhelemy. Kontramarkemi opr.iglat 
mvntämnc. Såld för 1250 kr (1000). Dessa 
mynt från Sveriges enda verkliga kolnni 
är ett m\cket intre;sant fenomen. och biir 
inte saknas i någon Sverigcsamling. R>n· 
farnnde billiga. 

För övrigt finns i katalogen ett par mer~ 
umf:utandc aniklar om bl a en l\'å-mark 
från drottning Kristina av tidigare okänt 
utförande. Att gå in på dessa ..;soncnmng 
ligger dock utanfiir r.tmen för detta auk
tionsrefcrdt. Den intresser.rde hiinvisas till 
auktinnsk:Hnlogen som säken fortf;rr:mdc 
k;m be~tällas. 

Bland kronmynten (Oscar 11 och senar~) 
fanns ett bnl urval. och vi iir tacksamma fOr 
au slippa sida upp och sida ner med 10 kr 
guld 1901 och liknande mynt. som m:m 
ibland kan se i andra kataloger. 

Bland dc ~edlar som såldes på auktionen 
fortjänar den kinesiska sedeln från Ming
tlvna,tin au nämnas. Vi i S\·erige var lå~
ti~kt inte fOrst med >Cdlar i "ä riden. endast 
fiirst i Europa. Såld för 10000 kr (10000) 
till en köpare i salen. 

Bland medaljerna utmärkte 'ig l\':i ~ena· 
re avgjutningar av 1400-tab renä,!Wn,me
daljcr ror sin klas,iska skönhet. Sålda for 
1050 re,pcktive 8!5 kr (1000 re>p l!OOl. 

En mindre a'delning med mynt fr~n hda 
,·ärlden .amt o;amling.~poster med billigare 
mynt fiiljde därefter. 

Si,t ~:i l dc' nrrgr:~ utmp litteratur och annat. 
lntre"arll v:rr bmn,kupian :1v en Ethdrcd
imitation p:i tYrkantig plant, . Det ~ku lle 
vara rnlict :III m \'et:r vem som gjort sig 
bc>viir ali fr:.un,tiill:r en ~rrdan . och var liir. 
Förebilden. identi•k ner till minsta hack 
och präglad i >ilvcr. ,åldc> li1r övrigt i 
Norge p:'r Riibe Mynth:rndch :ruktion nr 8. 
1989. Köp:rren :rv der iikta e~empla rct lick 
då bct:rla 9500 no"'k:o krunc1r plu' 12.5%. 
För kopi:rn lick en icke niin~rrandc kiiparc 
betala 330 kr (utrop 300). 

På ,amtliga angivna pri,cr ll\'an tillkom
mer 12.5 'f(. 

S:unm:rnlhuningwi' kan man ,äga all An
tikiircn lyckat~ hm med att ctablcr:.r mynt· 
auktion,verk~:unhct i Giiteborg. På denna 
auktion kunde man dock. trots der goda 
materialet. märka en vis~ avmattning i 
prisnivåerna. Det allmiint orolig:r ckono
mbka liiget i Sverige ~pclar siikcrt en viss 
roll. samt det llrktum au den omnlltande 
vcrks:unhcl med myntkonsortier och mynt 
som invcsrering. som en tid artifide ll t 
pressat upp priserna p~ vissa mynt. som 
bekant har fått en mycket abrupt slut 1 

och med Hirsch Mynthandcb konkurs. På 
Hingre 'ikt kornmer dock tk seriiisa mynt
handlarna. ,tun huvudsakligen inriktar >in 
verks:unhet mot .:mrlarna. inte au skada' 
'"' deua utan 'n:rmre tvärt om. 

Adressändring? 
Använd postens 

adressändringsblankett, 
som Du sänder till: 

Svenska 
Numismatiska Föreningen 
Sandhamnsgatan 50 A n b 

115 28 STOCKHOLM 

AUKTIONER 

Rysk myntsamling 

Kli 

Superiur Gallcrie, (9478 \\b t Olympil.' 
Boulevard. Bcverly Hilb. CA 902 12-4299. 
USA) ordnar en ~tor :ruktion 4-5 februari 
1991 och d:i >:ilj~ Irving Goodman, ry~k:r 
mvnbamlinl!. en :w dc ~törsta (säger man) 
u~der 1900-ialct. Den >Om \'iii be.tälla ka
t;rlogen kan :rn,'änd:r Fa~ (213) ::!03-0496. 



MINNESMEDALJ ÖVER 

AB TUMBA BRUK 
MYNTVERKET 

CARL MICHAEL BELLMAN 
Utgiven r1v 

SAMFU DET KUNGL MYNTKABINETTETs VÄ l:--JER 

Med :tnledning :tv att det 1990 :ir 250 ~r sed:tn C:trl Michael Bell man föddes utger Samfundet 
Kungl. Myntkabinettets V:inncr en medalj skapad av skulptören Ernst Nordin. Medaljen 
p r:igb s vid Myntverket i Eskilstuna, so m också svarar för fö rs:iljning och distribution. 

C 1rl :l!idMcl Bellman (17-10 - 1795) ,h·('// .n. de 
Jl sr:cmk.rr .<nlll inte bchö;;cr n.Fgon p1·c•sc·nt,1· 
1 i on infönina se m id.1landsm./n. l ,{J- ,(r det 150 
.ir sed.1n b.m födde;. Som skildr.m: 1lt' Swc/..·. 
ho/m och stocl.:holmstr.zktcn och dc.<s mer clh•r 
111/IU{re /örj:d/n,l invånare ,;,.IJ.m oöt·c•rti·.VJ.ul . 
. l!cd.d;m, som utges .z-v· S.unfundct /\ung/. 
.l!ymk.tbincuets ""lnnc1; .ir sk.1p.1d .lt' Emst 
.\'m·dm, Cl/ .17.: ;;,lr.z fi-.im.<t.l skulptih-c:1: 1/.mlur 
klrer.ll <'Il jlcrt.d ~·.1ch~t, brstm·i.'l .. -.1 mcd.djc,· 
11111icr de si H./ decc,micnu och 1111 SC!II.ISt !990 
.f,·s jubilt:umsmy111 (H:g.w.keppet V.JS<~) . 

. l!ed,djc•n '!:isar p.1 <itsidan Bcl!mt~ns pom·/iu, p,i 
fr.insidcw gör ~·onst 111/ren en .<..llllllr.tll}:llt,tJU{c 
st.'imnings/Jild - IJ.tn vd/ t•is.l .<inupple-vd.<c .t'V' 
Bcllm.ms ntcl·.t lp·isk.1 sid(//: Det ,/r SOIII/It,n·· 

n.l!l med m,mskcn - t ex vid Brtoms::iken, p.l 
Djurg.irdmellcrl.:.!nskc Arsu. En k::tm/,1 si uer 
fo1':'junkcn och /y;sn,zr: .\'01·din b.1r s.irskilt 
t.inkt p.1 F1t·dm.ws ;,l ng nr 81, ''Afwn·Q::.idc," 
dediccr.1d till Fm AssessOJ:;bn \Yicltzin. f.:.mske 
.i r det bon so111 si11c1· dtir. . . 

,1/ccl.djens di.1mciC'I' ;;,. 45 111111. Dm s!.ts i !f.Uid, 
.<i/1-·c•r ocb med,djbnms. F.J~·t.< mcdddts i 'V·idu,l· 
('llde mt.l. Be-ställningen k.m gih<l.• clil'r.'kt till 
.1/ynt;:el'~'ei, 11:/ 0 !6 ·11 OJ 00. 

LARS O. LAGERQVIST 
Il( \[ /1)//1/ A /()/1 

M \(.t \11'\ n.; lflt\ t r(l r 

~ .:\,• . ' 

L pp/un~m:ulf•d.! 
.:~ · mt,l.zf~t•n 

r.uu: Studtu Kol.md 

Metall 

Culd 18 K. 
IHUHI uppJ 

Si h-er 999 l l 000 

~lt·da!jbrom 

O i am 

45 llllll 

45 lll lll 

45 11\111 

Vikt 

HC \' 
" 

. ,., 
'v)!. 

45 ~ 

Upplaga 
max 

so 

700 

-- ~ _,:> .... 

Pris 

1C.9SC:-

490:-

16C:· 

l pri>ern:t ing.1r <.'tU l . lr.lkt m·h monh. D .. · g:ill..-r t u m 
J l m.lr> 1991. l.ever.1m .,k ...r 11101 pm t för.kott. 
R!'.-a:·.woll fOr mdl.mfo l">.il/niu.l!.. 

Tilh·~.·rk.ts och iörsäljs aY 

AB TUMBA BRUK, MYNTVERK ET. BOX 401. 631C6 ESKlLSTlJNr\- TEL016- 12 03 00 
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AUKTIONSREKORD! ''BERLIN-MYNTEN'' 

450.000:
betalades för 8 daler SM 1659 
på höstens kvalitetsauk t ion 

" En halv" östtysk och "en halv" västtysk 
mark satta tillsammans. Belagda med 
24 karats guld monterat i exklusiv Sandhill
kasseli med en kortfattad presentation om 
bakgrunden till utgivningen. 

Vi mottager 

Ett exklusivt samlar
objekt ! Upplagan 
begränsad! Beställ 
i dag för leverans 
i slutet av 
november 1990. 

nu t ill förmånliga villkor 
bättre enstaka objekt 

inför vårens kvali tetsauktion. 
En enastående gåva 

till Dej själv och till 
den Du önskar ska 

!lid större inlcimningar erbjuder '<:i 
g.ima indi·<-·iduel!rt lösninga1: 

minnas när Europa före
nades och Tyskland fick gemensam valuta. 

Beställ- ORDBRUKARBANKEN HB 
ning: Lugna gatan 17, 211 59 Malmö. 

MYNTHUSET AUKTIONER Kan också beställas över telefon 
040-12 41 99 (öppet hela dygnet). 
Pris: 195 kr, inklusive moms. 
Porto och avgifter tillkommer. 

Riddargatan 7 A, l tr. 
Box 70-l9, 103 86 Srockho lm 
Tel. 08 -663 55 95, 20 60 52 

Om beloppet sätts in på postgiro 
481 64 59-4 sänder vi portofritt! 

De nuvarande medfemmarna är: 
8 . Ahlstrom Mynthandel AB 
Kt..~gsg31an 28 Box 7662 
103 94 S:ockllOim lel 08 ' " 02 20 
Amneklevs Mynthande l 
Skolgalan 20. 602 25 No~rkOP•"Il 
1e1 011 · 10 29 50 
Antikboden HB 
Kvrkoga1an 2 
222 22 Lund 
Antikören 
SlurC!)I<Ot5en 1 •111 39 Gölet)<)ro 
1e1 031· 18 39 so 
Dala Mynt & Frimärkshandel 
Trotzgatan 16 Box 307 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 28 företag i 
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och utbka sina tjänster. 

Monetarlum Kurt Halist rom 
Bo< 2 10.17 200 ~~ M.11mo 
ICI 0·10 93 19 !>3 
Mynt & Medaljer HB 
Sve.tvo~()C" 9G f3ov IS507 
10·1 32 Slockholm lt.'l 08 3·~ J.1 :,J 
Mynt & Metallborsen 1 Sthlm AB 
No~r.nul•llSIOH} l t; i• fl l •1G Slockt olm 
ICI 08 20 55 01 
Mynthuset 
[31iJIIOlcksgat,1n !J Bo;..: 7049 
103 9G SI(JCkllöln> 1<'1 08 20 51 II I ~O 60 52 
HB Myntlovest Corona 
ÖSH~ St<>•U·l lall 20 

Pco Mynt & Presenter AB 
Dro llrum_VirJl<ln 19 Go'< 16245 
103 ~s Siockt·olm 1u1 oa 21 12 ·o 
Sellns Mynthandet AB 
ACl{lOf•nqsqatan 6 111 53 Sroclo:ho;m 
!el 08- l tSOBI 
Skövde Samlariorum 
Bo-.. 25~ 
541 26 Skovde ICI 0500· 123 75 
Galleri Specie AB 
Slo•nntan 19 57,1 00 Vcllw"i" 1e1 0383 153 01 
Sirandbergs Mynl & Frimärkshandel AB 
i\lscnalscp liln 8 llox 7377 
10391 SIOCki,01'11 lel 08·20 8 1 20 
Tarneo Numlsmatlc s 

791 27 Falun tel 023 · ta2 50 
Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 37 5 35 K.:ul~i\ rond 
1e1 0•55 ·8 13 73 

6 1 t 3·1 Ny;.;op n q tel Ot5t. 86:1 ;>5 
Ull Nordlinds Mynthandel AB 
NyhrO!J<'lt:tn 36 Bo ... 5132 
102 43 Slockholn' t t~ 08 66~ fi? G 1 
Norrtälje Mynthandel AB 
f~lllpOtiSf)tllan 13 Box A 

Oo< G235 102 35 Stockho•rn 1e1 08 · 33 77 75 
Thornströms Mynt & Scdlar AB 
Oroltr\1nggatt1n •!8 582 27 llllkO~tng 
!PI 013 13 54 65 
Ticalen Mynthandel 

Rune Larsson Mynthandel 
Osterl<inggalan 16 502 32 Bo1.as 
!el 03:1 Il 03 15 
Lund s Mynthandel 
Kieslergatan 5 222 2:1 LLtn<l 
!E!' 046 - \ J 43 69 
Malmö Mynthandel 
Kalendegalan 9 211 35 Malmo 
te OJ O 11 65 4 •1 

761 00 Nc~rl.llt" !o>l 0176 168 ?6 
Numls Mynt & Frlm5rkshandel AB 
K~1sernror(jr>i G Oo'( 2332 
.:03 15 GcteiJO•g ICI 031 13 J:l ·15 
J. Pedersen Mynthandel 
S~oiQOian 24 502 3 1 801.1'. 
tcl 033 11 24 96 

SturepiJisen 3 J 11 39 Gclebcrg 
h!1 031 20 B t Il 

~r~~,a;q~~~i7 5 M~';'~~~el AB 
103 90 StockllOI·" tel os. 661 23 80 661 35 so 
Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasaga11n ·12 Box 679 
101 29 Sloc!.nolm le! 06 I l oa 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507. 104 32 Stockholm. t el 08-34 34 23 


