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FORENINGEN 

PROGRAM FÖR VÅREN 1980 

FEBR UAR I 
Onsdag 6 Bcrnadotte!:ektionen samlas på Historiska Museernas lunchrum 
kl 18:30. Liten frågetävling på O Il och G V:s mynt. Medtag egna mynt för 
kvalitetsbestämning. 

Tisdag /9. Antiksektionen samlas på kansliet. Östermalmsgatan R l. Stock
holm kl 18:30. Stcfan Bakos berättar om mynt från Sicilien. 

Torsdax 28. Medeltidssektionen samlas på Historiska Museernas lunchrum 
kl 18:30. Tamas Sarkany talar om mynt i kyrkfynd. 

MARS 
Onsdag /2 . Bernadottesektionen samlas på Historiska Museernas lunch
rum kl 18:30. Siillsynta myntunder Bcrnadottctiden. Lit l!n auktion. Medtag 
gärna mynt till försäljning på auktionen. Max 2 poster r cr r erson. 

Fredax-Lanlat-: 28-29. Föreningens vårauktion ril Historiska Museernas 
hörsal. Storgatan 41. Stockholm. Visning kl 17:00- IS:30. Auktionen börjar 
kl 18:40. Detta gäller båda dagarna på grund av museets tider för öprethål
lande. 

Onsdag 26. Antiksektionen samlas på kansliet. Öl>tcrmalmsgatan S l. Stock
holm kl 18:30. Programmet meddelas i marsnumrct. 

APRIL 
Fredag l l. Medeltidssektionen samlas på Historiska Museernas lunchrum. 
kl 18:30. Rolf Sjöberg kåserar. 
Onsda~<: 16. Bernadottesektionen samlas på Historiska Museernas lunch· 
rum kl 18:30. Programmet ~j fastställt. 

MAJ 
Måntlag 5 samlas vi hos B. Ahlström Mynthandel AB . Kungsgalan 28. 
Stockholm kl 18:30 för att titta och diskutera. 

Onsdag 7. Antiksektionen samlas på kansliet. Östermalmsgatan 81. Stock
holm kl l ~:30 . Programmet ej fastställt. 

Milm/ag 12. Medeltidssektionen samlas på Hbturi~ka Mu~et:r mr~ lunduLliii 
kl 18:30. Kenneth Jonsson kåserar. 

Lärd u g J l årsmötet i Sigtuna. 

Numismatiska seminarier 
Den 13 , 20 och 27 mars kl 14-16 håller professor Brita 
Malmer seminarier över ämnet: Importen av tyska mynt till 
Sverige under 1400-talet. Lokal: Numismatiska institutio
nen , Sandhamnsgatan 52. 

Seminarierna är öppna för alla intresserade, men vissa 
fårkunskaper är nog behövliga. 
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MEDALJERNA FRÅN DE TVÅ 
SISTA KRÖNINGARNA I 
SVERIGE 
Av Lars O Lagerqvist 

ritet 'oterade för avslag. Man hade 
på mftnga håll föga sin~e för · ·roy
autcn:- impo!>anta emblemer··. som 
det heuc vid el! annat tillfälle. och 
mhnga rikl>dagsmän visste des -
utom inte om kungen önskade krö
na~ - men det gjorde han i högsta 
grad . och ~:'\ blev det. Vid s lutlig 
votering antog andra kammaren det 

l i~ l . 1\ ar/ X\ ":s nclt Lon 1111 l. riinin~: i Stockholm 1860. A,. Jolta n Etll ard 
l.:rit· , •on ••fi a C. G. Q• ar l/\ trimil m m/eller. Prii c:lad t ll" Rikt•t• stiindt•r. Bmm
l' t. . l tl...•om J r J"ii/jandt• ur Kun~l \f.wuJ..nhmettet5 lllllllmgar. Foto .Ii;: 1-.f 
\' l.a;:t•rt:rt'n . A TA. 

Regering~formen a' 1\r IH09 näm
ner ingenting om kröningsceremo
nien. som varje regent i vhn land 
med ett undantag undergått å tmins
tone från 1210: endast Albrekt av 
Mecklenburg ( 13~91 tycks ha 
nöjt <;ig med den iinnu äldre hyll
ningen på Mora sten. Vå rt grann
land Norge däremot hade i Grund
loven IX l-l inryckt en paragraf. en
ligt vilken landets konung sku lle 
krönas. Den upphävdes under förs
ta viirld!.kriget. A v denna anledning 
krönte:- kung Haakon och drouning 
t-.laud 1906 i Trondheim medan 
Olav 195!'1 kunde nöja '\ig med en 
hyllning llCh kyrklig \11\l signe lsc i 
den gamla domkyrkan . l Danmark 
var Kristian VIl l ( IR39-4X) den s is
te kung. som bar "'den a bsolute 
kronc": hans efte rtriidare Fredrik 
VI I. kallad ""Grundloven s giver". 
ehuru han i 'jiilva verket ogillade 
och motarbewdc denna inskränk
ning a\ kungamakten. måste avstå 
från att bäm kronan. som hade bli
vit förbun den med enväldet. 

När det gäller Sverige bröts tradi
tionen e ft er tronskifte t den H de
cember 1907. Gustav V förklarade. 
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att han inte vi lle bli krönt. Häri(!e
nom undgick man en debatt i riks
dagen. Praxis var nämligen den. a tt 
kröningen Ugde rum efter riksda
gens (tidigare s tänderna.;) anma
ning och efter det au särskilt anslag 
beviljat-... Redan vid Oskar Il :s 
tronbe-.tigning hade beslutet före
g:'tth a' en diskussion. som m den 
överkiinslige kungen uppfattades 
som pinsam. Scdan förslaget fram
stä llts av talmanskonferensen god
togs de t utan vidare i fö rsta kam
maren. som var behärskad av kon
scrv:•tiva element - här satt ovan
ligt m:\nga av de adelsmän. som va
rit verk:.amma i stånds rik sdagen 
fram till IH67. Däremot blev det de
batt i andra kammaren: någon di
rekt ant imonarkisk stämning var 
det vi~M.:rligcn inte fråga om. men 
m&nga fann ceremonien förå ldrad: 
en önind-.k representant för Lant
mannapartiet talade både för en in
skränkning i apanaget och ett instäl
lande a\ kröningen . samtidigt som 
han betygade kungen sin vördnad. 
Med knapp majoritet vann försla
gets förvi~ning till utskott i första 
omröstningen . medan en stor mino-

utsko ll!>behandlade förslaget "med 
öfvcrviigande ja··. 

Ti ll kröningarna hörde av hiivd 
ocksil e tt rikt medaljpräglandc. Ä n
nu iildrc var seden med s k kast
penningar. belagd från Gustav Va
sas kröning i Uppsala 1528. Dessa 
hade lringe karaktär av mynt: mera 
undantagwi:. (Kristina och Karl 
XI I 'ar dc medaljer utan anknyt
ning till myntfoten. Silver var den 
brukliga metallen. ehum avslag i 
guld a lltid förekom. dels som sär
skilda hedersgåvor. dels för a tt i 
några få exemplar blandas in med 
dc av räntmästaren utkastade si l
verpriiglingarna. varom folket se
dan s logs i modden . 1 

Den sista g1\ng en dylik u tkast
ning förekom l"id en kriinin~: var 
lXlX . d :'\ Karl XIV Johan bekräfta
des i sin höga värdighet i Stock
holm i-amt på sensommaren dess
utom i Trondheim. den första krö
ningen i Norge sedan medeltiden. 
van id också särskilda präglingar 
spreds t ill rolkmassan. Vid samme 
konungs begravning i Stockholm 
1!144 red rUntmästaren efter sjii lvn 
ceremoniens avslutande u t fr1\n 



slottet. beledsagad av 2-1 man ur 
Livgardet. och kastade ut begrav
ningspenningar i s tatens centrala 
delar. Pinsamma uppträden före
kom när mas an följde efter de ri
dande och s logs om medaljerna 
med den avlidnes bild på åtsidan. 
Kastpenningarna hade denna gång. 
till skillnad från förhållandet 1818. 
inte myntkaraktär. 

en liten minnespenning om endast 
17 mm diameter. ·1 Till Oskar l :s be
gravning slogs åter en "kastpen
ning". i själva verket en minnes
medalj. i sedvanlig s torlek (3 1 mm). 
ehuru den endast blev utdelau.• 

Karl XV:s och Lovisas kröning 
ägde rum den 3 maj l!l60. Vissa för
enklingar i ceremonien skedde (de 
praktfulla ordensdräkterna bars in-

Fix 2. Karl X\' :s .. kriiningspl!lllling'' 1860: utdl!lad. in t L' utkastat!. Grm·t•racl 
a1• Lt•o Ah/bom. Sill·er. Upp/agan1·ar 3 500 ex. 

Rikets ständer kom några mäna
der senare att diskutera ett förs lag 
om att avskaffa "det barbariska 
bruket. som förut vid kröningar va
rit ölligt. att b land folket utkasta s k 
krönings-penningar .. :· Av diskus
s ionen framgår. att dt:t var den nyss 
timade ku ngliga begravni ngen och 
uppträdena i samband med medal
jernas utkas tande som medfört. a tt 
a llmänna besvärs- och bevillnings
utskottet nu inför Oskar l :s och Jo
sefinas kröning vi lle föreslå, "att 
Rike ts S ttinder måtte hos Kungl. 
Maj:t i underdånighet anhålla. att 
Kong!. Maj:t täcktes i Nåder be
stämma något annat sätt för u tde
lande! av dc. till minne av Kong!. 
Maj:ts s nart s tundade kröning. 
slagna skådepenningar. än det hit
tills brukliga. då nemligcn desamma 
utkastats b land folket på gator och 
torg. hvi lket föranled! fo lkträngsel. 
oordning och bullersamma uppträ
den. minst passande vid ett så hög
tidligt och rör hela Nationen kärt 
tillfälle . som det il'rl\gavarande''. 

te längre). men folket fick rör sis ta 
gången fröjda sig åt att se kungen 
till häst i krona och mantel (trcuon 
år senare ville inte han s bror och 
efterträdare visa sin osiikerhet som 
ryttare: han hade just börjat ta lek
tioner i den äd la ridkonsten och 
blev med tiden mycke t skicklig). 

Till Kar l XV :s kröning utgavs tre 
medaljer. Ständerna lä t s lå en s tor 
minnespenning om 5H mm (fig l ). 
som den u n ge och lovande Joh<ul 
Edvard Ericsson5 graverade. iivcn 
denna gång efter Qvarnströms mo
deller.6 Karl XV erhöll eu guldex
emplar. som numera tillhör "''r nu
varande konungs medaljsamling. 

Upplagorna i silver och brons var 
ganska stora: det exakta antalet är 
mig obekant. 

Den andra medaljen (fig 2) är 
"kastpenningen··. som i krönings
räkenskaperna' kallas "krönings
penningen" och som graverades av 
Lea Ahlborn. Den upptas där till en 
kostnad av 7 H04:22 rdr rmt. Vidare 
finner v i där. att Seb. Tharn 
(myntmästaren) den 2 maj. dagen 
före kröningen.levererade 3 200 s t. 
Detta överensstämmer med den av 
Bertel Tingström' angivna uppla
gan. Eme llertid kvi tterad e sekrete· 
raren i riksmarskalksämbe tet den 9 
juni y tterligare 300 st ''Konung 
Carl XV :s krön ingspenn ingar" som 
överlämnades av myntproberaren 
Fredrik Wretman. Antagligen var 
de avsedda för hovpersonal och de
ras anhöriga. Upplagan var mcu 
andr<t ord 3 500 ex. vart ill bör läg
gas dc två pliktexemplaren till 
Kungl Myntkabinettet och Riks
bankens myntkabinett. 

Den tredje medaljen (se fig 3) 
slogs av kungen och bekostades av 
medel som togs från kröningsa nsla
geL Redan vid Karl XIII :s c.:rkiin
nande som norsk konung llll~ (han 
orkade aldrig lå ta kröna sig i de tta 
land) hade det norska s tortingets 
deputerade i Stockholm e rh1\ ll ii e n 
för ändamålet s lagen s ilvermedalj 
den gången på grund av t idsbrist 
med samma åtsida som en riksda
ler." Traditionen fort sattes av Karl 
XI V Johan. som dekorerade de 12 
norska deputerade med en gu ldmc
dalj i gu ldkedja (den blev enl igt 
Hildebrand lärd i g först flera å r efter 
kröningent.u1 Därtill utdelade:. 

.-

Detta b lev också s tiindernas be
s lut. Resultatet b lev. alt ingen 
kastpenning präglades denna gång. 
vare s ig fö r utde lning e ller för ut
kastande. Ständerna slog däremot. 
som länge varit bruk. e n s törre 
minnesmedalj över den högtidliga 
händelsen. modellerad av professor 
C G Qvarnström och graverad av 
Ludvig Persson Lundgren. gravör 
vid Kongl. Myntet~. Den sistnämn
de utgav dessutom på eget initiativ 

Fig 3. 1\ ar/ X\ ':.1 medalj 1ill de 12 non J.. a dt'fm teradt' 1·id kr ii ni IIJ!<'II l t/60. A,. 
Lea Ah/bom. Dt'nulddatlt'.l i J:n/tl att IJ1iru.1 i Åt'c/ja. Uppla}!ttll ,·ar filen. 
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Oskar//:.~ och drottnin~ Softas kriining den 12 maj 1873 ägde rum i kyla och 
regn (miirk Jlllflll>lyema). På bildt•n- ur Ny /llustrerad TidninJ!- går kungen i 
pmct•.uiont•ll till Storkyrkan under en päll. framför honom statsrliden med 
riksre~-:alienw. Drotlllingen. som färdades i l'agn. har ännu inte /ii1111Wt Lo
gl1rden. 

själva kröningskastpenningen rik
ligt i guld eller silvel· att bäras (även 
nera är senare). men denna gamla 
sedvänja skall inte behandlas här; 
inte heller skall dc' 'norska .. medal
jerna. som var större till formatet 
och hade en annan frå nsida. miss
tas för de nämnda hedersgåvorna. 
som utdelades i större antal och till 
svcnskar. 11 Karl XV:s till de nor
ska deputerade - även denna gång 
12- överlämnade medalj bars även 
den i guldkedja. Den mäter 43 mm 
(obetydligt större än Karl Jo
hans).12 Räkenskaperna kallar den 
' ' Krönings Medaljen" och upptar 
en kostnad om 5 203:92 rdr rmt, 
häri inräknat kedjor och 12 medalj
fodral. Denna medalj finns också i 
silver- Kungl Myntkabinettet och 
Riksbankens myntkabinett får ald
rig några pliktexemplar levererade i 
guld och för samlare slogs ytterliga
re några. därtill även i brons. Kon
trollen var inte särskilt sträng i äld
re tider. Upplagan var emellertid li
ten.13 

Oskar ll:s och Sofias kröning. 
den sista i vår historia. ägde rum 
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den 12 maj 1873 i kallt och regnigt 
väder (se bilden ovan). Den länga 
processionen utgick från Logärden. 
med statsråden bärande regalierna. 
Kungen gick under en päll. för sista 
gången iförd sin hertigkrona; drott
ningen följde i vagn. l Storkyrkan 
salte ärkebiskop Anton Niklas 
Sundberg och justiliestatsminister 
Axel Adlercreutz kungakronan på 
Oskars huvud. Efter drottningens 
kröning följde riksdagens hyllning 
inför silvertronen, för dagen över
rörd till kyrkan. 

Denna gång slog riksdagen ingen 
medalj över kröningen - något för
slag väcktes inte och anledningen 
härtill kan man bara gissa sig till. 
Kungen lät dock prägla en "kast
penning'·. en medalj om 31 mm (fig 
4), som i likhet med Karl XV:s blev 
utdelad till dels dem som deltagit i 
kröningen. dels några korporatio
ner .1• l andra kammaren - där mot
stlindet mot kröningen haft sig 
egentliga härd - anmäldes den 22 
maj 1873 (protokoll V. § 8). att 
"194 stycken till minne af kröning
en slagna penningar blifvit från 

Riksmarskalks-Embetet till Herr 
Talmannen öfverlcmnade. för att 
bland Kammarens ledamöter utde
las ... ·· Det får anses ytterst sanno
likt. att också första kammarens le
damöter erhöll kröningspenningen. 
även om detta icke är noterat i de
ras protokoll. 

Kröningsräkenskaperna. som li
kaså kallar den .. Krönings Pen
ningen", anger kostnaden till 
7 80 l :78 . nära nog samma belopp 
som betalades för den närmast fö
regående. Upplagan - om vars stor
lek ingenting har kunnat återfinnas i 
Kungl Myntets arkiv - anges i 
dessa handlingar till 3 500 ex. var
till som vanligt får läggas de två 
pliktexemplar som levererades till 
Kungl Myntkabinettet och Riks
banken. 

De tolv norska deputerade erhöll 
också denna gång en guldmedalj 
(fig 5) om 43 mm diamter15. men 
inte i guldkedja utan i högblått 
band. varigenom kostnaderna hölls 
nere - räkenskaperna visar att man 
betalade 2 O Il :33. Bägge dessa 
medaljer var graverade av Lea 



Ahlborn. Den s istnämnda, även här 
kallad "Krönings Medaljen". slogs 
också i si lver, dels som leveransex
emplar. dels för några samlare . men 
upplagan var mycket liten. Några 
bronspräglingar har jag inte sett. 16 

l likhet med Karl XV och Lovisa 
tretton år tidigare kröntes också 
Oskar och Sofia senare under året i 
Trondhcim. 17 l Sverige bar kungen 
som bekant krona och mantel vid 
r iksdagens högtidliga öppnande. 
däremot inte i Norge inför storting
et. Kronprinsen och de kungliga 
hertigarna uppträdde också i rikssa
len på Stockholms slott i sina mant
lar och kronor, däremot inte drott
ningen och prinsessorna på den 
kungliga läktaren. Efter 1907 avla
des denna ståt. Några "begrav
ningspenningar'' hade inte slagits 
sedan 1859 och blev inte heller ut
given till Oskar Il :s högtidliga jord
fästning i Riddarholmskyrkan. 
"Kröningspenningen" 1873 blev 
den sista i s in art. 

Författaren v iii till s ist framföra 
sitt tack till fil dr Torgny Lindgren. 
som haft vänligheten genomläsa 
denna uppsats och därvid lämnat 
!lera värdefu lla kompletteringar. 

Noter: 
l. Framställningen bygger främst på 

följande arbeten: Tor[!ny Lindgren, 
Anteckningar om kastpenningar 
från och med drottning Kristinas 
begravning. NNA 1947. Sthlm 1947. 
s 116 ff. Densamme . Till kastpen
ningarnas his toria. NNA 1971. 
Sthlm 1973. s 127 ff. Leif Jansson 
och Bengt 1/emmingsson. Svenska 
kast- och minnesmynt 1607-1818. 
Sthlm u.å'. En översikt av detta bruk 
ur allmäneuropeisk synpunkt har 
givits av Nils LucMg Rasmusson. 
Auswurfmi'mzen. Eine Skizze. 
Ccmgrf.'sso lntt•rna:imwle di Nu
mismatica. Roma 1961. Il. A tti, 
Roma 1965. s 623 ff. 

2. B.E. 1/ildebrand, Sveriges och 
svenska konungahusets minnespen
ningar .. . Il. Sthlm 1875. nr JO. Mo
dellen till denna och till Karl XV:s 
och Lovisa~ s tora kröningsmedaljer 
har publicerats av N.L. Rasmusson. 
Kungl M xntkabinellet. Stockholm 
1954, NNÅ 1955. Sthlm 1957. s 166 
f f. 

3. Hildebrand nr Il. 
4 . Hildebrand nr 22. 
5. Erik Lindberg. Johan Edvard Erics

son ( 1836-1871). NN-i 1942. Oslo 
1943. s 173 ff. 

6. Hildebrand nr 5: Rasmusson. not 2 
a.a. 

7 Hildebrand nr 6. Kröningsräkenska
perna. som citeras här och nedan, 

Fig 4 . Oskar ll:s "kriinings{lenning" 1873. iil·en den grlll·erad m· Lea Ah/bom 
och utgit'e/1 i .l 500 ex. Sill·er. Foto: J Tamsal u. K lY! K. 

Fig 5. Oskar 1/:s medalj till de norska deputerade t·id kröningen 1873. De11 
utdelades att biiras i hiigbltl fl band oc:h t•ar m· guld. Foto <~fier let·wall.\'eX i 
sill· er. Mycket m·anlig på .mm/ar marknaden. Foto: J Ttunwlu. KM K. 

förvaras i Slousarkit'l't. Stockholms 
slott. 

8. B . Tingstriim. Svensk numismatisk 
uppslagsbok. 3:c omarb. uppl. 
Sthlm 1972. s 313. 

9. Hildebrand. Karl XIII nr 15. Året 
därpå fick två norska bondedepute
rade var s in liknande s ilvermedalj. 
men med frånsidor med deras egna 
namn. Hildebrand nr 16-17. 

JO. Hildebrand nr 26. 
Il. Se härom Torf,:ny Lindgren. ovan 

not l a.a . samt N.L. Rasmusson. 
Kröningspenningar till bondestån
det. Till kastpenningens his toria. 
Fataburen 1940. Sthlm 1940. s 77 ff. 
Den sistnämnde har också publice
rat och avbi ldat en i band buren 
kastpenning från Karl Johan (Kungl 
Myntkabinettet, Stockhohn 1957, 
NNÅ 1957- 58. Sthlrn 1958. s 269 
ff.). 

12. Hildebrand nr 7. Se även E.E. 
Arf.'en. De nordiska ländernas olli
ciella belöningsmedaljer ... Sthlm 
1938. s 81 samt bild 139. Som nr 138 
avbildar Areen clt buret ex. av Karl 
Johans motsvarande medalj. 

13. Kungl Myntkabincltets register 
över medaljrörsäljningar från 
1800-talets senare del till 1939 upp
tar endast tre tillfällen då denna 
medalj byll ägare {elt brons- och två 
si lverex). mot mer än 30 för krö
ningspenningen. 

14. Hildebrand nr8. 

15. Hildebrand nr 9. 
16. Kungl Myntkabineltcts i not 12 

nämnda register känner inalles 4 
försäljningar under mer än 50 år. 

17. Det kanske förtjänar att påpekas. att 
Oskar l och Josefina a ldrig kröntes i 
Norge. Detta berodde framför allt 
på det norska prästers kapets och 
främst biskopens i Trondheim mot
vilja mot att en ka tolsk drottning 
skulle undergå en protestantisk ce
remoni (Desideria kröntes heller 
aldrig i Norge). Oskar l s log inte 
någon särskild medalj för de norska 
deputerade vid s in och drottningens 
kröning i Stockholm 1844. som hans 
far hade gjort 1818 och hans söner 
skulle göra 1860 och 1873. Både 
Karl XV och Oskar Il lät vid sina 
och gemålernas kröningar i Trond
heim utge särskilda minnesmedal
jer, avsedda att biiras (Hildebrand , 
Karl XV nr 116. Oskar Il nr 50). 
alltså en direkt parallelltill de sven
ska. den förre dessutom en 31 mm 
medalj (av B. Bcrgslien. Kongs
berg). som motsvarar den svenska 
kröningspenningen (Hildebrand, 
Karl XV nr 115). 

* * 
* 
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De sachsiska talerperioderna 
1500- 1763 
Av Dr. Paul Arnold 

(Amlrtlt11'511illet) 

Riksmyntordningens tid. 
K itJJJ<'I"- och witJPl'f
il!/lation 

silverprisct. tillbakagången i ... ih er
produktionen i Tyskland och priig
lingskostnaderna. År 1606 hade 
myntmästaren i Dresden lleinrich 
von Rchncn gjort följande berlik
ning av vinst och för lust vid ut
myntningen i Dresdcns myntverk: 
100 mark finsilver för priigling av 
stormynt. alltså hela. halva och 
kvarts taler. ger en vinst pi\ 1-1 gu l
den 17 groschen och 101h pfennige. 
011 det rörde sig om mindre valörer. 
i det dagliga livet absolut nöd vii ndi
ga småmynt. gjorde man diiremot 

med sig enorma prisstegringar. en 
utveckling som nådde sin höjd
punkt i Kipper- och Wipperinfla
tionen 1621-22. Penningbehovet 
steg enormt därför att mynten blev 
allt mindre värda. Bara i Kursach-
en anlades fördenskull vid idan 

av myntet i Dresden ett kurfurst ligt 
i Annaberg och ytterligare 9 s k 
LandmiinLstätten. Hade kurfurst 
August från 1553-1586. under en 
tidsrymd av ca 20 år, låtit prägla 
omkring !U miljon guldenmynt. så 
slogs nu bara frän 1620-23. alltså 
under 3 är. för 12.5 miljon gulden 
kippermynt. Finansväsendets tota
la sammanbrott och det 30-åriga 
krigets hårda krav- det bröt u t 1619 
- tvingade Kursachsen och övriga 
tyska länder att återgå ti ll ordnade 
törhållanden och fu llgod myntning. 

Med Sach~ens intriidc i riksmynt
ordningen tar den andra talcrperio
den ~in börjar1. allts:'i rik~myntfo
tens tid 157 1- 1667. Av en kölnisk 
mark finsilver slogs 9 rdl'ltswla till 
en finvikt av 25.98 g. och en brutto
vikt m 29.23 g. En rcich ... talcr gilll
de 2-1 groschen eller 2lil< pfcnnige. 
En gro.,chen var värd 12 pfennige 
eller :!-l heller. Alla nominaler är 
tör~edda med ett litet rik!>iipplc på 
1\tsidan. Kurfurst Augusts reichsta
ler visar pli åtsidan kurfursten i 
höftbild. i harnesk med axlat kur
svärd. Pli M1nsidan finns en trefal
digt behjälmad vapen~kolu med 
tolv fält. Inskriften ptl biigge sidor 
lyder: Aut:u.1·tu.1· Ot•i Gmtio Oux 
Sa.roniat• Sacri Uoii/OIIi llllfll'!'ii Ar
cltimursclwllu.v /:'t Dl'ctor 1 = Au
gust av Guds nåde hertig av Sach
sen. det licliga Romerska Rikets 
Ärkemarskalk och kurfurste). På 
friinsidan vid in~kriftcn~ si u t ser 
man myntmiistarmärkct H B 
myntmästaren Hans Biencr i Dres
den. l och med att d t: n översachsis
ka rikskretsen ansliit ~ig till rikl.
myntOrdningen. vi lket sam tidigt 
ocks1\ den nedersachsi~ka rikskret
sen gjorde. tycktes rik~myntord
ningen ha fått sitt beriittigandc. 
Ändock hade den !>tura bri ... ter. då 
såsom en röljd av de~l>a 1\ ippu- och 
\Vipflaintlatione/1 utbröt 1621. un
der 30-1\riga kriget!> tredje 1\r. Pro
port ioncn gu ld till silver som l: l l 
1/J hade bestämts ut an hiinsynsta
gande till s ilverprodukt ioncn och 
införseln av bi ll igt amerikanskt s il
ver. Den kuntle inte iindras för att 
motsvara den vacklande kursen. 
Den falska skiljemyntpolitiken 
skulle dock fl\ ännu olyckligare 
konsekvenser. Vid bestiimrnandct 
av myntfot för groschen resp. kreu
zer och pfennig hade !'öga eller in
gen hän~yn tagits till det -;tigande 

13. Sacfls e11. Kurfurst Jolwn Georg l (16 11- 1656). kippen aler 162 1 ll 40 
groschen från myntorten Zwickau (innationsmynt). 
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enbart en förlust - vid gro~chen
prägling 18 gulden 2 groselten och 
Il pfennige. vid 3-pfennigslantar -16 

gulden 6 groselten och Il pfennige. 
vid pfennige 28 gulden 1-1 groschen 
och Il pfennige s'lmt vid heller 37 
gulden 18 groschen och l t pfenni
ge. följden därav var - och dc av 
W u ttke utgivna probat ion~rcgi~tren 
från den översachsiska rihkret-.cn 
be' isar det - en inskränkt !>må
myntprägling. Den myntbri~t ~om 
därigenom uppstod avhjiilpte nera 
myntständer genom utpr~igling av 
underhaltiga småmynt. som o'l tcr
igen ledde ti ll att talern steg i viirde. 
Slutligen övergick man i Sachsen 
och i andra delar av riket till utgi
vandet av s k landm ynt ( Landcs
mi'lnLen). vilka bara var giltiga i det 
egna landet och inte motsvarade 
riksmyntordningen. Men alla des~a 
å tgärder ledde bara till at t talcrn 
s teg i vårdc från ursprungligen 24 
groschen till s lutligen 300 och drog 

Riksmyntfoten infördes å nyo med 
full gilt ighet. 

Vackra tolermvnt 
t111der 1600-tal~t 
Från denna andra period av sach
sisk talermyntning vill jag beskriva 
röljande särskilt vackra talerpräg
lingar. utgivna i riksmyntfot. Först 
och främst en reichstalcr slagen i 
guld 1612 under kurfurst Johan Ge
org l: s riksvikariat. Efter kejsar 
Rudolf ll :s död utövade den sach
siske kurfursten riksvikariatet tills 
en ny kejsare . Matthias. blivit vald 
och liit under denna tid prägla dc 
fårsta achsiska vikariatmyntcn. 
Talcrn visar fursten i kurornat med 
kursvtirdet på axeln. vänd mot hö· 
ger. Frl\nsidan visar hans vapen
sköld med IH llilt. Inskrifterna på 
båda sidor nämner hans namn och 



14. Saclt.ven. Kurfurst Johan Georg l (1611 - 1656). trefaldig reichstaler 
1650 till minne av den westfaliska freden från myntorten Dresden. 

titlar: Jo,ann Georg Dei Gratin 
Sa:wniae. lu/iat•. C/il·iat• Et ,\1ontis 
Dux. Sacri Nomuni lmJH'rii Arc·,i
marsdlliiiii.L Elecwr Er l ' i ca rim 
1 = •Johann Georg av Guds nåde her
tig av Sach en. Jiilich. Kleve och 
~erg. det Heliga Romerska Rikets 
Arkemnrskalk. Kurfurste och 
Rik svikarie). Vid tex tens början. på 
åtsidan. ~er man det lilla riksäpplet 
och på samma ställe på frånsidan en 
liten svan- myntmästarens i Dres
den. Heinrich von Rhenen. mynt
mästarmärke. Ett andra guldavslag 
visar den minnestaler. som 1617 
slogs till reformationens 100-årsju
bileum. Den visar på åtsidan Johan 
Georgsporträtt. till höger och väns
ter läser vi lo/t. Geor .. längst ner 
ser vi en vapensköld med fem liilt. 
Inskriften omfattar de sachsiska 
furstarnas valspråk: V crhum /)o
lltini Manet in A etemunt (= ·Guds 
ord varar i evighet). Frånsidan vi
sar kurfurst Fredrik den vises bild. 
betecknad med Frid<·rims III och 
omgiven av texten: Sent/u m Lutllt•· 
mnum. År 1627 präglades denna 
vackra skådetaler i tredubbel reichs
talervikt. Den visar den sachsiske 
kurfursten i harnesk. med fållbindel 
och till häst på Elbestranden: ne
danför syns ett skepp och bron över 
Elbe. Frånsidan bär det stora vap
net med sex hjälmbuskar. Under 
vapnet myntmästaren Hans Jakobs 
initialer: H l. År 1650 lät Johan Ge
org l till åminnelse av den westfa
liska freden prägla följande praktta-

ler efter riksmyntfot: åtsidan visar 
honom stående på ett inlagt golv. 
Han biir harnesk med fältbindel och 
svärdsgehäng. Vänstra handen vi
lar på e tt bord. där hans hjälm lig
ger. Över hans huvud är återigen 
det lilla riksäpplet placerat. Frånsi
dan bär kur- och hertigdömet Sach
sens hjälmprydda vapensköldar 
dekorerade med voluter. Vid sidan 
om hjälmen står det delade årtalet 
16(150. och omkring denna kurfurs
tens titulatur. Det hela är omkran
sat av hans herraväldes tjugo va
pensköldar. 

Vid kurfurstens död 1656 slogs en 
minnestaler. av vilken det också 
finns en gu ldprägling. På åtsidan 
ser vi honom i bröstbild- han är i 
kurornat med svärd. men barhu 
vad. l nskrirten är lagd i dubbla ra
der kring bilden och uppfyller hela 
fdmsidan med den avlidnes namn. 
data. titulatur och regeringsinsat
'\er. 

G~tldenprägl ingen 
.fi'lln 1667 
Det ty:.k-romerska rikets politiska 
och ekonomiska förfall under 
30-åriga krigets skeden liksom de t 
faktum att landet översvämmades 
av utländska pengar i form av ~ub
"idier ledde till myntväsendets kol
laps. baserat som det var på 1559 
:\r · rik:.myntordning. På gnmd '" 

~ilvrets fördyring och silverupp
fordri ngens gradvi1.a tillbakagång 
~teg ilverpriset under 1660-talet 
pro mark finsilver till 91/2-10 
reichstalcr. 9 reichstaler skulle en
ligt gällrlnde riksmyntordning kun
na tillverkas av en mark finsilver; 
det betydde alltså att myntverken . 
förut satt att dc priiglade efter riks
myntfot. endast kunde arbeta med 
förlu!lt. Dessutom upp~tod samma 
siwation -;om före Kipper- och 
Wippcrinllationen: goda fullvärdiga 
reich~taler smältes ned och om
priiglades med hög vin'it till min
dervärdiga mllmynt. Under det att 
Kursachsen och diirmed många av 
:.tiinderna i den sachsiska rikskret
:.en :.1\tillvida var delaktiga i Kip
per- och Wippcrintlationcns upp
komst som de underlåtit att slå de 
absolut niid vändiga mindre valö
rerna i erforderliga miingder och 
från början lil t andra mynta dåliga 
smc'\pengar av deras goda taler och 
det med stor vinst . sh gick det den
na gång inte så långt. För alt istället 
anpassa myntpräglingen till det sti
gande silverpriset och förhindra en 
ny inflation o;löt Kur<;achsen och 
Kurbrandenburs ett avtal år 1667 
angående den s k ;itlllll-lll.l'lll}iJien. 
(et'ter staden Zinna). till vilken 
också Br~tUnschweig-Li'meburg an
slöt sig. Därmed tar den tredje pe
rioden av den !>aCh"iska talervalu
tan :.in början: den zinnaiska kon
'entionsmyntfotcn 1667-1690. Det 
1 ar på den det berodde att två 
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15. Sach.vt•ll. Kurfurst Johan Georg Il (1656-16!:!0), växellaler a 26 gro
sehen präglad efter z innafot från myntorten Dresden. 

t;tlerbegrepp uppstod i Kursachsen 
och grannländerna: en SJit'cie
reichsrah-r eller rl'icltsraler in spe
cie och en /..urai/TTaler eller w/er 
n11tra11T . Myntkonventionen i Zin
na fastställde att reichstalern i fort
sättningen skulle präglas i gammalt 
skrot och korn. dvs i gammal vikt 
och finhalt. 9 stycken frfm en köl
nisk mark finsilver il 233J\55 gram. 
men dess värde s kulle höjas från 24 
till 28 groschen och diirmed den re
dan i handeln utbildade viirdcringen 
accepteras. 

Myntenheten i1 24 groschen, hit
intills kallaJ rcichstaler. skulle be
hållas som kuranTTa/N e ller w/er 
hei: den skulle alltså inte myntas. 
Den till 28 groschen höjda reichsta
lern kallades species-reich staler 
och var värd 11/6 kuranttaler. 9 
species-reichsutler motsvarade 
101/! kurannaler. Detta blev den 
nya myntfot efter vilken Kursacil
sen och Kurbrandenburg i överens
stämmelse med det höjda silverpri
set skulle mynta sina kurantpengar. 
Den nya kurantvalutan i 10 1 h ku
rannalerfot utgjordes av 2/3-, 1/3-
och 1/6- kuranitaler eller i gro
sehenmynt räknat 16-. 8- och 4-gro
schenstycken. Dessa 2/3-, 1/3- och 
1/6 kuranUetler kallades vanligen 
bara taler eller s tycken. Species
reichstalern och dess delstycken 
utgavs efter den gamla riksmyntfo
ten av år 1559. Den gamla reichsta
lern a 24 groschen som lagts till 
grund för kuranttalern som räkne
begrepp. gällde i riksvaluta 90 
kreuzer och alltså motsvarade dess 
2/3-stycke 60 kreuzer. Å andra si
dan. eftersom 60 kreuzer var l 
reichsgulden. så kallades 2/3-taler 
också för gulde/l. l /3-t.aler för en 
lw!l· gu/de11 och 1/6-taler för en 
/.:l'(ll'fS guide!/. Offic ie llt användes 
dock inte beteckningen gu lden för 

lO 

2/3- talern i Sachsen. l mynt- och 
gruvredovisningar heter det a lltid 
2/3- . 1/3- och 1/6-stycken. När 
Kurbrandenburg. Kursachsen och 
Braunschweig-Liineburg jämsides 
med den nya kurantvalutan fortsat
te att prägla species-reichstaler i 
riksmyntfot. så ville de därmed 
understödja riksdagens bemödan
den - om än ganska lönlösa - att 
söka införa en ny. enhetlig riks
myntfot. För Kursachsens del 
fanns emellertid ännu en betydande 
orsak. Sachsen hade sedan långt 
tillbaka förbjudit de privata gruvbo
lag som drev s ilvergruvor i Erzge
bi r ge att utföra rås ilver och förplik
tigat sig att köpa upp silvre t till ett 
för bolagen förmån ligt pris och be
tala det i guldengroschen, vilket 
värdemässigt var liktydigt med 
species-reichstaler. Eftersom 
myntverket i Dresden övervägande 
hämtade s itt s ilver från de inhem
ska gruvorna måste man motsva
rande silveravkastningen prägla he
la, halva och kvarts. ibland också 
åttondels, reichstaler för att betala 
leveranserna. Därvid blev det bruk
ligt under Zinna- och Leipzigfotens 
tid a tt betala avkastningslikviderna 
i species-rcichsutler och förlagsme
del i 2/3 kuranttaler. Förlagsmedel 
betalades till gruvbolaget när en 
gruva under ett kvartal klarade sig 
frän tillskott. dvs om den arbetade 
utan förlust men inte heller gick 
med vinst. Sålunda präglades spe
cies-reichstaler nästan uteslutande 
för bergsbrukets räkning och kli
rantmynt för normalt betalnings
väsen. Nominalerna i de båda· 
myntsystemen skiljde sig till det 
yttre däri att de mynt som präglats i 
riksmyntfot hade ett litet riksäpple 
på åtsidan över landsherrens bild 
och på kurantmyntens frånsida var 
valören i 2/3-. 1/3- e ller 1/6- kurant-

talcr angiven. Ett undantag utgör 
de bara från 1670-1671 präglade he
la. halva och kvarts taler efter •·ii.r
elw/eJfor . s lagna i något sämre halt 
än species-rcichstalern. De bär lika
ledes riksäpplet på å ts idan. sanno
likt därför att dc hade tänkts som en 
ersättning för species-reichstaler. 

De nederländska provinserna 
präglade sina tal er efter hurg11ndisk 
my n (for och det var först och 
främst under mässorna som dessa 
handelsvägen infördes i Leipz ig. 
De var av något sämre halt än den 
kursachsiska reichstalern och i zin
navaluta gällde de 26 groschen. 
medan en reichstalcr gällde 28. Då 
de emellertid antogs som fullvärdi
ga reichstaler kunde de med fördel 
växlas till mynt med zinnaisk fot. 
Till på köpet hade Hamburg deval
verat dc zinnaiska valutorna: en 
1/3-kurant-taler å 8 groschcn var 
bara värd 7 och Leipzigs köpmans
kår led förluster. Deras protester 
understöddes av de kursachsiska 
landsständerna. som föreslog kur
fursten att likaledes mynta efter 
burgundisk fot. Dessa nya taler var 
tänkta som växelpengar och bar ur
spru ngligen inskriften WECH
SEL THALER på frånsidan. Denna 
inskrift förekommer dock bara un
der de två första kvartalen 1670. På 
grundval av avräkningarna från 
myntverket i Dresden kan med sä
kerhet fastställas att prägling i bur
gundisk fot bara förekom 1670 och 
1671. Med å rtalet 1672 finn s i 
myntkabinettet i Dresden ett prov
mynt i guld i tiofaldig dukatvikt 
med växeltalers tämpel. Species-
reichstaler i gammal riksmyntfot 
präglades ånyo förs t från och med 
1675. 

Kuranttalern å 24 groschen ut
gjorde huvudenheten i den nya ku
rantvalutan. Den var övervägande 
ett räknebegrcpp. och det var 
mycket sällsynt a tt den faktiskt 
präglades - som skyttepris eller 
minnestaler. Trots att den i de fles
ta fall är försedd med värdebeteck
ningen l Taier eller l Taler courant 
och dessutom har en som sådan 
utmärkande vikt blir den mänga 
gänger förväx lad med en spe
cies-re ichstaler eller med någon av 
de många klippingar som inte fram
ställdes efter officiell myntfot och 
helt enkelt betecknas som taler el
ler talerklipping. 

(F orts i nästa nr) 



GÖSTA CARELL OCH 
ULVEN-OLYCKAN 

Kring en 1·iists1·ensk kawstrt~/ineda/j 

Ett mycke t trevligt samlingsomrä
de. särskilt för göteborgare. har vi i 
de konstnärligt utformade medal
jerna med västsvenska iimnen. De 
är danska medaljer frän 1600-talet 
över fästningar som intagits. Ä lvs
borg. Gullberg. Carlsten och Vä
nersborg. med detaljerade avbild
ningar av dessa. Det är 1700-talets 
fina porträttmedaljer med Sahl
grens och Pehr Dubbs som höjd
punkter. Under 1800-tale t blir den
na flora mycket rik , siirskilt ptl gö
teborgska s tormän i brons och s il
ver. förevigade av dätidens främsta 
svenska medaljkonstniirer. Lea 
Ahlborn och Adolf Lindberg. Den 
sistnämndes son och eft erföljare 
som svensk myntgravör. Erik. No
belmedaljens skapare, portriittera
de många göteborgare, Gustaf Ek
man. Herman Mannheimer. Gustaf 
Bernström och P Ern Lithander . 
Dc iir kanske förvillande lika i fak
turen men samtidigt individuellt ka
rakteriserande pä ett förfinat sätt . 
Bland de västsvenska IROO-talsme-

Gihta Cart•ll 1·ar en l"tmnb/odig konst· 
niir oclt 1'11 myc•ket emu.~iastisk bi/dska
part•. 

daljerna Iions ocksä en mängd som 
utgivits av mreningar och sällskap . 
banker och bolag. Bland utstii ll 
ningsrnedaljer näs kulmen 1923 
med Milles fe stliga skapelse till Gö
teborgs 300-årsjubileum. 

' w/c 11111 re• 11 C a r e Il 
1'- i itit: gjorde inte många medal

jer och ytterst få med portr.it t. En 
av dessa är Röhsska Kons tslöjds
museets belöningsmedalj metl 
Hja lmar Wijk i halvproril. 

En som verkligen blev en fö rny
are på den egentl iga porträttmedal
jens område var den i Stockholm 
födde. i Dalarna uppväxte. i USA 
utbildade och till hemlandet ä ter
vände. ganska snillrike kons tnären 
Gösta Carcll. 

Carell var född HlH~ och dog 
1962 . och det iir med hänsyn till a tt 
han ej längre är i livet man kan väga 
ka lla honom en gamka snillr ik 
konstnär. Före 1962 hade det varit 
otänkbart. På 1930- och 40-talet. 
när jag ibland träffade honom. hade 
han fått hiindcrna fulla medarhete i 
Stockholm . Han ponriilleratle 
kungahu set , läkarsocieten. Tegner 
och Strindberg. l Göteborg gjorde 
han de kraftfu lla föde lsedagsmedal
jerna över Skottsberg och Jliger
skiöld. 

Gösta Car·cll var född med skarp 
blick och med fin känsel i nyporna. 

Dt•koroti1· knnj)flhl'l 1111'11 iimltl tyngd och riirl'l.•·e .flnnv i llll'daljc•n,\' hild.•·ida. lnskr(fieu lydl!r U BiTEN UL \ 'HN l:() U. 
OI. YCKAS KLOCKAN IN.IOD. I 5AI'IUL I WJ . 

l't1Ji·ånsitla1t .w lr c/1'1: F( ) U A 71' JII~"[)UA MI NNET A Il .U S\1/~NSI\A MAN S0:\1 CiA \'l) SIN A U\' FÖl? 1-"0 .\ .. t"N· 
LANDET FORMADE G Ö .'i TA CA R ELI. MHI>AI .. IJ:N. 
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Han gick i Tekniska skolan i Malmö 
och fixade fasaddekura tioner åt 
Skånska Cement. niir han in te var 
över i Köpenhamn och studerade. 
191 3-20 var han i Staterna. där han 
hade anstiillning hos den ansedde 
medaljgravören Brenner. men 
också bedre,· akadembtudier. 1920 
var han åter i Sverige. li an gjorde 
porträttreliefer ror gravvårdar och 
debuterade som medaljkonstnär 
1925. vid 37 års ålder. 

Sådana i brons gjutna. ganska 
stora porträttmedaljonger. som han 
levererat till gravstetJar. utförde 
Carell nu i något mindre forma t och 
fö rsedda med dekorativ frflnsida. 
Produkten blev n1\got som stod dc 
gamla italienska renässansmedal
jerna niira. och så var denna lyck
ade innovation eu faktum . Siirskilt 
lyckat . tekniskt sett. var det när 
Carcll även i de mindre. priiglade 
medaljerna kunde bibehålla den 
höga reliefen. Vad '>Om ej minst bi
drog till de nya medaljernas fram
gång var att de framställde~ i nya. 
verkningsfu lla brons- och mibsings
legeringar. 

U h ·en-k a ta s lndi•n 
l samband med den !.tora kata

strof i april 1943. då u-båten Ulven 
förliste i Göteborgs norra skiirgård 
med 33 man. tillkom Cm·clls högst 
personl igt koncipierade Ul
ven-medalj. ll ela Sverige hade följt 
ubåtsmännens öde frflll den 15 april 
till den dag då b1\ten lokaliserats 
och till i början av augusti. dfl Ul
ven kunnat tas in i Eriksbergs stora 
llytdocka. de döda tagits om hand 
och man av klockorna kunnat finna 
ut tidpunkten ror katastrofen. Hela 
besättningen haJe törolyckats på 
en gång. den 15 april. :.trax efter kl 
18. Det var middagstid ombord . 
och alla mellandörrar var förden
skull öppna. 

När Carell gjorde sin medalj. vi l
le han för sin del skapa ett iircminne 
över dc döda. avsikten var inte att 
få lilja så mänga medaljer ~om möj
ligt. Historiska museet i Göteborg 
äger el! exemplar . som konst n ii ren 
ti llbjöd oss 1945. och det iir nog ett 
av de ffi ex isterande. Den har en 
dramatisk bild av spriingningen - i 
övcrvattensliige. trots alt olyckan i 
verkligheten tilldrog :.ig under vatt
net. Men verk ning:.ft•llt hlev det. 
och inskrifterna. bl a konstniircns 
hela namn utsatt. iir i :.anning W · 
lande. 

Il \Vidc·en 
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FAGERSTABYGDENS j\IYN l"KLUBI3 'ammantriitkr första helg
fria mandagen i \'arje manad pa r\B Va,tanl"or ... lmht,tricr!'. mat~al. S 
Linjan. Fager-,ta. Upply,ningar td 11223 lin 71 c Id 17.00 och 0223 
172 18 kl !Ut~l6.00. 

FI NSPA GS MYNTKLUBB ... ammantritdcr ,i,ta lllr,dagen i varje 
manad pa Sparbanken ö ... tergiitland. lkrg,Jag" iigen 4. Finspang. 
Uppl ysningartel 0122/ 103 89 el 161 20. 

FROSTA NUMISMATISK/\ FÖRENING httr möte med auktion pa 
Fritidsgården. Hörby den 21312. nr:.. 24/4 och 2lJ/5 kl llJ.30. Visning fra n 
18.30. 

GÖTEBORGS NUM ISMATISKA FÖRE IN(j har möte IIi?.. 1013 . 
14/4 och 12/5. Öppet hu-, i förening~ lokalen 2512. ""!.-1!3 och 28/4. Schack
spelets hus. Haga Kyrkogata 3. Giitcborg mel lan 18.30- 21.00. 

KATRIN EHOLMS MYNTKLUBB har mi.itcn ftiro;ta helgfria on-;da
gen i varje månad pfi Rc~taurang Stor:.tugan. Stortorget l. Katrine
holm. Upply~ningar tcl 015(1'21045 el 15100. 

KRISTIA STADSORTE S t U~II S~IATISKA FÖRENI G har 
möten med auktion pa Hemgardcn. Norretull" itgcn lJ. Kristian ... tad 
den 1512. 21/3. 18/4.23/5. 13/6. 2517 .2218. l <J/l). 17110.2 1/11 och 12f 1""!. . 

MYNTKLUBBEN NICOPI/\ har miitcn andra onsdagen i varje må
nad på Pensionärsgården. V Tr1idgard-;gatan 57. Nyköping. Upplys
ningar tel 0155113 1 31. 133 09. 1)4 29. 

NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möten ra I"ritid~gardcn i Ektorp 
kl 19.00. 19/2 föredrag av Björn llclmfrid om Sverige~ ~l ynthistoria en 
introduktion. Myntningen i Osll.:rgiitland. IX/J Swrauktion. Diskus
sion om förfa lskningar. hur dc giirs m:h hur man uppiiieker dem. 15/4 
varianter och variationer. 20/~ Priiglingsml!toder. Upplysningar: 011/ 
16 72 39 .. 

SAMLARKLUBBE NU~II S. Skcllcl"tca har möten första torsdagen 
i varje månad i NV-hu.,ct. konfcren~rummct. Upplysningar OIJ(()I 
186 80. 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND. Helsingborg har 
möte n första helgfria on ... dagcn i varje månad pa Handelsklubbcn. 
Sundstorget 3. Helsingborg. Upply~ningar tcl 04~/""!.6 21 14. 

NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA ... ammantriidcr i Skan
dia. Drottninggatan l A. kl IIJ:JO den I<J/2 föredrag och bytc<;afton. ""!.513 
årsmöte med föredrag. 515 auktion. Uppty ... ningar tcl Oll~/ 11 50 00 el 
12 80 10. 

PITEA SAMLARFÖRENING har miiten tredje fredagen i varje mtt
nad . Upplysningar 09 111710 76. 500 17. 

SANOVIKEN-GÄVLE MYNTKLUB B har möten 12/2. 12/3. 12/4 
å rsmöte (lokal ej besiii mi). 12/5uch 12/6 i Val bo kommunalhus kl 19.00. 
Upplysningar: 026/13 Il 77.026/27 00 19.026/25 26 17. 

SAMLARFÖRENINGEN S:T ER l K. Mynt-;ektionen samlas pii Karl
bergsviigen 32 A. Stockholm kl 19.30 den 14/2. 20/3 och 17/4. 



VILLSTADSORTENS MY NTKLUBB. Smi\landsstenar. har möt..:n 
med auktion andra mimdagen i va1je månad kl 19.00 på Finnvedens 
Sparbank. Upplysningar td 03711322 02. 

V ÄRENDS NU MISMATIS KA FÖREN ING har möten 5/3. ?.713. 16/4 
och 2?./5 på restaurang Munken kl 19.00. 

22/3 Sandviken Gävle myntklubb i Drejarsalen på Folkets hus i Gävle 
kl 13 :00. Visning kl 12:00 ca 320 utrop. 

28-29/3 Svenska Numismatiska Föreningens vårauktion på Statens 
Historiska Museer. Storgatan 41. Stockholm kl 18.40 bc"tda dagarna. 
Visning från kl 17.00. Endast för medlemmar i Svenska Numismatiska 
Föreningen och övriga föreningar anslutna till Nordisk Numismatisk 
Union samt för re presentanter för föreningar anslutna till Svenska 
Numismatiska Föreningen. 

12-13/4 B. Ahlström Mynthandel AB på Operakiillaren. Stoe kholm 

26/4 SV EA Mynt & Frimärkshandel AB på Hotell Angla i ~ . Stockholm 

10/5 HIRSCH MY NTH AN DEL AB på Restaurang Oxen l tr. Stock
holm 

Numismatik och glögg 

Den 19 december 1979 hade 
B Ahlström Mynthandel AB inbju
dit numismatiskt intresserade att 
bese den nya affären på Kungsga
tan 2!:: i Stockholm. Det bjöds på 
glögg. pepparkakor och god stäm-

ning. Alla kategorier av numismati
ker var representerad e. Museifolk. 
mynthandlare och samlare skälade. 
samtalade och beundrade de mo
derna lokalerna. MYNTKON
TAKT tillönskar Bjarne Ahlström 
och hans medhjälpare en god fort
sättning. 

l dm/er liigger m a 11 miirke till 1'vfadeleine Greijer . Erik E/im/er . Bw trl Ting
ström m t•d j1t•ra promineilla prtl}iler. 

Visst e Du .• . 
~\~,·~~~ . 7 
~~ ·, . 
'~ ! 

\ .. . ---:.. .... 

- att ·• Festschrift fiir Ado lph 
Goldschmidt zum 60. Gebunstag 
am 15. Januar 1923"" innehåller den 
av Hans Börger författade ··Das 
Vicrgespann auf den Miinzen von 
Syrakus"'. 

-au i·· restskrift till J.L. Ussing 
i anledning af hans !W-aarige f~ 
delsdag 10 apri l t9oo·· intagits C. 
J0rgcnsens "'Kvindehovedet paa de 
aeldre M0nter fra Syrakus··. 

- att den av amerikanska akade
mien i Rom år 1955 utgivna avhand
lingen "Rites of the staie religion in 
Roman art"· av lneL Scotl Rybcrg 
behandlar offerscener även på 
mynt. 

- att den av samma akademi ~tr 
196H utgivna avhandlingen ··The 
portra its of Septimlus Severus 
(A.D. 193-211)"' av Arma Margu
erite Mc Cann utn yttjar mynt- och 
medaljporträtten för s imt ikonogra
fiska studier och presenterar ett 
stort antal avbildningar . 

- att vår egen konsthistoriker 
Olof Vessberg i sina " Studien zur 
Kunstgeschichte der rörnischen 
Republik" (1941) också utnyttjar 
myntporträtten. 

- att · · Festschrifl Max Wegner 
zym sednigsten Gcburtstag 1962 .. 
innehåller Peter Berghaus: ··zu den 
mCmzbildnissen der Jahre 
136-13!{ ... 

- att i Kungl Humanistiska ~arn 
fundet s i Lund årsberättelse 
1952- 1953 har publicera ts Andreas 
Alföldi: ··studien l"1ber Caesars 
Mo narchie· ·. 

- att 1700-talets berömd e konst
omvälvare J. Winckelmann be
handlar även de antika mynten i sin 
.. Geschichte der Kunst des Alter
lllms··. 

- att Rudolf r Burckhardt publi· 
cerat en artikel·· U ber einige antike 
griechische Mi"lnzen .. i ·· c oncinni· 
tas. Beiträge zum Problem des 
Klassischen. Heinrich Wöllrlin 
zu m achtzigstcn Geburt stag am 2 l . 
Juni 194-l w eeignet"· samt 

-att The British Museu m Year
book l: The Classical Tradi tion 
( 1976) innehäller en a ' R. A.G. Car
son författad uppsats · "G old and 
silver coin boards and the end of 
Roman Britain··. 

Nils Uno Fomund,·r 
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Ett provavslag 
i bly till 
Sten Sture d y:s 
stormynt 1512 

Hösten 1971 framkom genom 
Hirsch Mynthandel AB i Stock
holm ett blyföremål. som först före
föll mig kunna vara en av dc många 
kopior som gjorts redan i ä ldre tid 
av den ytterst sällsynta s k Stu
re-marken 15 12. Dessa förekommer 
i bly- eller tennlegering. mässing el
ler s ilver, både gjutna och präglade. 
Sten Sture d y:s stormynt, som de 
hellre bör kallas - vikten varierar 
och någon anknytning till enheten 
mark går ej att säkert bevisa - är 
kända i tre typer (Lars O Lager
qvis t , Svenska mynt under viking
atid och medeltid ... , Stockholm 
1970, s 147 f. nr l a-c), varav två 
med en diamter om ca 35 mm, en 
med d iameter ca 30-32 mm; den 
s istnämnda (Lagerqvist. a a nr l b) 
liknar det nyfunna blyföremålet. 

Myntsamlandet i Sverige har 
gamla anor och förekom redan un
der 1500-talet (se härom N ils Lud
vig Rasmusson, Myntkunskap och 
myntsamlande i Sverige röre om
kring 1640. Numismatiska Meddc
Janden XXVII. Stockholm 1933. 
s 116 fl). Stormynte! 1512 upp
märksammades ocks1\. Gustav Il 
Adolfs lärare. den förste riksantik
varien Johannes Bureus avritar i sin 
stora handskriftsamling ' ' Sumlen'' 
(i Kungl Biblioteket) just ett sådant 
mynt och skriver därunder (an
teckningen troligen från 1601). att 

myntet hade ägts av en man i Ång
ermanland och av denne köpts av 
Johan III på 1570-talet för sex 
(riks)daler. ett ansenligt belopp; 
ritningen var dock gjord efter ett 
1durer exemplar. som ägdes av en 
privatperson. Redan ca 1600 fanns 
alltså kopior - en fOrfalskning av
sedd att bedra vid betalning kan det 
icke ha rört sig om. 

Det bevarade materialet av ko
pior förblandades ofta med origina
len- särskilt då präglade exemplar i 
silver - och detta ledde till två un
dersökningar, varv id de falska u t
skildes. Den första gjordes av Hans 
Hildebrand (Kungl Vitterhets Hi
storie och Antikvitets Akademiens 
månadsblad 1888), den andra av 
T G Appelgren (Sten Sture den 
yngres markstycken, Numismatis
ka Meddelanden XXIII, Stockholm 
1923, s 79 ff). Den sistnämnde fast
lade, genom en grundlig granskning 
av bl a bokstavsformer och siffror 
att endast de tre ovannämnda ty
perna kan vara äkta. 

Det här avbi ldade blyföremålet 
är, som nämnts ovan, av samma 
typ som ett ovedersägligen äkta 
s tormynt 1512. Jämförelsen med 
Kungl Myntkabinettets si lverex
emplar (Appelgren , a a pl11:7. s 81 
nr 2) och ett motsvarande i Anteil
ska myntsamlingens i Hels ingfors 
svenska mynt. l , Helsingfors 1908. 
pi 5:324. visar en fullständig över
ensstämmelse i alla detaljer, även 
bokstäver och siffror. Det rör sig 
alltså icke om någon av de präglade 
kopior, som Appelgren daterar till 
1600- eller 1700-talen. Kungl Mynt
kabinettets kopior av denna typ är 
antingen graverade, präglade eller 
gjutna , några av den s istnämnda 
sorten i bly. men ytterst grova. För 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berglund 

Prislista nr 8 sändes gratis 
på begäran 

KOPE R 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHOR 
UTIERATUR 

Erstagaton 14 
116 36 Stockholm 
Tel. 08 -41 0133 

Oppeihållande: 

Vard. 10-18 
Lörd. 10- 13 

en redogörelse för kända s tormynt 
frän 151 2 hänvisas till B. Ahlström 
Mynthandel AB:s auktionskatalog 
nr 14. Sthlm 1977, nr 16 (Ekströms 
samling). Det då försålda exempla
ret var av Lagerqvist typ l a. som 
även finns i Eriksbergskollektionen 
samt i riksbankens samling och i 
Dresden (avslag i guld). medan fö
religgande ( lb) finns i Eremitaget. i 
Anteilska samlingen och i Kungl 
Myntkabinettet. Nr le är endast 
känt i sistnämnda samling. Se även 
Bengt Hemmingsson i MYNT
KONT AKT 1977/3. s 4fT. 

l. A1·sla~: i bly till s tormy/Il 15 /l.llum e
ra i Ku11gl Mymkabi111'1tet. Foto (liksom 
fij/jamle ): Nils La~:t•rgrell. A TA. 

2. Stormy/Il frå11 1512. slaget med 
samma s tampar. Ku11gl 111,v11tkabinet· 
ter. 
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Frågan var nu blott , om vi här 
hade en välgjord e.fi ergjurning av 
ett original. l annat fall måste det 
röra s ig om ett provavslag i bly. 
Dylika gjordes ofta för att kontrol
lera myntets blivande utseende in
nan s tamparna härdades; därefter 
skulle eventuellt nödvändig omgra
vering ställa sig besvärligare (för en 
parallell från Gusav Vasa 1546. se 
Nils Ludvig Rasmusson . Kungl 
Myntkabinettet, Stockholm 1955, 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 

1956. s 218 och fig 1-2. samt där anf 
titt). Konsulterad expertis kunde ej 
finna spår av gjutning. En grundlig 
undersökning i mikroskop utfördes 
av Riksantikvarieämbetets och Sta
tens H i storiska Museers tekniska 
ansta lt. varvid man konstaterade. 
a tt det av a llt a tt döma måste röra 
sig om e n prägling sam t a tt man 
s lagit två gånger med s tämpeln. Ett 
borrprov togs också och analysera
des; meta llen visade sig bestå av ca 
88,6 % bly. resten tenn. koppar och 

zink , de två sistnämnda metallerna 
i små mängder. Metallsammansält
ningen innehåller inga ämnen som 
kan förekomma i en modern lege
ring. 

Sedan det sålunda fastställts, att 
det rörde sig om ett samtida prov
avslag, inköptes detsamma av Sven 
Svenssons Stiftelse för numismatik 
och överlämnades till Kungl Mynt
kabinettet. 

Lars O Lagerql'isr 

Myntförvaring - enkelt och billigt 

Bredd 5,5 cm 

När man lämnar in e n diafilmrulle 
för framkallning, får man t illbaka 
bilderna (vanligen 36 st) i en plas t
ask med 3 st fack och lock. Mått enl 
fig. Dessa askar använd s för att 
skydda bilderna vid transport mel
lan fo tolab och kund. När kunden 
fått bilderna kastas vanligtvis dessa 
askar. 

För myntsam laren ä r de perfekta 
ror sortering. permanent förvaring 
samt transport till bytesaftnar. 
bankfack och vid resor. Asken pas
sar lagom i kavajfickan e ller dylikt. 
Speciella myntalbum. boxar och 
skåp kostar en hel del. Askarna 

Skiss pt! Kodaks p/as/ask 

däremot är gratis. Fota r man inte 
själv dia. finns det säkert någon i 
bekantskapskretsen som man kan 
få tomaskar av. Både Kodak och 

r .. ·o-by-r ... a 
fl(lfJflrmll 

P/as1jicka 

~~.-----~-~ 1-löjd2cm 

.... · ·~ 

Ag f a har plastaskar. men Koda k s 
är bäst. 
Tips insän t a1· Rolf Kjellsson. 

Sp-hållaren och 
Lembilhållare/l 

Stocklw/m 

Papperspå.H• 

Smlllliga dessa fön·ariiiJ?.WII emruil· 
passar Mål/ 5 x5 cm 

15 



En givande Julfest! 

Av Svenska Numismat iska Före
ningens i s tuckholmstrakten boen
de medlemmar hade e11 :W-tal hör
sammat kallelsen till den sedvan liga 
julfesten. som denna gång avhölls i 
Historiska museernas lunchrum. 
En medlem från Östersund dök 
också upp. 

De närvarande bjöds på Lu
cia-kaffe. Den första begivenheten 
var två lollerier. vartdera med 200 
lotter å l krona. Samtliga lotler sål
des. enär fina vinster lockade. ut
stä llda till allmänt beskl\dandc. 
Högsta vinsten var nytrycket av 
llyckerts medaljbok respek tiv e 
förs ta delen av Ulla Ehrensviirds 
bok om Erik Lindberg. And ra pris 
var årsmötesjetongen för 1976 re
spekti ve 1977. Härtill kom sedan 
för vmje lotteri 10 trös tpriser -
småskrift er att vUlja mellan. 

Andra begivenheten bestod av en 
intressant numismatisk frftgcsport. 
Följande frågor. som sammanst~illt s 
av Torbjörn Sundquist. ingick i täv
l ingen. Dc rälla svaren har bifogat s. 
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Kungl Myntkabinettet, 
Statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 
Narvavägen 13- 17, 2 tr 

Stockholm 
(Buss nr 42. 44 och 69 

til l Historiska museerna, 
tunnelbana till Korloplan) 

Utstä llningar: Svenska mynt 
från 1 000-ta let till nutid, 
Mynt från forna sve nska 

besittningar. Världens mynt 
under 25 århundraden. 

Sveriges medaljhis toria och 
Medaljens konsthistoria 

Specialmonter: 

PrimlUva betalnings
medel 

Museet : 
Måndag- fredag 1 t -16 

Lördag och söndag 12 -11 

Frågor 
l. \i ilken är den förste svenska regent som har s itt va lspråk på kopparmynt? 
2. Ar drottning Kris tinas s tora rundmynt i koppar valsvcrkspriiglade eller harn

marpräglade? 
3. Alla klippingmynt frä n Gustav Vasa såväl dc slagna i Svartsjö som de slagna i 

Åbo är utomordentligt rara. 
a) finns bland Svartsjöklippingarna valören 15 öre7 
bl hur många valörer på klippingar frå n Svartsjö är kända- 3 eller 4'? 

4. Å ts idan av CH svenskt senmedeltida mynt i form av cH arbete i färgat glas och 
bly. Foto: J Tamsalu. KMK . 

a) för vi lken regen t är myntet slaget? 
b) under vilka 1\r regerade konungen i fråga? (5 år åt båda hållen godkännes som 

riiH svar) 
5. Vad väger en svensk 20-krona i guld- 7 .96. 8.96 e ller 9.96 gram? 

A B c 

6. Framför Dig ser Du tre medaljer märkta A. B och C som var och en ingår i någon 
av de nedan uppräknade svenska regentlängderna. Vo to: .J Tam.wlu. K M K 

l. Enhörnings regentlängd 
2. Karlsteens andra regentlängd 
3. Hedlingers regentlängd 
Kombinera bokstav- siffra! 

7. De första svenska sedlarna på färgat papper- dc s ä kallade " kanariefåglarna" 
introducerades på 1800-talet. Var det på 1820. 1830 e ller 1840-talet? 



8. Vår nuvarande myntdirektör heter Benkt Ulvfot. Vem var hans förctriidarc'? 
9. Ett populärt samlaromrllde är mynten i nödmynt$cricn 1715-1719. Vad iir det 

ungefårliga totala an talet präglade mynt i denna serie om 10 mynt- 10.20 eller 40 
milj? 

Trekronorvapnet 
förs för första gång
en i rikels vapen på 

-talet. 

Ätten som för en 
gyllene vase i itt 
vapen besteg Sveri
ges tron på 

-talet. 

Folkungavapnet 
härrör från 

-talet. 

Nuvarande dyna,ti' 
vapen införs p:\ 

-talet. 

Kompositionen a' runde dyna~ti> ätt· 
vapenskölden i form 'a pen ii r fr:\ n 
a' fyra fält med -talet. 
mittsköld för rege-

10. Det ~ t ora svenska riksvapnet pryder många av våra mynttyper. någon gång p:\ 
åtsidan men oftast på myntens frånsida. Nedan finns en avbildning av vapenskölden 
som den ser ut i dag. Dc olika fältens bildinnehåll för tanken till svensk historia p:\ 
1200-. 1300-. 1400-. 1500- och 1800-talct. Uppgiften är här att fylla i tillämpligt 
århundrade vid dc olika pilarna. 

S1·ar till frl!goma 
l. Karl XIII 
2. valsverkspräglade 
3. a) ja. b J-1st ( 15. 12.4 och 2 öre) 
4. a) Hans (Johan Il ). b) 1497-1501 
5. 8.96 gr dm 
6. A-2. B-l och C-3 

7. l !130-talct 
Il. Torsten Swensson 
9. 40 milj 

10. trekronorsvapnet 1300-talet 
folkkungavapnct 1200-talet 
kompo~itionen 1400-talet 
Vasaätten 1500-talet 
nuvarande dynasti 1800-tah:t 

helst 

NYUTKOMMEN 
Prissupplement t ill 
NORGES MYNTER 

med värderingspriser 
1483-1979. 

Nu i fickformat (A6) 
15:- inkl moms. 

LAGERLIST A 60 
utkommen. 

.. 
B.AHLSTROM 
MYNTHANDEL 

AB 
Kungsgatan 28 Box 7662. 
S- 103 94STOCKHOLM 
Tel. 08- 14 02 20. JO JO JO 

Under samkvämet skedde även 
försäljning av töreningens u tg1\vor 
av medaljer och jetonger samt av 
mcdlemsnålen. 

Efter ett par timmars angenäm 
o;amvaro skildes deltagarna lit i ror
hoppning att nästa gl'lng vara !lera. 

Nils Uno 1-'omunder 

köpes av nybliven pensionär. 
Intresseområden är svenska mynt före 1900 

och antika grekiska mynt. 
Svar till " KONTANT 1980" denna tidnings redaktion 
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statens provningsanstalt stoppar 
myntförfalskningar 

beten av guld. silver eller platina. 
skall förses med tillverkarens an
svarsstämplar och statens kontroll
~tämpel. Negligering av detta leder 
till böter eller fängel se samt att ar
betet förklaras rörverkat. Enligt brottsbalkens 14:6 och 9 är 

det rörbjudet att eftergöra. på annat 
sätt förfalska eller utprångla inom 
eller utom riket gällande mynt. 
Öv erträdelse kan leda till straiT upp 
till X år!' llingdsc. 

Förfalskning av icke lkingre gäl
land e mynt har däremot ej bedömts 
som lagstridigt. Ej helkr har ut
prångling av sådant mynt (om det ej 
saluh1\ll its som iikta. vilket anses 
som bedrägeri) betraktats som lag
stridigt. 

Lagen ( 1970:49R) om skydd för 
vapen och vissa andra officiella be
teckningar föreskriver dock att 
stutsvapen ej. utan kommerskolle
giums tillstånd. får användas i 
varumiirke eller annat kännetceken 
för varor eller tjänster. Detsamma 
gäller annan beteckning som hän-

yftar på ·vcnska taten och däri
genom ger kännetecknet en on-icicll 
karaktär (t ex mynt och ordet 
.. riks .. ). statsvapen får ej heller på 
annat sii tt än som kännetecken an
viindas i niiringsverksamhet utan 
vederbörligt tillstånd. 

Med statsvapen avses stora och 
lilla riksvapnet samt dc tre kronor
na i lilla riksvapnet (utan sköld och 
krona). Med annat statsemblem. 
som också lir skyddat. avses främst 
kunglig krona. dvs sluten bygelkro
na. 

Det kriiv s med andra ord kom
merskollegiums tillstånd för att yr
kesmässigt få tillverka eller salufö
ra kopia av ej längre gällande 
svenskt mynt. Detta under förut
sättning att myntet i sin priigel har 
antingen tre kronor. kunglig krona 
eller ordet .. riks ... vilket väl i stort 
sätt samtliga har. 

Generellt kan sägas att praxis vid 
lämn3ndc av tillstånd att använda 
officiell beteckning i näringsverk
samhet vari t och är restriktiv. Vad 
som skall iakttagas vid prövningen 
är bl a att användningen av beteck· 
niogen inte sker under ovärdiga 
former eller för ovärdiga ändarnål 
och att den sökandes verksamhet iir 
av seriös natur. 

Erhålles mot förmodan sådant 
tillstånd skall dock alla arbeten av 
guld eller silver kontrolleras av sta
tens prov ningsanstalt. Kopia av 
gu ld- eller silvermynt betraktas 
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nämligen som ädelmetallarbctc. 
varav följer att sådant arbete. enligt 
lagen ( 1974:283) om handel med ar-

Lennart Cederlund 

SVENSKA STÄ MPLA R PÅ Ä D ELMETA LLA RBETEN 
AV GULD , SILVE R ELLER PLATINA 

l svensk lag föreskrivna stiimplar på ädelmetallarbeten be tår av 
tillverkarens eller importörens ansvarsstämplar och SPs kontroll
stämplar. 

STAMPLAR PÅ ARBETEN TILL VERKADE l SVERIGE 

r~lornvm.ml•1(tl 
r!10llJ~§D....,...I•1-(tl 

M o m ~w mo 1•1(n 
Ansvarsstämplarna på arbeten tillverkade i Sverige består av 

Til/,·erkarstiimpel registrerad hos SP. t ex ALC 
Ortsmärke. t ex U för Uppsala 
Finhaltsstämp<'l. t ex l!!K för 18 karats guld eller 925 för silver 

med 925 tusendelar silver. en kvalitet som benämnes STERLI NG 
Ånbetecknin[: . t ex Dl O f<.ir år 1978. E lO för år 1979 etc . 
Kontrollstämplar på arbeten tillverkade i Sverige består av tre

kronorstämpel med l illa riksvapnets tre kronor i tre-pass-formad 
sköld (dvs begränsad av tre bågar) ... kattfoten ... å tfö ljd av S på 
silver och P på platina. 

STÅ.MPLAR PÅ A RBETEN TILLVERKADE UTOM
LANDS 

8750 8 §830 8 @950 
l mportörens ansvarsstämpel är finhaltsstämpeln som för guldkval i
t eten 18 karat i allmänhet är 750 dvs 750 tusendelar guld. 

Svenska kontrollstämplar på arbeten som tillverkats utomlands 
har trekronorsstämplar med oval sköld åtföljd av S på silver och P 
på platina. 

Prm•m·slag medfalska stampar. Fiirltof>pnillf:.fl 'i.t slipper,.; slidtum rysligheter 
ifmmtiden. /·oto:J Tamsalu. KMK. 



Om du vill göra en fråga om ett 
mynt e lle r något annat föremå l i 
din egen eller någon annans samling 
eller du vill diskutera någon upp· 
gift i den numismatiska litteraturen. 
så skriv till MYNTKONTAKTs 
FRAGESPALT. 

Skicka gärna med ett tydligt jmo 
av fö remålet. Avritningar, blyerts· 
kalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågor rö rande 
samlarvärdet på dina föremål. Frå· 
gor om värdet bes\·aras inte. 

Skriv helst på maskin och bara 
på en sida av papperet. Underteck· 
na med namn och adress: anonyma 
brev pubticeras inte. 

Suomalaiset lukijamme 
voivat, jos niin hatuavat. 
kirjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Me käännämme 
mielcllämme kysymykset 
suomesta ruotsiks i. 

FrtiJ.!a: 
l. Vad lir publicerat om Snmclina•·i· 
an l'orps meclal l~{Magt•r.l.finll<'ill pii 
ue nordiska språken? Privata upp· 
lysningar iir värdefulla. 
2. Finns några nordiska medaljer 
från fredstraktaten 19 19'! Upplys
ningarna önskas till herr W.S. 

Joubcrt. ~ckrctcrarc i South Africa n 
Numismatic Socictv. 
Kai Mo}:t'/1.\ Il l.dt;J.! . Brancft•r.l!t•t·. 

Naf...,f..tll' 

St·ar: 
l. För bortåt 20 år sedan hade jag 
anledning svara på samma fråga 
från en samlare i Sydafrika och 
medaljen publicerades sedan i den 
numismatiska tidskrift som utgav 
(och kanske fortfarande utges. vi 
har den inte i Kungl Myntkabinct· 
tet) i denna del av världen. Men för 
nord i ska läsare kan det måhända 
V<lra av intresse att höra något om 
den märkliga minnespenningen. 
som inte är så vanlig. 

Boerkriget. som till en början 
gick mycket illa för Storbritannien. 
började 1R99 och s lutade med boer
nas besegrande 1902. l Europa såg 
man i allmånhet kriget som en 
kamp mellan e tt lite t och tappert 
folk och en imperialis tisk förtryck
are. "det perfida Albion". Kejsar 
Wilhelm gjorde olämpliga Ultalan
den. drottning Victoria- som dog 
före krigets :.Jul- förhånades i kari
katyrer. inte minst i Frankrike. 
Detta ii r en nödvändig upplysning 
för en yngre generation. som ser på 
sydafrik anska republiken med helt 
andra ögon. Boernas inställning till 
de svarta var föga bekant vid se· 

kelskiftet och torde f ö vid den t i· 
den ha delats av många europeer. l 
alla händelser fick inte boerna nå
gon offic ie ll hjälp från andra s tater. 
men däremot kiimpade en del frivil
liga på deras sida. totalt ca 2 500. 
Den skandivaniska kåren gjorde väl 
inte några avgörande insatser- där
till var den för liten - men deltog i 
det berömda slaget vid Magersfon
tein l O-Il december 1899. där ge
neral Cronje besegrade den engels
ke befälhavaren Lord Methuen. 
Det är detta som åsyftas i åtsidans 
omskrift. där ett stort kors visar 
Sveriges tre kronor samt Danmarks 
tre krönta lejon (leoparder). Norges 
yxbärandc samt Finlands. som s tå r 
på en sabel och håller etl svärd. 
Frånsidan återger ett stiliserat vi
kingaskepp. som plöjer genom vå
gorna - mot Sydafrika . tär man 
förmoda. Det martialiska citatet -
"de kunde icke vika/blott falla 
kunde dc" - är en omdiktning av 
Tegners "Karl XII" (" Han kunde 
. . :· etc). som använts i fler sam
manhang än detta. 

Medaljen iir s ignerad (på å tsidan. 
nedtill till vänster om korset) med 
SL/25. Della betyder Sune Lind
ström 1925. Den unge. blivande ar
kitekten och professorn utförde rit
ningar till medaljen. väl ursprungli · 
gen tänkt t iii kårens 25-årsjubileu m. 
Stamparna graverades därefter av 
Georg Jensens berömda gulel
smedsföre tag i Köpenhamn; av nå
gon anledning, förmodligen den 
stora diametern (90.5 mm). som 

Skamlilllll'isko kllrt•ll oclr sla)fet l'id ;\lagersjimtt•ill 1899. Mimu!smetla/j at· 
Sullt' Li11dstriim 1925. priil:/tul/927. Ku111:/ Mylllkahillt' ltet. Fow: J Tamsa/u . 
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krävd e starka präglingsmaskiner. 
sändes s tamparna till Metallfabriks 
AB C.C. Sporrong & Co i Stock
holm. som fick prägla dem. Efter
som det inte rörde sig om deras 
egen produkt letar man rörgäves pä 
randen efter deras inslagna firma
märke. Upplagans storlek iir 
okänd. men den var inte särsk ilt 
stor. S tamparna är kvar hos Spor
rongs och 1977 användes de till en 
nyprägling ( JO ex. varav 2 förgyllda 
och 2 försilvrade. alla i brons). som 
är försedd med Sporrongs s tämpel i 
randen. 

Fotot föreställer Kungl Myntka
binettets exemplar. Medaljen blev 
aldrig levererad tillsammans med 
1927 års övriga produktion. antagli
gen därför att Sporrongs inte såg 
den som s in egen utgåva. Vid besök 
1936 hos direktör Tage Svedberg pä 
kontoret i Stockholm observerade 
emellertid dävarande chefen för 
K u ngt Myntkabinettet. sedermera 
riksantikvarien Bengt Thordeman 
denna ovanligt stora. präglade 
medalj. om saknades i samlingar
na. och erhäll då genast ett exemp
lar som gåva (in v .nr 21500). 

2. Vad angår medaljer över för
sta världskrigets slut finn s inga 

egentliga fredsmedaljer. eftersom 
dc skandinaviska Hinderna (Sveri
ge. Norge. Danmark-Is land) var 
neutmla. Finland blev som bekant 
sjlilv:.tändigt genom Rysslands 
sammanbrott 1917. l samband med 
självständigheten s logs en del me
d;'lljer (publicerade i finsk littera
tur). 

l Danmark utkom dock ctl par 
medaljer vid krigsslutet. Den ena 
utgavs av Fritz Heimbikgers 
pncgeanstalt pä Kobmagergadc i 
Köpenhamn. Det är en liten 1nedalj 
med texten "FRED PAA JORDEN 
1919" och en ängel svävande över 
krig:.gravar på åtsidan och med en 
å ningsman på fråns idan. Den and

ra medaljen är till äminnclse av 
Sonderjyllands ä terförening. Ge
nom att Tyskland förlorade kriget 
erhöll det neutrala Danmark omrä
dct efter en folkomröstning. Medal
jen Ur graverad av Andreas Hansen 
och utgiven av De samvirkende 
.,onderjydskc foreninger. Den prlig
ladcs av Dragsteds Medaillemont. 

Beträffande orge kan nämna<, 
Ivar Throndsens 17 maj-mcdalj 
1919. om alluderar på den ingäng
na freden (Storen och Hol st nr 446). 

1.1 

II I 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

sJ..a/a l : l 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSORER 

Fra l-! a: 
Vid granskning av l-ören 1933 har 
konstaterats att ett av mynten i min 
ägo har ett pätagligt spUrrat ä rta t. 
Avständen mellan "treorna" - som 
synes vara inbördes lika och place
rade på samma höjd - ~ir dubbelt så 
s tort som pä övriga mynt som stu
derats. 

Förhållandet är påtagligt och då 
varianten ej har ntimnts av Berg
gren - Kinnmark är frågan om nå
gon annan gjort samma iakttagelse? 

Tor.\len 0/.v.HIII. Bromma 

Smr: 
Frågan lämnas 'idare till 'ära vari
antspecialister. Har du synpunkter 
på l öre 1933 med spärrat årtal så 
hör av dig. 

Frank O/ror.: 

Numismatisk litteratur 

Lagerkatalog utkommer tv& gånger årligen 
Medl~m m· S• erig~s Mynthandlares rornrin11 aj l iirt• IIJJ.Imt'd l 'tulfi~:ttlrtttl. 

h ) l ii r t• /IJJ.I 1111'tl .•prlrmt t1rwl. 
f'mo: J 1wmalu. KMK. 

.\J.ala J :/ 
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CECILIA V ASA 
ÄN EN GÅNG 

l föregående nummer av MYNT
KONTAKT recenseradejag J ~rgen 
Steen Jensens arbete om Jan Bap
tist Teczynski och Cecilia Vasa 
samt den över dem präglade medal
jen (Numismatiska Litteratursäll
skapet i Göteborg) och refererade 
därvid författarens (och Lars-I ng
var lönsons i e n not framrrirda) 
synpunkter på denna gjutna min
nespenning. av vilken intet original 
synes vara bevarat , endast mer el
ler mindre grova eftergjutningar. 
Särskilt inskriften är sammansatt 
av tämligen tjocka bokstäver . Jag 
avbildade ett exemplar i Kungl 
Myntkabinettets samling. som bar 
syn ror sägen. 

Emellertid har Jliri Tamsalu på
pekat för mig. att det utställda ex
emplaret. som han nyligen fotogra
ferat på grund av en beställning. är 
mycket bättre bevarat. särskilt vad 
omskriften beträffar; även ansiktet 
har tydligare anletsdrag. låt vara att 
man inte kan uteslu ta en viss efter-

gravering. Detta exemplar illustre
ras hår. 

LLt 

Cecilia Vasa: mc't!olj .WIIIwlikt /Uu tc'll 
.fiirt• 1565. Exemplar i .1i/1't'r. K 11111:/ 
Mylltkabint'llt'IS utstiillning. Foto : J . 
Tam.wlu. 

Angående numismatiska 
utställningar 

l. Den 15 januar i ö ppnade i Kungl 
Biblioteket i S tockholm utstä ll
ningen l 'iirclrtryd: . anordnad av 

denna in~titution i samarbete med 
Kungl Myntkabinette t. Riksban
kens sedeltryckeri (Tu mbal och 
Essl!l te Värdetryck AB. Den pl\gl\r 
t o m Il februari. Som num isma
tisk expert har jur dr Erns t Nat
ho rs t-13öös frå n Kungl Myntkabi
nettet medverkat. Fil kand Lars 
Olsson represente rar Kungl Biblio
teket. 

2. Från biil·erskinn till do//ar-
111,\'111 heter en utst ~i llning om Kana
das mynt- och bankhistoria som 
öppnades i Kungl Myntkabinettet 
den 31 januari och pågår fram till 
början av april. Kanadas ambassa
dör Kenneth Brown talade vid ver
nissagen. Fön11om mynt. polletter. 
sedlar och ak tier v isas föremål med 
anknytning till prernonetiir hande l 
samt e tt sto rt bildmate ria l. till stor 
de l insamlat av uts tä llningens 
kommissarie jur d r Ernst Nat
horst-Böös vid besök i Kanada hös
ten 1979: det har vänligt st~illt s till 
förfogande av ett s tort antal kana
tlensiska banker och det berömda 
Hudson Bay Company. En katalog 
trycks tillutstä llningen och kan be
'tållas från Kungl Myntkabine tte t 
eller rnynthandeln. 

Lor.1 O LIIJ:t'l'({l'i.rt 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
är en sedan ett par år etablerad sammanstutning av mynthandlare. hitintills 21 företag i nio 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag l Sverige. Samtliga är medlemmar l 
Svenska Numismatiska Föreningen och har sknvlt under uppropet mot myntförfalsknlngar. 
Genom samarbete med de övnga medlemmarna vill var] e mynthandlare förbättra och utöka 
sina tjanster. 

Da nuvwande madlemmarna är: 
B. Ahlstr6m Mynthandal A B 
Kungsgeten 28, Box 7662 
103 94 Slhlm 7. t el. 08-10 tO tO 

Amnei<levla Mynthandel 
Sxolgaton 20.602 25 NorrköplOg 
teiOt 1· 102950 

Yngve Al mer Mynthandel 
Storgatan 49. Box 2068 
70002 Orebro, tel OtS.t35061 

Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygatan 17, 21137 Malrno 
t el O.CO.t2 99 30 

H.,dalsbolllgat Mynt och M-ller 
Sveavag on 96. Fack. 10-l32 Sthtm 19 
t el. 08-34 34 23 

Hlrocn Mynthandal AB 
Malmskli Inadsgatan 29 
t 11 57 Sth lm, tel. 08- t t 05 56 

Kerlslcrona Mynthandal 
Hant-karegatan t t 
371 00 Karlsl<rona . tel 045>813 75 

Malmö MynthancHI AB 
Kalendegatan 9. 21 1 35 Malmö 
tel 04G- tt 6544 

Manasona Mynthandel 
Kungsangsgatan 21 B 
753 22 Uppsala, t el. O 18-13 05 54 

Nomil)l Mynth.,del 
Tu lipansgatan 13. Box 4 
761 00 NorrtaiJe. tel 0176-168 26 

Hordisk Vwut)inst Nova 
Södra Strandgatan 3 . Box 40 
70102 Orebro. tel OtS.1205 11 

Myntattir., l*lmls 
Vallgatan 1, Box 2332 
403 15 Göteborg. t el 031· 13 33 45 

Svao Mynt 6 Frlmiitkshandal AB 
Stureplon 4. Box 5358 
t02 46 Stockholm. t el os- to 03 85/95 

UH Nordlinda Mynthandal AB 
Nybrogatan 36. Box 5132 
102 43 Slhlm. tei. OB-6262 61, 

J . Ptdat1ar1 MynthancHI 
Skolgatan 24,50231 SoråS 
t el 033- lt 24 96 

Peo Mynthandal AB 
Orotininggatan 29. Box t6 245 
103 25 Sthlm. t el 08-2 t 12 tO 

Strandberga Mynthandel AB 
Arsenalsgatan 8. ttt47 Slhlm 
tet 081208120.205110 
n ...... Mynthandal 
stureplatsen 3 . 4tt 39 GotebO<g 
t et 031·20 8t 11 

R. Uppgrar11 Mynthandal 
Ronsueroas Gata 29. Box t t 080 
10061 Sth lm.lel. 08-448281 

l. Wanln Myntgalleri AB 
Stora Nygatan t 4. 11 127 Sthlm 
tol 08·20 27 5 1 

Hb•n Wasterlood MynttuncHI 
Vasegatan 42. t 11 20 Sthlm 
tol. 08- t t 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
Box 5132, S-102 43 Stockholm 
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l MYNTKONTAKT 1979 nummer 
6 s 125 frågar signa ture n -n på vi l
ket mynt man präglade Svartå 
Bruks polletter. 

Svartå Bruk präglade polletter 
två gånger. första gången i s lutet av 
1700-talet (året är okänt) och andra 
år l RO l. Den senare typen har årtal. 
Man känner några exemplar av den 
äldre typen. som finns i tre nomina
ler l, 2 och 4 läst och som alla 

Märkta 
specieriksdalrar 

Maries tads Weckoblad för uen 13 
juni 1866 innehåller e n länsmans
rapport om ett utprcssningsförsök. 
som trots sin stora klumpighet 
lyckades. 

Handlanden J. M. Sylven i Hova i 
Västergötland fick i april 1866 ett 
anonymt hotelsebrev. Brevskriva
ren fordrade. att Sylven sk u Ile ge 
honom 250 riksdaler riksmynt, an
nars skulle brevskrivaren med ett 
skott sända Sylven till den andra 
världen. Pengarna skulle läggas i ett 
kuvert , som skulle placeras mellan 
ett par stenar vid en närmare angi
ven milsten. 

Detta brev medförde inte det av 
brevskrivaren önskade res u Hatet. 
Därför sände han i s lutet av maj ett 
nytt brev till Sylven och upprepade 
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Svartå bruks polletter 

/'olle u för l las.\ kol (35 111111 211 g). 

(åtminstone a lla kända ex) har präg
la ts r å 2 öre SM i koppar. Dessa 
exemplar har ruträfn ad rand. l nå
gra exemplar kan man med svårig
heter urskilja dalapi lar. men inte 
mera. Därför är det omöjligt att sä
ga. om ue är 2-öringar från Fredrik 
l :s. Auolf Fredriks eller Gustaf 
lll :s tiu. Diametern är något större 
än i 2-öringar, ty man har försökt 
au avlägsna den tidigare präglingen 

s in hotelse; egendomligt nog avslu
tade han det andra brevet med att 
säga. att han inom ett år kunde be
tala igen kapita let och ränta. 

Sylv en s varade då i e tt brev den l 
juni. att pengarna efter den 4 juni 
skulle finnas att hämta vid den an
givna milstenen. Detta svarsbrev 
placerade Sylven vid milstenen. 
Samtidigt satte han ut vakter där. 
Den 3 juni på förmiddagen kom den 
anonyme brevskrivaren till milste
nen och hämtade Sylv ens svar. En 
av vakterna kände då igen honom 
som mureriarbetaren Gustaf Nord
löf från Hova. 

· 'För att rik tig t få boven fast ... 
fort sätter rapporten. "bes löt hand
Janden Sylven att i bref utlägga 50 
rdr e ller 12 st. specieriksdalrar och 
ett 2 riksdalers mynt. sedan han 
för st med en mindre s tans innefat
tande bokstäfverne P.R.F. st.'imp
ladt hvarje mynt i bildsidan. Detta 
bref förvarades å begärda s tället 
och t iiigreps af ofvanberörde Nord-

före nypräglingen. Vikten är cirka 
2R gram. som stämmer med 
2-öringarnas vikt. Det är ett fel i 
Holmastos katalog: bilden X l är 
fakti skt bilden över X 2. E Tame
Jander har skrivit om Svartå Bruks 
polletter i NNUM 1963, sid 
143-145. men inte just om denna 
sak. 
Aarre V11orjoki oclt Aimo Linko

sa/mi 

löf natten till den 7 dennes. Bevak
ningen, 4 till antalet, sökte efter 
tillgreppets fullbordan gripa tjuf
ven, men i anseende till hans 
snabbspringning i förening med den 
närbelägna skogen kom han på 
flykten.'' 

Det är som vi vet inte så ovanligt 
a tt finna mynt märkta med inpun
sade bokstäver. Vi frågar oss, vad 
sädana bokstäver kan betyda, men 
det är inte ofta, som vi får något 
svar. De mynt , som Sylven hade 
s tämplat på bildsidan "med en 
mindre stans innehållande bokstäf
verne P.R.F." , lyckades Nordlöf 
uppenbarligen få med sig, då han 
flydde. Följaktligen kan det finnas 
en chans, att åtminstone något -
kanske alla - av dem har bevarats 
till våra dagar och nu finns hos nå
gon samlare , som sitter och grub
blar över innebörden av de inpun
sade bokstäverna P.R.F. 

T .L. 



Något om levnadskostnader för 150 
år sedan 
Tillgången på prisstatistiskt materi
al från äldre tider är som vi vet syn
nerligen begränsad, i varje fall när 
det gäller reella marknadspriser. 
dvs konkreta priser som verkligen 
har tillämpats. Det har därför in
tresse. att exempel på sädana reella 
priser tas till vara. 

l Post- och Inrikes Tidningar för 
den 23 februari 1826 kan vi läsa fö l
jande annons: 

l ett anständigt hus. 2:ne mil norr 
ut från Upsala i den vackraste trac
ten af landet, mottagas 2:ne bättre 
hrr eller fruntimmer. hvilka emot 
en årlig afgift af 250 r:dr rik sg. er
hålla god och tillräcklig husmans
kost. uppassning och tvätt. 

Det kan ju vara en utgångspunkt 
så god som någon annan, när vi vill 
bedöma penningvärdets föränd
ringar. att notera att helinackorde
ring under ett helt år "i den vack
raste tracten af landet" kunde er
hållas för 250 riksdaler riksgälds. 

Det är möjligt , att det begärda 
priset kunde pressas. Några år se
nare. den 28 december 1833. erbjöd 
sig en annonsör i Posttidningen att 
betala 50 riksdaler riksgälds mindre 
för helinackordering under ett år; 
han skriver: 

En till åren kommen bättre 

mansperson. som förerett tyst och 
stilla lefverne. önskm· få inackorde
ra sig (helst på landet) emot 200 r:dr 
rgs årligen. Pretentionerna äro blott 
ett rum med möbler . eldning. nödig 
uppassning , kläd tvätt samt spis
ning. 

Men i Stockholm var det uppen
barligen dyrare att lrva. Vi kan 
jämföra ovanniimnda priser för hel
inackordering på landet med några 
uppgifter. som den kända militär
skriftställaren Johan August Haze
lius publicerade i Posttidningen den 
13 februari 1832: 

Som undertecknad flera gånger 
från landsorterna blifvit tillfrågad 
om kostnaden för e n vinters vistan
de i Stockholm, så fär den upplys
ning meddelas. att man på bättre 
värdshus härstädes kan blifva in
ackorderad till miadagsspisning för 
10 r:dr samt middags- och afton
spisning för 16 r:dr 32 sk. samt att 
ett någorlunda väl beläget. snyggt 
rum med möbler. eldning, kaffe och 
all erforderlig uppassning kan erhål
las för omkring 10 r:dr, allt b:ko 
och i månaden. Dessa pris äro såle
des dc hög ta. hvartill de nödvän
diga utgifterna fOr ett anständigt 
vivre härstädes kunna uppgå. 

J .A. Il a :.e/i u s 

NYHETER FRÅN KANADA 
Det 1\anaden-,i~ka myntv.:rk.:t till
kännager att en silverdollar och ett 
100 dollar!. guldmynt kommer all 
priiglas för att fira 100-arsminnel "' 
övcrl?llcl:.en av större delen a\ de 
arktiska britti~ka besillnin!wrna till 
det själv)ot~indiga Kanada. -

Silvcrdollam~ at ·ida upr' i-,ar ett 
portrått av Eliz.1bc1h Il och fran,i
dan en i;,bjorn pa etC i-;Oal-.. ~~~ ntcl 
innehallcr 50 procent <;j l\ a och har 
en diameter av 36 mm. De,icncn har 
skapats av Dl'nald Pater~on-fran To
ronto. Kanada. 

100 dollar!> mmtet i culd har 
ocksa drottningens portriiit pa ena 
sidan och den andra sidan aterger en 
eskima i en kajak med ett i;,b.:rg i 
bakgrunden. ~lyntet har en diamc
ler av '27 mm och innehaller l ll.Yl'< 
gram guld. Designen till delta mynt 
har gjorts av Montrealkon-.;tn iin:n 
Armtido Marehc:tti. 

Om vi räknar med "middags- och 
aftonspisning" för 15 riksdaler 32 
skillingar banko och rum för 10 
riksdaler banko. blir kostnaderna 
per månad 26 riksdaler 32 skillingar 
banko; per år blir kostnaderna så
lunda 320 riksdaler banko, vilket 
motsvarar 480 riksdaler riksgälds. 
Nu är det viii sannolikt. att de pri
ser, som Hazelius anför. gäller en 
ganska hög standm·d, men hans 
uppgifter tyder iindå på en rätt s tor 
skillnad mellan priserna i huvud
staden och priserna i landsorten. 

T. L. 

EN BRA MOTION 
Riksdagsma n Jan Prytz har liirnnat 
in en motion med förslag att staten 
skalllösa in enkronor äldre ån från 
1968. Han vill att mynten betalas 
med 80 rrocent av silvervärdet. 
Det betyder ca 12 kr för en enkrona 
gjord före 19.t3. 

Genom detta skulle en möjlighet 
nås att få s lu t på de skumma arm
rerna med "nedsmältningsmynt". 
Våra dagstidningar är ju fulla med 
annonser som söker fresta folk att 
sälja sina silvermyn t. De Ilesta tän
ker väl inte på att de genom att sälja 
befrämjar brottslig verk amhet. 
Det är som bekant förbjudet att 
smälta ned gtlngbart svenskt mynt. 

23 



Svea Mynt-Auktion Nr. 7 
Mynt, medaljer, sedlar, litteratur, från alla tider och länder. 

26 april1980 på Hotel Anglais, Stockholm. 

DEADLINE 15 FEBRUARI 
Några hittills emottagna objekt: 

Svenska och 111 -
liindska medel
tidsmynt 

Ur en liten sam/inf.! 
1·ackra romerska si!l·er 
och bronsmynt 

St·emka mym ji'cin Gustal' Vasa till 
Gustal' VI Adolf 

Utländska guldmynt: Eng
land. Georf.!e VI. 2 pund 
1823. F. 240 

Rys.1hmd: Katarina Il . 10 Kopek 
1796 (RR ) ur den s k "Cipherserie" 
Brekke 35 

• VI SÖKER bättre enstaka objekt eller hela samlingar från i stort sett hela världen. 
• Vi emottar objekt t o m den 15:e februari: en tidig inlämning underlättar för oss: speciellt när 

det gälle r stora samlingar. 
• Auktionskatalog erhå lle r Ni genom att sälla in kr 20:- på vårt postgiro (40:- för helå rsprenu

meration för prislistor + auktionskataloger). 
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