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MVNTETS DAG
den 21 och 22 mars 1981
Svenska Numismatiska Föreningen anordnar tillsammans med Sveriges Mynthandlares Förening 'MYNTETS DAG' lördagen den 21 och
söndagen den22mars 1981 bägge dagarna kl11.00-17.00 i Historiska
Museet, Narvavägen 13-17, Stockholm .
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UTSTALLNINGAR
Kungliga Myntkabinettet, Uppsala Universitets Myntkabinett, Myntverket, Tumba Sedeltryckeri med flera institutioner ställer ut och
informerar.
Kända och okända numismatiker ställer ut sina samlingar eller delar
av dem.
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MYNTBORS
Sveriges ledande mynthandlare bjuder ut samlarmynt, medaljer, sedlar och andra numismatiska föremål till försäljning. Här har Du chansen att hitta myntet som Du sökt i flera år, besöka handlare som Du
tidigare inte kommit i kontakt med, utbyta åsikter och kanske också
sälja det mynt som Du behållit i flera år för att få ut rätt pris. Här har
Du alla möjligheter.

VIDGA DINA VYER: Ettbesökpå'MYNTETS
DAG' innebär att Du kan fördjupa Dina kunskaper i numismatik och
ge en ny mening åt Ditt samlande, oavsett om Du är historiskt eller
ekonomiskt intresserad.
Inträdes:-

Välkommen

SVENSKA
NUMISMATISKA
FORENINGEN

MYNTKONTAKT
ORGAN FÖR
SVENSKA
NUM ISMATISKA
FÖREN INGEN
Östermalmsgatan 8 1
114 50 S10ckholm
Telefon 08-67 55 98
(måndag-fredag kl 10.0{}-13.00)
Mvntkontakt:

Postgiro 42 30 50-4
Bankgiro 2 19-0502
Svenska Handelsbanken
Myntkontakt utkommer den l i
månadem a febru ari- maj och
september- december.
Prenumeration: helår oO:-

Vårens program
FEBRUARI
Onsda~ 18. kl. 18.30 p1'l Historiska Museernas lunchrum . RolfSjöberg visar
och beriii lUr om nagra örtugar ur -;in samling.
Onsdt!}: 15. kl. 19.00 i SAF-hu\el. S. Bla!>icholm.;hamnen ~A. Stockholrn.

Obs! Andrad tid och plat'i. Ulla Westermark heriiitar om den antika myntpniglingcn i Kamarina pa Sicilien.
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OnsdtiJ.: 4. kl. IIUO pft Historiska Mu ~eerna s lunchrum. Hur förvara. köpa

REDAKTION
H m •udredaktör
och flllSt·a rig utg il'(zre:

Lars O. Lagerqvist
Söderårbv gård. Van<.ö
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Hans Franzcn
Madeleine Grcijer
Torbjörn Sundqvist
Copyright:

Myntkontakt och respektive
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och siilja mynt. Diskussion.
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Fri' tia~ J. kl. 18.30 pf1 Historiska Museerna~ lunchrum. Bengt Hoven k<lsc-
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och tiii'Sclug 13 förcningstriiiTnr. Programmet ej raststiillt.
V:1rauktionen beriiknas kunna h:lllas i april.
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Stockholmshcsökare . ~um tillhör
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Gustav II Adolfs likfärdsmynt från Wolgast
Av Lars O. Lagerqvist'

Fis la. Redan under likfården mot Wolga't hird.: många av de bevarade kopparsticken med bilder av den döde
konunsen ha tillkommit for att 'alja' till 'orjande h.:undrare. De ar alla mer eller mindre överlastade av ~ymbolik. Det
ovan avbildade. unonyma \ticket hor till d.: m.:ra rcali~tiska. \'i"tnde phl\tcr i kungen ~ ansikte. Symholerna nedtillpelikanen 'om ger ~itt b lod till 'ina ung;u· och f;tg.:l F.:ni.\ p;! baJet - har ii,•cn utnyttjat~ p;l samtida medaljer.- S I'A.
S taten~ Kon~tmu\eer. Strömbom tig 1 ~5 (nr ~301

Ku ngens död
Gus tav Il Adolfs våldsamma död i
s lage t vid Uitze n. e n liten ort 20 km
syd väst om Le ipzig i Sac h sen. den 6
november 1632 har s kild rab '"
må nga gå nger all den hiirenda-;l h lir
de n givna utgå ngspunkten för en
s tudie kring e n serie minnesmynt.
som tack vare uppgifter i handlingar
i det svenska riksarkive t i Stock·
holrn nu kan bevisas ha tillkommil i
Wolgast. dit det kunl iga liket förd es
vid å rsskiftet 1632/ 1633.
Kungen s lu pade redan i början av
drabbninge n: de l rådde dimma och
han var diirlill närsynt. Svenskarna
behöll s lagfiillet. men s triden mrts lc
närmast anses som oavgjord. t y för·
lusten av den ena sida ns högste be·
4

fiilhavare mås te betraktas som de n
andra . idans största vi nst. Kungens
lik ftterfanns fOrst ett par timmar erter s lage t bland e n mängd stupade.
Gu:.tav Adolf hade träffals av fyra
eller fem s kolt. varav två gå u genom
kroppen och va r dödliga. samt flera
:-.viirdsstick . och han var därtill
plundrad inpå skjortan. Del e nda
ögonvittne t till kungensdöd va rden
' Förfaltare n vi ll framföra s ill lack till fil
dr Turgny Lindgren. so m de ltagit i arkivs ludic rnn rörande minnesm ynh!n i Wolgas t samt liist oc h förbättrat de nna prc li ·miniira uppsats. Det ä r min förhoppning
all till sammans med dr Lindgren i annat
sa mmanhang kunna prese ntera rnateri alet i si n helhet.

18-årige Augus lus vo n Lcubclfing.
som avled av sina i s laget : dragna
sår nio dagar senare.
Kungens lik förde~ på e n vagn
först ti ll byn Meuchcn invid s lagfiil·
tet. därefter till Weisse nfcls. dit
kammarjunkaren Carl Mö rner och
kunge ns livlä kare införs kaffat torkade örter fö r balsameringen och en
kista. Apotekaren Caspar Kö nig
(Kennig), adlad Lilliecrona 1637. fö.
retog så balsameringen. Denna var
knappast utförd av e n framst f1endc
fackman men tycks ha vari! någor·
lunda effektiv. Det framgår av s am·
tida berättelser att pe rsoner som såg
den döde konunge n, fann honom
a lltjämt välbevarad. Tidens sed
krävde, att en avliden s kulle visas

Fig l b. Denna go uache pft pergamentt illskrives av Strö mbom tfig 26 nr 2~~) hröde rn a F . och J. van Strachen. som
a rbetade ä t iinkcdro nning.;n i Wolgast untler förs ta hiilften av 1633. Det far nog a n'.:' v;mt tll!n mest re al isti ska bilden
av den b;d samcrad.: kungen n a gm manader efter han-.. död. Pa hu vude t har ha n ifiirh en \t;irkt s petsmössa i fo rm a v e n
k rona. Pri vat iigo. Foto SPi\. Sta tcns Ko nstmu -;.:.;r.

med obctiick t huvud: inccn -;ku lle
falskeligen kunna utges fZir den döde! Jfr flg la- b.
Likfärden till Wolgast
Från Weissenfcls tog likfiirdcn genom Tyskland mot norr sin börja n
den lOnovember: som eskorttjtinstgjorde 400 man ur Smftlands ryllare.
Kistan drogs ptt en vagn o<.:h en del
av kungens hovstat. diiribland den
nyssniimnde apotekaren König och
hovpredikante n Fabricius (jfr nedan
fig . 5) hörde till d ~:t ansenliga följet.
Over Pegau och Borna begav man
sig till Grimma. Dit hade Gustav Il
Adolfs nawrligc son. den di't 16årige Gustav Gustavsson - sedermera 1646 av sin halvsyster drottning Kristina utnämnd till greve af
Wasaborg- rest för att ta farviii av
sin döde far. Alla uppgift er om att
liktåget dä reft er passerat Le ipzig nr
felaktiga . Ma n blev kvar i Grimma i
14 dagar och fortsatte dä reft er med
kortare uppehåll över Eilcnburg och
Schmiedeberg till Wittenberg. Luthers stad. och diirifn1n (iver Belzig
till Brandenburg. dit man anltinde
den l december för att stanna i åtta
dagar. Liktåget fortsatte sedan upp
mot Spandau. i våra dagar en förort
till Berlin. Otirernot drog ti\get inte
genom Be rlin.
l Spandau anslöt sig till sist iinkedrottning Maria Eleonorr• den 12 dece mber, två dygn efter likets ankomst. Hon hade tidigare fått resa

till hären för att vara vid sin makö
sida. ehuru hon vid tide n för slaget
vid Liitzen vistades i Erfurt. Hon
sörjde sin make med hysterisk v;l ldsamhel - men det var på samrna
gång e n mycket akti v sorg. Hon hade önskemål och synpunkter på allt .
orsakade stora utgifter och framförallt bekymmer och tidsutdriikt: det
framgår av många och lc"tnga diskussioner i riksrådet i Stockholm samt
a v brev till och från personer i hennes omgivning. Hon förvarade
kungens hjärta hos sig - det hade
tagits utur ha ns lik vid balsameringen - besökte si't ofta det va r möjligt
den döde och ville förbj uda begravningen så länge hon levde.
Efter uppehållet i Spandau. som
man lämnade den 17 december. saknas räkningar frånlikfiirdc n fram till
januari 16J3. då hovet redan var i
Wolgast. Att färden dit gick över
Bernau. Eberswalde. Angcrm i.indc .
Pre nzlau samt Pasewalk eller Ducherow samt Anklam eller Buddcnhagen. är fastställt. Diiremot iir forskarna oense om likt?tgct intriilfade i
Wolgast vid jultiden e ller vid nyftr.
Tiden i Wolgast
Hamnstaden Wolgast lttg i hertigdömet Pornmern . numera i Östtyskland . Detta lydde vid denna tid ännu
under den sjuklige Bogislaus XIV
(död 1637). men sedan Gustav Il
Adolfs landstigning 1630 var hertigdömet i realiteten ockuperat av

sve nskarna och skulle sedermera
avtriidas till dem. Staden tillhörde
därefter svenska Pommern till1 8 15.
U nder första halvåret 1633 rådde i
Wo lgast en febril verksamhet. som
helt och hållet kretsade kring förb eredelserna för det kungliga likets
transport sjövägen till hemlandet.
Man kan gott påstå. att i realiteten
en avdelning av den svenska regeringen hade sitt säte där. liksom en
del av det kungliga hovet. Täta kurire r gick mellan Wolgast och Stockholm. Riksrådsprotokollen i huvudstade n ger många upplysningar om
dc bekymmer man hade. inte minst
av ekonomisk art.
Änkedrottningen stannade kvar i
Wolgast och framförde många önskemål. som oft ast syftade till att göra likfärde n så praktfull som möjligt.
Hon ville få riksregalierna övcrsiinda. vilket var omöjligt. då dc inte
fi ck lämna Sverige: en i Hamburg
till verkad begravningskrona av guld
ansåg hon vara för enkel. varför hon
l ~it besätta den med sina egna pärlor :
vid n era tillfällen beställde hon små
medaljer med Gustav Il Adolfs bild.
s k Gnadenpfennige (tig 2) i emaljerat guld och andra konstverk . avsedda alt skiinkas bort som minne
av den hädangångne. Till rådets förskrtickclse inbjöd hon samtliga protestantiska furstar i Nordtyskland
att bevista likfärden. Visserligen
korn endast några få av de inbjudna.
nämligen hennes bror. kurfurst Ge5

liten del av detta belopp. Atskilligt
förskotterades bland ann:u genom
förpantning av ett parti svensk koppar i Hamburg. Vidare inkasserlides
kontributionen från Mecklenburg.
som nu gick till begravningskostnadernas tiickande i stället för vad de
avsetts till. nämligen härens undahåll och utrustnin-1!.
Först i juli ankom generalamiwlen Carl Carlsson Gyllenhiclm. den
stupades halvbror. med åtta fartyg
för att hämta liket. Den 16juli 1633
ägde den högtidliga likfii rden rum
från slottet i Wolgast genom staden
ner till redden. Där skedde genast
ombordförandeL På smiirre fartyg
förd e kistan och än kedrott ningen
över till skeppet Nyckeln. Vid S<~m
ma tillfälle överfördes åtskilliga av
kungens tillhörigheter till Sverige
(bortsett från de saker den givmilda
drottningen till riksrådets förargelse
skänkt bort). däribland det s k

Augsburgska konstskapeL staden-;
gttva till kungen. inneh;i llandc en s k
universalsamling. vari bl a ingick
ncra hundra mynt och medaljer.
Skåpet st;' r numera i uni vc rs it c t ~
byggnadcn i Uppsala.
Likprocessionen
Den högtidliga processionen finns
skildrad säviii i samtida tryckta
s krifter pftt yska. fran ska och cngclskn som p[l ett detaljerat kopparstick (tig 3 och 4). Först red överste
Axel Lillic i spetsen fören avdelning
musketerare: därpf1 följde priister.
studenter och skolgo-;<,ar fra n
Grcifswald respektive Wolgast 'amt
trumpetare och puksla11arc. Därefter gick kamm:Jrjunkarcn Erik
Gyllensticrna i tiitcn för riksrftden
och ad liga officerare. Efter dem följdc fä ltherren Lennart Torstensson
med blodsfanan samt höga ollicerare. som bar !.tandar: de för:. ta vi!>ade

provins- och landskapsvapnen. dUrefter kom Svea. Götes och Vendes
vapen (dessa tre blev inte ifyllda på
ovanniimnda kopparstick) och sist
fördes riksbaneret. Friherre Carl
Horn af Åminne. som hade deltagit
vid Uitzen. red med Gustav Il
Adolfs på Liltzcns slagfält upphittade värja och i sadelhölstren hade
han kungens pistoler: värjan och pistolerna finn s ännu bevarade i Livrustkammaren i Stockholm. Rustningen diircmot var översänd från
Stockholm och kan ha burits av
kungen vid något torner pel. Efter
Horn fö rde Gustav Il Adolfs livhäst. som kungen ridit vid Uitzen
och som efter sin död 1639 uppstoppades för att förvaras i Livrustkammaren. diir den är utstiilld. Efter
hästen gick en man. som e nligt uråldrig sed utkastade begravningsmynt av guld och sil ver: i sin lUr
följde han av två hiirolder samt av

Fig 4. Detalj av koppa rs ti cket tig 3. visande utk;l\tandet av minne~mynt rr.unrör ku ngens ki~ta oc h bakom änkedrottningens vagn.
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Fig 5. Hovpredik anten teol dr Jacob Fabricus höll i s lottskape llet i \Vol gast en lå ng pred ikan. varefter processionen tog
si n början. Predikan trycktes se nare samma år under titeln lusta (iu.Hm·iww. das i., t Christliclie Klllg· und EhrenPretli~tt .. . tAit-Stcttin 1633). Hiir sy nes titeluppslaget med den döde kungen pi't lit-de-pa rad..: till vänster. ~jii l va titels idan
till höger. varu nder avtrycktes tva .. medaljför\lag... wgna fr.ln det 'om fig Ravbildade kopparstick et fran slutet av år
1632. Kungl Diblioteket.

änkedrottningen s hovmästare von
Crailsheim.
Under en fyrkantig. svart baldakin bars så kistan. omgiven av drabanter. Efter kistan följde främmande fursta roch sändebud . främst kurfurs ten av Brandenburg och hertigarna av Mecklenburg. och i deras
fotspår svenska riksråd. som befann
sig i Wolgast. samt adelsmän och
officerare. I en sexspänd svartklädd
vagn, företrädd av kammarherren
hos Gustav li Adolffriherre Casimir
Gyllenstierna och
hovmästare
Pe ntz, for den sörjande ä nkedrott·
ningen, och på vagne ns sidor gick
Gabriel Oxenstierna och Matthias
So9p.
Ater kom en man. som utkastade
mynt. gående på processionens högra s ida - den tidigare hade gått på
den vänstra. varigenom folket på
bägge sidor kunde La del av denna
kungliga frikostighet (largesse). Efter honom följde furstliga damer och
deras uppvaktande, borgmäs tare
och råd från angränsande ståder
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samt en del furstliga ärnbetsrnän. läka re m O. Tåget avslutades med
trupper.
Processionen hade föregå tts av en
predikan i slottskyrkan i Wolgast.
hållen av hovpredikanten teol. dr
Jacob Fabricius, senare utgiven av
trycket (lig. 5) och avslutades vid
redden med ett tal av riks rådet Sten
Bielke.
Hemfärden skedde under befäl av
Carl Carlsson Gyllenhielrn och flottan ankrade vid Nyköping den 5 augusti 1633. Från den 8 i den na månad befann sig den s tupade kungens
lik på Nyköpings slott. där också
änkedrottningen installerade sig och
den unga ''fröken Kerstin··. landets
ännu omyndiga drottning. mötte sin
s tändigt veklagande moder. Hovet
blev kvar i Nyköping över vintern.
Sedan Maria Eleonora ä ntligen hade
förrnätts avstå från sina besynnerliga planer på att uppskjuta begravningen , nödiga medel s krapats ihop
och alla förberede lser för en högtidlig jordfästning genomförts, kunde

liket föras från Nyköping till Stockholm de n 15-21 juni 1634: dage n
därpå ägde äntligen begravningen
rum i Gråmu nke kyrkan. numer~1 benämnd Riddarholmskvrk an. Aven
under likfärden i Stockholm utkastades begravningsmynt (jfr MYNTKONT AKT 1979 nr 7. ~ 132 ff. och
1980 nr 7. s 13tl n.
Fortsättiiilip ji11jer i mista nr.

KARLSI(RONA
MYNTHANDEL
Lennart Bertilsson
Hantverkargalan l l

371 35 KAHLSKRONA

KÖPER • SÄWEH • BYTEH
MYNT • SEDI.AH • MEDALJER
Öppet mAnd-fred 10-17

tel 0455/81373

VALSVERKSPRAGLAD
KLIPPNING
MED DUBBLA
ÅRTAL
1626/1625
Av Yngve Almer och
Ingemar Carlsson
Justitieråde t Johan Otto Wedberg
(1826-1912) var en av Svenska Numismatiska Fö reningens stiftare
och tillhörde de främsta bland dåtidens kunniga myntsamlare. Hans
stora samling såldes vid slutet av å r
1912 på tre auktioner. anordnade av
mynthandlaren T G Appelgrcn (dennes auktioner nr 15- 17). l auktionskatalog nr 15 finner vi som nr 460:
''Öre O 1626. HH 16. Under fråns:s
prägel skönjes detvis åtsidespriigeln
till öre O 1625 (HH 9) däraftydligast
G under valörsiffran och 1625 under
pilarne . . . . . . . l"*
Myntet såldes för 12 kr. Köpare var
apotekaren Gustaf Ca va IIi ( 18491926). vår främste specialsamlare av
kopparmynt. Hans samling såldes
på N F Bobergs Mynthandels auktioner 5, 7 och 9 år 1927. Katalogerna utarbetades även i de tta fall av T
G Appelgren. l katalog 5 finn er vi
som nr 160: [l öre 1626] "Likv. sidor. D: o. Under frå nsideprägeln synes en del av å lsideprägeln till ett
valsverks-l-öre 1625 . (Wedbergs
ex.) . . . . . . l·· *Priset blev kronor
46:50.
Köpare var nu handlanden Sven
Svensson (1855- 1928). innehavare
av den största svenska myntsamling, som ägts av en enskild person.
Samlingen donerades som bekant
till Svenska Numismatiska Föreningen, och stora delar av den har
numera sålts på flera auktioner till
förmån för Sven Svenssons Stiftelse
för numismatik.

*Appelgren satte i båda fallen kvaliteten
= J, som bör motsvara våra dagars l +.
Han var i regel mycket sträng vid bedömning av myntens konserveringsgrad. Jämför vad som anges vid nästa
auktion!

Figl . Exemplar III' l öre klippinR /626med rester på.fi'ånsidml m· sam n w l'llliir 1625.
1ltsida11. S1•en S\'l•nvson.1· .w m/in!!. fiir.wl!t /964. Fow Nils Lox<'r!!ren . A TA.
Någ01 }i'irs/llr(/(1.

Fig 2 . Exemplar s/af!elmt>d _,·umma •·al.n·er/.:sstmnpar ,\ om .f/J.! l. KunJ.tl i\1yw/.:ahinf'l·

tl'l. Stocklw/m. Foto Juri Twmolu. !\MI\. Ntigot ./(ir,,torod.

Fig 3. Det trt'l(je kända exemplaret. i pri\'(/t ii go. Foto och ska/o som fl!! 2.

På Svenska Nu mismatiska Föreningens auktion 2- 3 december 1964
såldes detta exemplar. som har tillhört tre av vårt lands främ sta myntsamlare - tyvärr. vilket i detta fall
må vara tillåtet att säga.
Vi citerar ur katalogen:
"503. Säter. Valsverkspr. l öre
klipp. 1626. överpräglad från 1625.
Cav. 160. 01) (l+." Priset blev 130
kronor. Myntet har nr 2015 i för-

teckninge n över den svenssonska
samlinge n (på K. Myntkabinettet).
Liksom övriga sålda objekt ur samlingenfotograferades det (se tig. 1).
Det har visserligen ett svagt utpräglat parti tvärs över frånsidan. troligen genom ett plantsfeL men är för
övrigt mycket tydligt och väl bibehållet.
I Kung l. Myntkabinettets systematiska samling finns också ett exemplar. som dock är både mera slitet och mera snedce ntrerat (se fig.
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2). Förutom dessa båda kimner vi till
en tredje exemplar. som iir jiimförbart med Myntkabinellets och som
äges av direktör Carl Axel Lindblom. Stockholm {se tig. 3).
Årtalet 1625 skvmtar allt:-.a med
svaga si ffror nediiii under fran-;idan~ pilar. Av kungen~ initialer
GAR IGustavus Adolphu-. Rex)
syn:. G ganska tydligt under valörens ena. medan R 'ikymtar under
ÖR. Om A har funnit:.. -;a har det
utplånats niir kronan över pil-.petsarna pun'>ades in. Na)!ra -.par av all
atsidan-, tre kronor '>kulle ha varit
inpun'iade. syn!> inte. Dc tre e\cmplaren <ir exakt lika betratTande hada
sidorna~ Ö\'Crliggandc pragel 'om
tillhor 1626 are., nl\'ntbild. Mindre:
avvikcl~er i detaljc;·na~ form beror
på olika konse rveri ng~grad. Mellan
elians överdel och pibkaftet linn-.
på alla tre en upphöjd linje. -.om
må te bero på en spricka i vahcn. Vi
kan allt sa här konstatera. att alla tri'
exemplarc'll iir priiglade m · .HIIIIIlla

mynthi/da pil samma f7111' l'tll.wr.
Som frarncår av bevarade tenar
med ej ut st;tnsadc mynt. gjordes
graveringen av alla myntbilder pil en
vals förvanansvän lika. b:lde niirdet
giiller klippingar och rundmynl. Se
tig. 4. För all man skall kunna se all
t va mynt lllj!Ör avtryck av \amma

myntbild på valsen. l:'oör nog val en i
regel ha haft någon skada. som har
förorsakat stampklumpar av karakteristisk form. En fall där man säkert kan konstatera ab!lolut idcntitet
mellan tre: valsvcrkspriiglade mynt
torde vara mindre vanligt. Förckom-.ten av tre exakt lika exemplar
!>amt \'ariantcns tora '>iill<;ynthet
gör det troligt. att endast en myntbild pa en enda vals har fått detta
utförande.
Hur har di\ denna underliggande
priigcl uppkommit? Vi antar. att
man hade hörjat gravera en alsida
till 1625 ar" ettöre på en ny vals. När
artalt.:t. h\)k\täverna G och R \amt
möjligen aven A var inpun-;ade. avbröh arbetet och man började: med
1626 ar~ ettörcn. Dc ingravcrade
tecknen p;i niimnda vals utplanades.
och i stiillet graverade man diiröver
en J'rå n ~ida till 1626 års cttörc. Vid
hiirdningen av valsen <lterkom den
tidigare graveringen. så :.om det
brukar -;kc med andra mynt med s k
"imdrat arta l". *
1626 :"tr!> ettören har dels kronor
sedda från sidan (SM typ 1). dels
sådana med synlig kronbotten ISM
typ Il ). Den scnare typcn finns på
dc n hiir behandlade klippingen. Den
f'ör!>tniimnda kronan förekommer
redan 1625 och är alltsit iildst. men

under 1626 kan båda typerna givetvis ha graverats samtidigt. Man kan
däfi'ör inte dra några säkra slutsatser om tidpunkten. då valsett med
frånsidan 1626/ 1625 graverades.
men det skedde måhända inte omedelbart. då 1626 års myntning började.
Enlict Hallbom & Hartmann'> beskrivnine över G~stav Il Adolfs och
Kristina- kopparmynt {Numi:-.matiska Meddelanden VIll. 1883! förckommer en del sällsynta varianter.
som skiljer sig obetydligt från i stort
sett liknande vanligare varianter
(t ex "2 rosor" i stätlet för "2 <;mårosor"). Sådant kan möjligen bero
på avvikelser hos en enda myntbild
på en vals. Det torde \'ara ovanligt
att ett sådant förh ållande frami räder
på ett så tydligt sätt som i detta fall.
Vi anser. att ettöresklippingen
1626125 bör vara värd att placeras in
i en kommande upplaga av Sveriges
Mynt. Därtill ber förf:na eventuella
innehavare av ytterligare exemplar
att höra av sig till MYNTKONTAKT:s redaktion.

*Järnför Tore Almqvist s artikel Varianter. fel präglingar.... i Mymkontakr 1977
nr 9. avsnillet .. Andrad siO'r<t i ;irtalct".

Pil! .f. 1:'11 i 1\tllll!l M ,I'IIIÅtlitill<'l/1'1 "''''111'1/d ten med ej t/1.111/II.W dt' 111.1'11/ (/tiir adJi/das
1'111111.\l <' Il tid,,. d/'111111/. Foto NiJ, l .fll!l'l'.l!l'l'/1, A l A. Nm:ot /t'ir.llorml.
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SVENSKA NUMISMATIKER P Å
BESÖK I MYNTKABINETTET I
DRESDEN UNDER 1800-TALET
Fyra medlemmar av Svenska Numismatiska Föreningen - Lars O.
Lagerqvist. Bertel Tingström och
Ulf Nordlind samt undertecknad besökte nyligen myntkabinettet i de
s tatliga kons tsamlingarna i Dresden. Då vi s kulle skriva in vård
namn i myntkabinettets gästbok.
pekade myntkabinettets chef dr
ph il. Paul A m old på det första namne t i boken. Det skrevs in i gästboken den 2 augusti 1845. Gästboken
har alltså varit i bruk i över 135 å r !.
men den harfortfarande många tomma s idor och kan sålunda begagnas
ännu i många år.
Int ressant nog för oss svens kar
var det en svens k, som fick inleda
raden av besökande i myntkabinettets gästbok. Han har skrivit Axel

Fröling. kamererare 18 218 45. aus
Stockholm.
Därefter dröjde det inte fullt e tt år
till näs ta sve ns ka besök: Curt MeiIUlllder

aus Stockholm 217 1846.

Axel Abraham Fröling och Curt
Fredric Meinander. som var jämnåriga. var vid besöket i Dresden män i
55-årsåldern. Båda var kunniga
samlare. som byggde upp förnä mliga samlingar av mynt. medaljer och
numismatis k litteratur.
Fröling avled den 14 januari 1857.
67 år gammal: han va r kamrera re vid
ståthållarämbetet på Haga och Ulriksdals s lott samt R VO. Hans änka
lät sälja ha ns efterlämnade samling
på tre auktio ner på Stockholms bokauktions kammare i juni 1857. i november samma å r och i mars 1858.
Mcinander blev expeditionschef i
samt
sjöförsvarsdepartementet
RNO. Sedan Mcinander hade erbjudit s ig a tt sälja s in samling till staten.
beslöt riksdagen 1871 , att samlingen
skulle köpas för kungl. myntkabinettets räkning: den del av samlingen. som inte behövdes i kungl.
myntkabinettet , s kulle försäljas pä
offentlig au ktion. Kungl. myntkabinettet tog ut vad det ansåg sig behöva, därefter såldes den å terstående.
trots uttaget ännu rika delen av samlingen på Stockholms bokauktionskammare i s lutet av mars och början

Curt Frt•dric Meinantler. 1'.\'(lt'tlition,t·hc/ i for.\ l·ttntlt·partl'/1/t'lltt•t ,,·h h·ril! 111\'llt·
.\tl/11/ar<'. Kun~:l Viunht•t.\ 1/i.,tm·il• m/1 Antilo~·itt'f\ AÅtlrlcmil'll

Rihllt'raldikem August \Vilhelm Stic•m\tt•dt. So·t•ll.\ ktt Numi.\lllttti-J.a f.'iirt'Jiill~-t<''''
for.ltl' ordfliram/e och f'/1 m · tlt•.\ .\ ,.:nmtlan•.

Il

av april 1872. Meinander avled den
12 september 1878. i en ålder av
över 88 år. (Vänligt meddelande om
Frölings och Meinanders auktioner
av Ulf No rdlind. )
Nästa svenska namn är A 11g .
Willr. Stjem steclt 1111.1' Stockho/m 221
5 1850. August Wilhelm Stiernstcdt
behöver ingen närmare presentation . Han var en av Svenska Numismatiska Föreningens gru ndare och
en mycket flitig numismatisk författare. bland annat skrev han ett ännu
i våra dagar oft a rådfrågat arbete om
svenska kopparmynt.
En annan av vår förenings grundare kom pa besök den 12 september
188 1. Han har med kraftig stil skrivit
tvärs över hela sidan i gästboken:
Ma~ nus La!:c'rht•r;: ji·ån f? åda Siiteri i Sn•riye 12/IX 81.
Från den 3 maj 1882 till den 17
september 1885 fördes ocksa en
journal kallad Noti:.en iiher die /Jenut:.IIIIJ! des KJ!I. Miin ::.kabinel.\ \ '0 /1
Seiten Fremcler. l den journalen hittar vi nagra svenskar och får reda pa
vad dc studerade i mvntkabinellet.
Vi citerar ur journale;1:
Freitag. 29. Sept. 1882.
Besuch : Meclailleur A. Linclherg.
Stocklrolm.
Sonnabend. 30. Sept. 1882.
Il err M edailll!ur Ado(f'Linclbag au.1·
Stocklru/m besichtigtc modcn1c
Medaillen. narnentlich belgische.
sächsisc he. italienische und Mcdaillen auf Privatpersonen.
Om Adolf Lindbergs be:-.ök i
Dresden - e n etapp i en lång \llldieresa på ko ntinenten - har Erik
Lindberg bcriittat i Nordisk Numismatisk Arsskrift 1939. s. 38 ff.
Lagerberg. som hade komakter med
det sachsiska hovet. hade ivrat för
detta besök. rrån sin resa förde
Adolf Lindberg med sig det intrycket. att" medaljgravyren i Berlin och
Dresden. liksom även i Köpenhamn . stod lägre iin i Pa ris och
Wien·· .
Dienstag. 29. Mai (1883)
Gm/ Carl Snoi/sky erhielt die
schwedischen Munzen u. Medaillen
vorgelegt. Med. auf schwedischc
Privatpersonen und sächs. Folgen
(Joh. Georg l. und schönc Portraitmedaillen).
Skalden Carl Snoilsky var ocksft
en av vår förenings grundare. Vid
tiden för be öket i mvntkabinettet
var han bosatt i Dresden . Han hade
sett sig nödsakad att sälja de vackra
samlingar av mynt och medaljer.
som han hade iigt. men han behöll
12
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Iis"u Fiir,•Jtill,t:l'll och g nmclare III ' (irilc•l~t~rg., 11111.\ t' i 111.\'JJII.:ahillcll . Tillflor 1\11111.!1
Villc·rill'l.l · 1/i.l /lll'ie orll An l ihill'l.l t\/,udcmiell.

M yn l · och medu/j)!ml·tire/1 Atlol( l .imll•l'rg. TIIJclill'l'knin~t tll' ol.ii111/ l.on.1111ii r 1'11
1119/J. 1\ung{ IJihliol tÅI'I.

sill stora intresse för numismatik .
Den 15juni 1883 s krev Snoilsky till
överbibliotekarien Gustaf Edvard
Klemming i Stockholm: ' 'l myntkabinettet har jag gjort ell besök- fann
der i Svenska afdelningen åtminstone en märkvärdighet. Sten Sture
(den s k 1/2 Rl. , af samma stämpel
som Magnus och Arfvedsons) i
guld. Jag kunde ej annat se. ä n att
den är ett prima original. men måhända voro mina ögon förvända af
lutter stupefaktion ·' . Det miirkliga
mynt. som Snoilsky såg och som
gjorde ett så s tarkt intryck på honom. var ett exemplar i guld av det
första svenska stormynte!. den s k
sturemarken 1512- ett unikt mynt.
som alltjämt finns i myntkabinellet i
Dresden. Snoilsky blev för övrigt
sedermera helt övertygad om myntets äkthet : den 9 december 1884
berättade han för Klemming... all
Sturc aureus här i Myntkabinettet
verkligen ä r autentisk ...
Vi går vidare i besöksnotiserna.
Nästa svenska namn är Hans Hildebrand.

Öl'l•rbibliott•karicll Carl S11oif,J. \', 1'11111' SI'I' /1.\Åtl .Vumi.mwti.1l.11 1-'i ll't'lliiiS:I'II\ s.:mllcfare ol'lr des.\ ord.fiirmule/i-1111 J.'ll)f ril/ ,;, d t~~ l . Fotol'll IIJIHI. 1\rms:/ l 'illc•r/rc•r' 1/iltoric•
och Alltil..-itet.\ AJ.a,/cmil' ll.

AUKTION 23
äger rum på Operakällaren 4-5 apri l
Auktionskatalogen utkommer i bö1jan av mars
och kan erhållas separat mot 25:Årspre nu meration för 198 1 på aukt ionskataloger (in kl. uppnådda prise r)
samt lagerkataloger 50:Vi har för närvarande ett mycket rikh altigt lager av såväl svenska som
utl ändska mynt. Välkommen att besöka vår affär. Vi kommer a tt ha
lördagsstängt fr o m maj.

B. AHLSTRÖM
AB
EL
MYNTHAND
Kungsgatan 28
Box 7662

l 03 94 Stockholm
Tel.08-140220.10 1010
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Mittwoch, d.
[1884)

24.

September

R eichsantiquar l-lildebmnd aus
Stockholm (erhielt die schwed. Se-

rie gczeigt)
Riksantikvarien Hans Hildebrand
kom tillbaka till myntkabinettet två
dagar senare: det framgår av den här
ovan nämnda gästboken. diir han
har skrivit Hans Hildebrand. Stocklto/111 261/X 84.

Efter Hans Hildebrands besök
den 26 september 1!!84 gick det 13
år. då denna gästboken inte fördes.
Gästboken började åter föras i samband med ett nytt svenskt besök:

Sten Sturt• d,., SIOI'//1\' 111 15 11. tf l'.IIOJ.: i guld. l>rc•.~tlt•m
Lagerf,!rt•n. ATA.
·

111,\'11/Åuhillt'l/ .

Fu1o N.

Carl Snoi/sh·. Stockho/111. 15. Okt.
1897.
.

Snoilsky. som 1890 hade utnämnts till överbibliotekarie. var nu
åter bosatt i Sverige.
Efter Snoilsky har inga svenskar
skrivit in sina namn i l!iistboken.
förrän T . G. Appelgrcn kom pa besök den 28juli 1914.
Bland de dyrgripar. som Appelgren studerade, var också guldexemplaret av den s k sturemarken
1512. Om detta mynt skriver han i
sin uppsats Sten Sture den yngres
markstycken i Numismatiska Meddelanden XXIII : " Ett i statsmyntkabinettet i Dresden liggande. synneri igen vackert exemplar. som jag
vid ett besök där på sommaren 1914
hade nöjet att se och om vars äkthet
ej finnes något tvivel".
T. G. Appelgren gjorde ett nytt besök i myntkabinettet i Dresden den
21 april 193 1.
Torgny Lindgren

-;;att Svenska Turistföreningens
Arsskrift 1897 innehåller en artikel
av Gunnar Andersson om Stora
Kopparbergs gruva. som även berör
mynt och poletter.
-att Jorden Runts februarinummer för år 1932 innehåller e n artikel
av Karl Hildebrand om "Guld och
pengar"
14

U.iÅ .IItllliharicn flan.r flilclehraml . iil'<'ll c-lu:f.li'ir Kan )!/ MI'IIIÅahinc•IJel. i \' llf.!IT ar.
imum han anlade .~iii .\lora .1l.ii!!J!- /)re.•dcnlwrna lic l. licandra """"'"med tlc'll/111
pryclnacl. Tillhiir Kmr~tl \'illcriH'I' 1-li•Jorie och r\lllil. l'ilc •l\ :ll.ademicn .

- att den av Rudolf Uossclt ar
1919 publicerade boken "Problcme
plastischcr Kunst und des Kunstunterrichts" även behandlar t! en danske konungens medaljer och mynt.
-att samfundet S:t Eriks arsbok
1937 innehåller en artikel av O.
Källström om .. Herr Eskils gemak ..
- Gustav Vasas skattkammare.
- att Svenska Oricnt s~i ll s kapct s
årsbok 1937 innehåller en artikel av
A. Wahlstedt om ··Kopparmyntningen i Japan under tiden intill shogunväldcts fall ".
- att Biblioteque Nationale i Paris
år 1968 anordnade utsWIIningen
' "La Librairie de Charles V" och att
den utgivna katalogen även behandlar hans myntning.

- att Statcns historiska muscum i
Stockholm år 1970 anordnade utställningen " Från drottning Blanka
till drottning Astrid" och att den utgivna katalogen innehåller en av
N.L. Rasmusson författad artikel
om mynt fri'm Belgien i svenska vikingatidsfynd .
- att den år 196!! utgivna festskriften
till Carl Kcrcnyi inneh<iller tre artiklar av numismatiskt intresse. niimligen Willy Schwabachcr "Pythagoras au f gricchi c hen Munzbildcrn ··.
von Gauzcnbach's "Genius Augustus - Thcos Scbastos" och Gösta
Säflunds "Zur lkonographic des
Kaisers Septimus Sevcrus".

NUF

Åre/s meda/i 1980 1il/ Ve~:ae.rpedilionem 100-årsminne. Ul,!!il'('ll m · Sm1t/i111de1 Kungl Mynl/.:abinl'lll'l.l' Viinner.
Konslniir: l:'lsie Daillberg. Fmo: S 1·en.1·ka :'-leda(i~:illel AB. Eshil.l' llll/11.

ÅRETS MEDALJ
1980
Hundraårsmin net av Vegas åte r·
komst till Stockholm efte~ den förs ta ge nomförda färden runt Nordostpassage n ä r äm net för Åre ts
Medalj. som vanligt utgiven på initiativ av Samfundet Kungl My ntkabinettets Vänner. Den utkom i slutet
av förra året: distribution och försäljning handhas som tidiga re av
Svenska Medaljgillet i Eskilstuna
(adress Box 553. 631 07 Eskilstuna.
t el O16/ 12 45 50). Medaljen har modellerats av Elsie Da hlbe rg. Östers kär: hon var e n av de m som inbjudits att beha ndla detta ämne och erhöll första pris av juryn. i vilken in·
gick .skulptör Edvi n Öhrström (,ett
namn som a lla numismatiker bör
känna till!). överbibliotekarie n Wilhelm Odetberg (för Kungl Vetenskapsakademien) samt representa nter för Samfundet och Medaljgillet.
Präg lingen utförs liksom tidigare
av Kultatelliosuus O y. Åbo. i 70 mm
diameter. Upplagan är maximerad
till 75 ex i s ilve r (240 g) och 3 000 i
brons (22.5 g).
Beskrivning blir som följer:
Å ts ida: VEG A/ 1880/ 1980 upptill:
framåtvända bröstbilder. föreställande till v Louis Pata nder, till h Adolf Erik Norden-

skiöld. iförda uniformsjackor
och sysselsatta med all ta ut
kursen på sjökortet: i bakgrunden våglinjer.
Frånsida: NORDOSTPASSAGEN
upptill lä ngs kanten. l mitten
en sittande tjuktje rflicka (Rcitinacka) i pälskläder. stövla r
och huva. sysselsatt med fiske; i bakgrunden till v den infrusna barken Vega. till h
svens karnas
observationspost. Nedtill till h konstnärs·
s ignaturen E. DAHLBERG
med nedsänkta bokstäver.
Rand: Stämplar för Svenska Mcdaljgillet, till ve rkaren. upplagan samt på sil ve ruppl agan
ko ntrollstämplar.
Ex peditionens ledare Nordenskiöld
blev vid den triumfartad e återkomste n upphöjd i frihe rrlig värdi ghet
och befälhavaren ad lades under
namnet Palander af Vega.
Elsie Dahlbe rg har gett följande
kommentarer till sitt arbete:
''Jag har på åtsidan försökt skildra en naturlig situation. då A.E.
Nordenskiöld och befälhavaren L
Pata nde r tar ut kursen på sjöko rtet.
Porträttligheten ha r jag strävat efter, men lika viktigt hardet va rit att
få nga karaktären och personlighete n. Kl äderna. instrumente n och
våglinjerna s kall ge ett maritimt intryck. D e befinner sig ju ombord

lå ngt borta från d e t konventionella
livet på la nd.
På frå nsidan har jag velat å terge
Vega infrusen i isen vid byn Pitlekaj
på Tjuktjerhalvön. som är Asiens
nordöstligaste halvö vid Be rings
Sund. Till höger syns expeditionens
observationstält och i medaljens
centrum en tjuktjertlicka. Reitinacka. en tolvåring som blev 'Vegafavorit' genom sin glada personlighet. Hon. liksom kvinnorna i övrigt.
metade småfisk till husbehov. Jag
har varit mån om att söka återge
hennes fiskredskap och kl ädsel på
ett korrekt sätt.
l tio må nade r låg Vega infrusen i
ismassorna med de tysta vidderna
omkring sig. Endast tjuktjcrna fanns
där som sällskap. Expeditio nens
medlemmar ha de god tid på sig att
studera detta nomadfolks levnadsvillkor. Under tiden utfördes också
viktiga kartläggningsarbeten. meteorologiska och magnetiska observatio ne r samt sruderades djurlivet på
la nd och i havet.
Allmä nt kan silgas att arbetet med
denna medalj givit mig en inblick i
en annorlunda värld. fylld av intressant material för e n konstnär a tt arbeta med. Det har därför varit svårt
me n s timulerande att sovra. att a rbeta fram det viktiga så enkelt och
skulpturalt som möjligt. ..

LLr
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Frågor:
a. Vem har graverat 1809 års tapperhetsmedalj? Enligt Hildebrand blev
den första t ypen. Gustav III :s (Hild.
103 och 104) 1789 gjord utav C.G.
Fehrman, Gustav IV Adolfs (Hild
3 1 och 32) av Lars Grandcl. medan
däremot Carl Xllls type n (Hild. 25
tl) ej har någon gravör n~imnd.
Enligt en försäljningslista av den
kände medaljören Daniel Loos i
Berlin av 1830 (Berliner MedaillenMiinze G. Loos) skall de nna Carl
XIII modellen vara graverad av just
Daniel Loos. Nr21 i hans lista upptar

Schwcdische Kriegs-Ehrenmedaille
1803 (sic!) geschnitten.
H. Das Kreuz des Schwcrtonlcns.
K.lm Lorbeerkranz: FörTapperhet
i Tält (sic!)
Nicht verkäuflich.
Uppgiften innehåller allts å två fel,
ett allvarligt- årtalet - och e tt helt
ofrivilligt skämtsamt - ... i Tiilt.
Kan det verkligen förhålla sig så
att Daniel Loos graverat medaljen i
dess olika utföranden. eller har han
efter originalmodell graverat och
präglat tapperhetsmedaljer att utdelas bland de preussiska förbundne i
enlighet med utbytandel av våra
medaljer mot ryska St. Georgskors?
Jfr Torgny Lindgrens artikel i
NNUM oktober 1950 s id . 153fTNär svenska tapperhetsmedaljer
··byttes .. mot ryska St. Georgskors.

S1•ar:
Den förs ta frågan måste 11'1 en gan·
ska utförlig kommentar. Till en början avbildas här, till ledning för lä·
sarna. dels tapperhetsmedaljen som
den såg ut under Gustav IV Adolfs
regering med denne konungs monogram (tig l . efter avslag i s ilver, levererat till Kungl Myntkabinettet år
1807 från Kongl. Myntet. inv. nr
387B. i det s k Hildebrands inventarium med underor 13: detta innebär
att den har slagits föregående å r.
alltså 1806. eftersom leveranserna
från myntverket normalt kommer i
efterskott), dels samma medalj som
den såg ut fr o m Karl XIII (lig 2.
efter utdelat exemplar) fram till

1914. då den s ista gå ngen utdelades
-dock sedan ca 1900 försedd med
kunglig krona (fig 3). Den nya åtsida n med Sv~irdsordens riddarkors
infördes enligt Ka rl Xlll :s kungliga
brev den l O juni 1809. alltsf1 blott
några dagar efter det att han utropats till konung. och får ses som ett
led i ö nskan att så fort som möjligt
utplå na minnet av den avsatte Gustav IV Adolf. Sålunda fick innehavarna av Hederstecknet för grcnadjiirer 1799 (Hildebrand. Gustav IV
Adolf nr 17 och 17 a) byta ut sina
medaljer mot nya, där ins kriftens
GUSTAV IV ADOLF ändrats till
KO NUNGEN (se E E Arecn. Dc
nordiska ländernas officiella bclöningsmedaljer. Sthlm 1938, s 70och
74). Den nya tapperhetsmedaljen
graverades i juni av den eljest gans ka scnnirdige Lars Grandel (Kammarkollegii protokoll. juni 1809. an-

F i,: l . Ml'claljen för tap pl'rlll't i fiilt 1806 m l'cl ( ill.\ ltll' l l · Adolf., 11111/llll'lr i/:
.(('/·. A1·sla!! i sill·er .fi·wt .wtmma tlr . Kcm,:l My m l..a hine llt'l . Foto .Juri
Ta11t.wlu.

b. l samma försäljningslis ta finner
man ytterligare en medalj med
svensk ank nytning. nämligen över
Gus tav III. närmare bestämt över
dennes död. Hild. 96. Oaktat medaljens å tsida bär J .J .G. Stierles signatur (även han en välkänd berlinergravör) påstår alltså Daniel Loos sig
vara mästare till denna medalj. Kan
måhända Loos ha graverat frånsidan? Hild. nämnertvåolika utföranden av medaljen. Vissa drag hos
medaljen påminner verkligen om
Loos om manjärnför med hans arbeten från den tiden över Friedrich
Wilhelm II.

Anders Ringberg,
Diisseldorf
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FiK 2. Fiirtapperlr et ifiiltml'd 1809faswiilltul.\ l'C'IIIIl' oclr hand. Exemplar
.wnnolikt frcin Karl Xlll:.f tid. Tillltiir Kun~tl Mc{i:ts Orden. Stockltolms sloll (/tm·kamrt•r C G Hesselblads donation). Foto Nils
LaRerRn'n. A TA.

teckning av N L Rasmusso n hos
mig). Frå n denna tid bars medaljen
med frånsidan utåt; detta kan dock
inte ha gällt de s ist utdelade (se fig.
3).
Emellertid innebar den långa litdelningstiden för den sista versionen av tapperhetsmedaljen, att nya
stampar har graverats vid flera tillfållen. Detta har. som insändaren
konstaterar, inte bara skett vid
Kongl Myntet i Stockholm. äve n om
de första exemplaren - liksom alla
de som utdelades i fredstid - tillkom
där. Vår främs te expert på denna
medalj, Dr. phil. Chr. v. Warnstedt ,
Stockholm, har haft vänligheten a tt
lämna kompletterande uppgifter om
vad som skedde under det svenska
deltagandet i kriget mot Napoleon
1813-1 814, då det blev för omständigt för kronprins Karl Johan att
från högkvarteret i Tyskland bestiiila tapperhetsmedaljer i Stockholm.
Jag citerar:
'"Frå n åre n 1813 och 1814 föreligger räkningar och kvittenser beträffande
tapperhetsmedaljer
och
svärdsordnar tillverkade hos 6 olika
guldsmeder enbarr i Berlin(!), nämligen hos Daniel Loos, J. G odet , C.
Gomansky, G . Decker.Johann Kolbe och Friedrich Nietze. Se härom
närmare hos von Warnstedt: Medaljerna för Tapperhet till Sjöss. s 5152 och not 29 ( Forum Navale 1974).
Men dessa leveranser täcker endast
en mindre del av det stora antal
medaljer, som på tysk mark bevisligen utdelades både till svenskar och
andra. En icke namngiven tillverkare i Hannover skymtar också i materialet. Men sannolikt har ett flertal
guldsmeder även i a ndra dåtida tyska storstäder anlitats. Man får nog
utgå från att vaije tillverkare i regel
haft en egen gravör."
Lika litet som undertecknad har
v. Warnstedt påträffat något exemplar med den fatala texten "i tält".
Till dess att vi beretts tillfälle se ett
sådant får det anses som sannolikast
att Loos' katalog från 1830 uppvisar
ett rent tryckfel (en historiker tänker dock på samtidens förebråelser
mot Karl Johan för att ha hållit tillbaka svenskarna i det blodiga slaget
vid Leipzig-de befann sig "i tält").
En liten randanmärkning: det var
nog betydligt fler guldsmeder som
kunde
tillverka
ordenstecken
(svärdsorden) än som besatt präglingsmaskiner, i vilka de kunde slå
tapperhetsmedaljer.
Vidare lämnar v. Warnstedt föl-

F i~ J. Fiirrapperh er iji"ilr. Prii~:latf i rinJ!. UrtiC'/acl/914 (.l'isra ;Itillf.:l'll Ji ~u/d
ochfiirsedd med kliliRliR krona. Prirar iiRo. Fo10 Gunnd Jaii.I .I'OII.

ATA.

jande kommentar till frågan om e n
tillverkning av tapperhetsmedaljer i
Tyskland redan under Gustav IV
Adolfs regering (ehuru, som vi sett
ovan, det inte kan ha varit fråga n om
den typ som Loos beskriver i sin
katalog, eftersom den infördes först
1809):
"Uppgiften att Daniel Lo os graverat en tapperhetsmedaljstamp redan år 1803 är inte alls otrolig. Gustav IV Adolfvistadesju l803/04omkring ett år i Tyskland och gjorde då
minst två uppehåll i Berlin. Uppgiften vinner indirekt stöd av det egendomliga förhållandet au en svensk
stamp med konungens namnchiffer
tillverkades först sent på å ret 1806.
trots att en mängd medaljer bevisligen då redan delats ut bland trupperna i Pommern- första kända medaljregn ägde rum 9 maj 1806. Jus t om
denne konung är det svårt att tro. att
han därvid skulle ha begagnat sig av
gamla medaljer från sin fars tid.''
Tilläggas bör. att ett studium av
bokstavspunsar m m på alla bevara·
de exemplar. varvid man bör utgå
från de avslag som levererats direkt
från Kongl Myntet till resp Kungl
Myntkabinettet och riksbanken,
borde göra det möjligt att med en

Kungl Myntkabinettet,
statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 13- 17, 2 tr
Stockholm
(Buss nr 42, 44 och 69
till Historiska museerna.
tunnelbana till Karlaplanl

Utställningar: Svenska mynt
från 1000-talet till nutid,
Mynt från forna svenska
besittningar, Världens mynt
unde'r 25 århundraden.
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens konsthistoria
Museet:
Tisdag-fredag 11-16
Lördag och söndag 12-17
Förfrågningar tisd 13-16
Postadress: Box 5405,
114 84 Stockholm
Tel: 08-63 07 70
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viss grad av sannolikhet fastställa ,
vilka varianter som tillkommit utomlands.
b. Den i Berlin slagna medaljen (lig
4) till minne av Gustav III: s död
(Hild. 96) är signerad STIERLE.
FECIT (= Stierle gjorde [den]). Johan n Jacob Gottfried Stierle (17641806) var elev till Daniel Loos; åren
1 78~7 och 1792-1806 var han anställd som medaljör och gravör vid
myntverket i Berlin . Utan att ha studerat Stierles kontrakt är jag säker
på, att han i likhet med andra medaljörer, både då och senare, hade tillstånd att utge ''egna" medaljer.
blott han utförde sina stipulerade arbeten åt regeringen/monarken. Att
hans stil påminner om lärarens är
ganska naturligt. Hildebrand uppger. för att citera ordagrant, att "båda sidornas stampar hafva blifvit
omgjorda med ringa skilnad" . Detta
tyder på att de första ve rkt ygen
spruckit. Innan vi går in på just denna medaljs hemortsrätt skall vi reda
ut begreppen beträffande dynastien
Loos och deras företag i Berlin.
Daniel Friedrich Loos ( 17351819) var utbildad som mynt- och
medaljgravör och blev. efter tjänstgöring i Magdeburg. utnämnd till
chefsgravör och kungl medaljör i
Berlin 1768. Han var verksam till
kort före sin död och mås te vid tiden
för mordet på Gustav III ha varit
Stierles överordnade vid Berlins
myntverk. Många preussiska mynt
bär hans signatur L. medaljerna däremot har namnet utskrivet: D.
LOOS.
Bland Daniel Loos · söner märks
Friedrich Wilhelm Loos, som avled
kort efter sin fader och signerade F.
LOOS, F. L .. LOOS FIL. etc.: han
samarbetade med fadern och graverade själv många medalj er. Mera betydande var Gottfried Bernhard
Loos. en yngre son ( 1774-1843).
med signaturen G. LOOS, som bibehölls åtskillig tid efter hans död
som märke för den berömda gravyroch präglingsanstalt han grundat
1812 i Berlin. I några fall återfinner
man signaturen för hans son, Daniel
Loos d y, i så fall som DAN. LOOS
SOHN IN BERLIN. Detta företag ,
Berliner Medaillen-Miinze, hade efter 1843 ägare av annan familj. G.
Loos gav även ut kataloger 1840och
1842;jag har inte sett dem, men tapperhetsmedaljen skall förekomm a
även i upplagan från förstnämnda

år.
När Stierle graverade sin ''aktu18

Fi~:

4. Gustm• 11/:s död 1792. Medalj m· J J G Stierle och priixlacf i fler/in.
Kun~l Myntkabinettet. Foto Ni/.1' LaJ!t'rgren. A TA.

alitetsmedalj" över Gustav lll :s
död 1792 existerade alltså inte företagel, varför den måste ha präglat s.
låt vara som en egen produkt. vid
myntverket i Berlin. Slamparna förblev enligt praxis konstnärens eller
beställarens egendom. Eftersom
Stierle dog redan 1806 förefaller det
tänkbart , att Daniel Loos- eller någon av hans söner- vid en efterbeställning. en mycket vanlig företeelse. har måst gravera nya stampar.
eftersom de gamla sprungit sönder
eller på annat sätt skadats. Därvid
har man bibehållit Stierles signatur.
eft ersom han var upphovsmannen
(frågan om eventuella förlagoröversända från Sverige kan vi inte gå in
på här). Sedan har verktygen, som
inte tillhörde den preussiska kronan. 1812 överförts till det nygrundade företaget. Så sent som 1839
eller kort därefte r användes frånsidesstampen för att åstadkomma en
" mula" varvid åts idan togs från en
medalj detta år över 300-årsminnet
av reformationens införande i Berlin
av Carl Pfeuffer (Berliner Miinzblätter, Jan. 1908, s 9). Pfeuffer var en
av de många gravörer som arbetade
för Loos.

Övrig litteratur :
L. Forrer: Biographical dictionary
of medallists.
B. E. Hildebrand: Sveriges och
svenska konungahusets minnespenningar. , del 2. Sthlm 1875.
K. Löfström: Tapperhetsmedaljen
efter 1814. Meddelanden XIV
från Kungl Armemuseum, Sthlm
1953.
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MÅNDAGSSEMINARIER
l NUMISMATIK
(STOCKHOLM)
Måndagar 19 jan- 4 maj kl 10- 11
träffas medarbetarna i rr~jckten
Mynt ./i'el n 1·ikinxat iclc•n .litnlla i S 1'1'rixe och S1·erixe.1· my11tflistoria för
genomgång av nyutkommen litteratur och för diskus:.ion av aktuella
forskningsproblem. Ä ven dc intresserade. som inte deltar i projl!ktarbetet. ii r välkomna.
Lokal: Biblioteket. Sandhamnsgatan 52A. Stockholm.
IJrita Malmer

TB MYNT HB
U. Thimberg R. Berglund
Prislista nr 10 sändes gratis
på begäran

KöPER
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHO R
UTIERATUR

Ersta gate n 14
11 6 36 Stockholm
Tel. 08- 410133
Oppethållande:
Yard. 10-18
Lörd . 10-13

Rune Höglund några minnesord
FAG ERSTAB YGDENS MYNTKL UI:3U sammantriiller första helgfria
måndagen i varje månad pi't AB Vii'itanfors Industriers matsal. S Linjan.
Fagersta. Uppl ysningartcl0223/ 11 67 1 ckl l7.00och0223/ 17'2 ISki!U016.00.
FINSPÅNGS I\1.YNTKLUBB sammantriidcr sista torsdagen i varje mi'tnad
på Sparbanken Ostergötland. Bergslagsviigen 4. Finspå ng. Upplysningar tel
0 122/103 89 el 161 20.
KATRIN EHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrineholm. Upply-;ningar tel 0150/210 45 el 151 00.
KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten
med auktion pit Hcmgården. Norrctullsviigcn 9. Kristianstad den :wn (ftrsmöte). 20/3. 10/4. 24/4. 15/5. 12/6. 1717.2 1/8. l!l/9. 1611 0. 20111. IX/12.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra mftndagcn i v;uje m:"tnad p1'1
Pensionlir gården . V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. Upplysningar tel O155/
131 31. 133 09. 134 29.
Samlarföreningen S:t ER! K. Myntsektionen har möte pa Karlbergs viigen
32A. Stockholm kl 19.30 den 19/2. ~/4 och 717.
SAMLARKL UBBEN NUMIS Skclkftca har möten första tomlagen i
varje månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar 0910/186 80.
NUM IS MATISKA KLUBBEN i U pp~a la -;amnumtriidcr i Skandia. Drottninggatan l A. den 17/2 bytesafton. 17/3 arsmöte oc h föredrag. 2113 be<iök
vid Myntets dag och 5/5 auktion. Upplysningar td O18-11 50 00 el 12 80 l O.
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖR EN ING sammanträder med mynt·
auktion 25/2 . 18/3. 7/4. 7/5 pit restaura ng Munken. Norrgatan 24. Viixjö.
kl 19.20. Visning 18.20-19.20.
NUM JSMATIS KA FÖREN INGE 1 ÖRESUND. Helsingborg har möten
första helgfria onsdagen varje månad pl't Handelsklubben . Sumlo;torgct 3.
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har i regel möten sista onsdagen i varje månad. Lokal: Museets förclii!lningssal. Upplysningar: 019/
188 600.

3-4/4 B. Ahlströms Mynthandel AB på Operakällaren. Stockholm.

SVEA har auktion i april eller maj. Tid & plats meddelas senare .

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr+ porto

Den nyligen bortgångne direktör
Rune Höglund ( 192{}- 1980) var
under åren 196S-1974 ordförandc i Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänner och gjorde under
denna tid vår stödförening
mycket stora tjiinstcr. Samfundet. som grundades 1948 under
o rdförandeskap och på initiativ
av överstelöjtnant Georg de Laval. var under dc första tjugo
åren en förening för en trHngre
krets . Med Rune Höglund som
ordförande började en ny tid i det
att verksamheten vidgades.
medlemsantalet ökade och ekonomin kraftigt förbiittrades. 25:'lrsjubileet 1973 kunde firas med
glans: en utsllillning om ··oaler
Kro na Öre" ordnades av myntkabinettets dåvarande chef Brita
Malmer. en jubileumsmedalj
slogs och gav god vinst och den
av ordföranden ledda ekonomiska driven inbringade kontanta
medel. som bl a möjliggjorde
förvärvet av en förnämlig gåva
till myntkabinettet.
Vi minns med tacksamhet Rune Höglund som en snabb. elegant och effektiv ordförande .
Hans starka personlighet och
stora charm gjorde honom därtill
personligen omtyckt.
Ulla Westermark

*
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Fritz HeJd
in memoriam

KUNGL MYN"TXAB INETfET. STOCKHOLM
Förel~isningnr vå ren 198 1

Söndagen 8.2. kl. 14.00. Antik varie Harald Nilsson: Ant ika guldm ynt vackra men svåra . Nf1got om problemen kring antiken'> guldmynt. Hi~tori '>
ka Museets hörsal. Ingång Narvavägen.
Torsdagen/9.2. kl. 19 .00 Professor Ernst Södcrlund: Dc svenska al"fiir~ ban
kerna under krisåren pf1 1920-talet . Professor Södcrlund har i ett llcrwl
böcker behandlat svensk bank historia. senast 197li i ett arhctc om skandinaviska Banken. Kungl. Myntkabinettets 1nedalj~al. lngfmg. Sturgatan 41 .
Sändaxen 22.2 kl. 14.00 l :e antikvarie Lar.. O. Lag.crqvist: Symbolik u~h
porträtt. Ntlgra tankar kring myntkonstens utveckling. Historiska Mu ~cct s
hörsal. Ingång Narvaviigen.

Onsdaxell25.2 kl. 19.00 Muscidirektör Ulla We!-tcrmark: Myntpriiglingcn i
Kamarina på Sicilien. Ulla Westermark har tilbamman~ med förre chefen
för Department of Coins and Medab. Briti-;h Museum . LlHldon. Kenneth
Jenkins . nyligen publicerat en bok om den antika staden Kötmarina .. mynt
från 400- och JOO-talen f Kr. Föredraget arrangerat av Svenska Numismatiska Föreningens antiksektion- allmiinhcten viilkommcn.
Obs lokalen: SAF-husct. S. Blasieholmo;hamncn 4.
En av de allra si ta dagarna av
1980 nåddes vi av budskapet om
all Föreningens styrelsemedlem
FRITZ HELD a vlidit den 28 december.
Han föddes i Stockholm 1914.
blev student vid Norra Latin
1929 och tog ingenjörsexamen
1933. Sedan 1960 var han anstä lld vid Stockholms Gatukontor och var vid sin pensionering
1979 arbetschef för ga tu byri"tn~
södra distrikt. Inom acka var
han länge verksam vidgatu-och
parknämnden samt innehade
andra förtroend euppdrag.
Fritz HeJd hade många verksamhetsområden utöve ~ sitt yrke. Förutom att han var reservofficer vid l ng 2 i Eksjö var han
en stor friluftsmänni ka med särskild förkärlek för Stockholms
skärgård.
Ett av hans verkligt stora intressen var numismatiken. 1952
blev han medlem i Svenska Nullli:.matiska Föreningen och invaldes i Föreningens styrelse av
årsmötet 1978. Han hade hoppats på och glatt sig åt att kunna
få ägna sig åt sin hobby den dag
han gick i pension. Tyvärr gick
denna hans önskan inte i uppfyllelse.
Trots en mycket stor arbetsbörda försummade han sällan
styrelsens sammantriiden och
han ställde gärna upp för att hjälpa till när så behövdes. Trots
ha ns svåra sjukdom fanns viljan
hela tiden kvar att försöka hjälpa
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Torselaxen /1.1 kl. 19.00. Bankdirektör Rudolf Jakala.,: Varför har vi inllation? Dir Jalakas. tidigare chef för Sve n ~ka Handelsbanken'\ ekonomi~ka
sekretariat . talar om orsaker till inllation. l nl cd nin gsv i ~ kommer l :c antikvarie Ernst Nathorst-Böö'> all kort redogöra för niigra kiinda inllationcr i
världshistorien. Kungl Myntkabinettet.. mcdalj~al. Jngötng Storgatan 41.
LörclaJ:en-.\iillcla}!c'n 11-22 .l kl. 11.00- 16.00 ~t Y TETS DAG. Sven-.ka
Numismatiska Föreningen och Sverige~ M ynthamllarc~ Fiirening mdnar
öppet hus för myntsamlare och andra mun i.. mati~kl intre"crade i Histori.;ka Museets utställningslokal. Bland deltagarna miirks Mynt verket. Samfundet Kungl Myntkabinettet.. Viinner. dc numi .. mati,ka 'tiftcJ.,crna o~h Kungl
Mvntkabincttet.
Fiireclra}!: Professor Brita Malmer talar om ··~ t ynt uch m;inni~kor. Fran
Birger Magnusson till Sten Sture d.y :·. Härutöva planen~'> lilmförevi ...ningar och kortare föredrag. Niirmare information om ovan,tacndc arrangemang kommer att meddelas i dagspn:s-;cn.
Torsdage/12 .4 kl. 19.00 Professur Andrea~ Adahl : Exploatering. oljerikedumar och revolut i.~ n er i !rans mynthi~toria . Profc-.-.or Adahl iir chef rör
institutionen för Oststatsfor.;kning i Upp'>ala och f n ,akkunnig i Stat\nu.hberedningen.
Kungl Myntkabinettet!> medaljsaL lngang Storgatan 41 .
TisdaJ:I'II 12.5. kl 19.00. Lars Jonung. Ph. D.. Lund : Guldmyntfoten i
Sverige . Dr Jonung tilh riiddc vid i'lr'>~kiftct en tjiin't Mlm for.,kare vid
Konjunkturinstitutet i Stockholm. Kungl. ~t y ntkabinetteh medalj'>al. Ingång Storgatan 41.
Utställning
Midsommar - oktober. Under tiden fran mid~ommar till och med oktober
kommer p1\ Historiska museet att visas den qora Vikingauhtiillnin gcn. '>0111
tidigare visats i London och New York. J ut'itiillnineen medverkar iivcn
Kungl. Myntkabinettet.
~

sin kära gamla Förening.
Vi som haft favören av all känna Fritz Hcld ko mmeratt minnas
honom som en intresserad sty-

relsemedlem. en cntusiasti-;k numismatiker och en god viin.
Frid över han<; ljusa minne.
Giiran Ber)!C'IIStrtihle

Brita Malmer: Den senmedeltida penningen i Sverige. Svenska brakteater
med krönt huvud och krönta bokstäver. Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens handlingar. Antihariska serien. del31. Stockholm
1980. 280 s. iii. JSBN 91-7402-097-8 (ISSN 0083-6761 l. Cirkapris 225 kr(inkl
moms). Distribution Almqvist och Wiksell International, Stockholm. eller
bokhandeln.

Arbetet med Sveriges mynthistoria. som återupptagits av en svensk-finsk
kornmitte under professor Brita Malmers ordförandeskap. har som slutmål
att publicera dc svenska mynten i tre serier-en serie av myntbeskrivningar
(corpus). en bestående av mynthistoriska studier över begränsade perioder
och ämnen samt en som skall utgöra en inventering av källmaterial i och
utanför museerna, uppställda landskapsvis. J den första serien har som
bekant tidigare två band utkommit. T G Appelgrens Gustm· Vasas mynt
( 1933) och Torgny Lindgrens Sn'riKeS mynt 1719-1776 ( 1953). Ett band
omfattande sturetidens mynt ( 1470-1520) står närmast på programmet.
U nder arbetet med sistnämnda myntbeskrivning stod det klart. att det ej var
med säkerhet fastställt vilka mynt av den liiKsta valören. penningen, som
slagits under sturetiden . För att kunna reda ut denna svåra fråga har Brita
Malmer behandlat hela det stora. senmedeltida materialet av brakteater
med krönt huvud och krönt bokstav. Den bok hon nu utgivit är den första i
den andra serien inom projektet Sveriges mynthistoria; den är en imponerande forskningsinsats.

®
MYNT
&

MEDALJER
Sveavägen
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Box 19507
S-104 ;~2 Stockholrn 19
T · R<'ldrnansgalan
(uppg<'lng Handelshtigs kolan)

~

08-34 34 23

Svenska mynt
och sedlar,
utländ.,/w sedlar
i stor sortering
o/

Öppet: vanl. 11-18. liird 9-14

Hm•tultypema .vom beltandlas i Malmer.v ar/Je/e - hrakteater med a) krönlhlll'lld b)
krön/ A och c) kriinl S . De iir mycke/ l'((riamrika oclt har prii~:lat.v under tlllt llf:ll
re~Jenter. Ktm~:l .4/ymkabine/let. Fo1o Nils La~:erRI"C'/1. A TA.

Arbetet inleds med en gruppering av mynten och efter deras bilder: Krönt
huvud, krönt A. E, L och S. Därefter följer en genomgång av myntens
möjliga datering, där inte minst en omfattande analys av halten (neutronaktivering respektive svepefektronmikroskopi) spefar en viktig roll. Förl'attaren kommer med åtskilliga nya resultat. särskilt vad det gäller att ge en
tidigare datering av vissa varianter inom typen med krönt huvud (till Birger
Magnussons regering). J detta sammanhang behandlar hon också den besläktade serien med bokstav (utan krona) inom slät ring. som hon i sin helhet
vill förlägga till 1300-talets första decennier (Thordcman grupp XVI. Lagerqvist grupp XXX).
Boken omfattar vidare en k~ilfkritisk kommentar, gruppernas geografiska
utbredning (med kartor), en översikt av liknande utländska brakteater, en
diskussion av och en katalog över fynden, kronologiska översiktstabeHer
samt ett antal planscher med goda illustrationer.
Arbetets rika innehåll har här endast kunnat antydas. Det är tacknämligt
att den svenska mynthistorien åter börjat bearbetas på ett seriost sätt och
rec. hoppas på en snar fortsättning. Förhoppningsvis skall det vara möjligt
att återkomma i ett eller flera senare nummer av MYNTKONTAKT för att
mera i detalj behandla konsekvenserna av Malmers forskningsresultat.
LLt

ISRAEL
1 SHEQEL

Vi har det senast utkomna
israeliska jub.ileumsmyntet
samt israeliska årsset för
1980 på lager. M y n ten
finns i starkt begränsad
upplaga, begär prospekt eller ring for information

PEO
Mynt & Frimärken AB

Box 16245
103 25 STOCKHOLM
~ 08/211210
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Symposium i Oxford
Det sjätte Oxford-symposiet om
mynt- och penninghistoria avhölls
den 9-1 1januari 198 1 i\ Wolfson college i Oxford . förberett och iscensatt som de tidigare av personalen
vid Heberden Coin Room . Ashmolean Museum. Oxford. med Dr. D.
M. Metealf som huvudansvarig. biträdd av Mr Mark Blackburn. behandlande .. Mynt i Norden ca 8001100"" i tio föredrag med en slutsummering för ett dclt;garantal av ca 25
personer. Symposiet. vilket var indelat i fem sessioner omfattande
tvenne föredrag av ca en timme-;
längd vardera med en kortare tid mr
diskussion eft er vmje föredrag. inleddes fredagen den 9 januari kl
14.30 med ett föredrag av Dr Michael Metealf om mvntet och dess betvdelse för pennitighistorien med sii.rskild hänsyn till analys av skattfyndens vittnesbörd. Kl 15.45 inledtie
prof. Thomas S. Noonan. Minneapolis . Minn .. sitt föredrag om hur.
när och varför orie ntaliska mynt

bragtes till Ryssland och om Pirennes tes.
Lördagen den lO januari inleddes
första sessionen kl9 .45 med ett föredrag av Herr Peter llisch. Mlinster.
om tyska mynt i Norden: efter en
kaffepaus följde så kl 11.30 ett förcdrag av hr Bengt E. Hoven. Stockholm. om orientaliska mynt i Skandinavien. Efter lunch höllo kl 14.45
Mr Mark Blackburn. London. och
hr Kenneth Jonsson. Stockholm. ett
föredrag om anglosachsiska mynt i
de noreliska liinderna. varefler följde kl 15.30 prof. Carl Beckers. Köpenhamn. föredrag bet itlat ·studier
i den danska utmyntningen i Lund
under tiden ca 1030- 105(1". Programmet för söndagen den I l januari inleddes kl9.45 med ett föredrag
av hr Tuukka Talvitl. Helsingfors.
betitlat ' De vikingatida myntfyndens i Rvssland . Estland och Finland forskningshistoria ·: efter kaffepaus följde sil kl 11.~0 ett föredrag
av Dr Kolbjörn Skaarc. Oslo. om

fynden från Trondheim och deras
sammanhang. Efter lunch kl 14.15
höll prof. Brita Malmer. Stockholm.
ett föredrag betitlat "Metodologiska
problem rörande publicering och utvärdering av vikingatida myntskat ter' . varefter följde kl 15.30 Herr
Bernd Kluges . Berlin. föredrag betitlat 'Anglosachsiska mynt före reformen i skatterna runt Ostcrsjön
och proportionen mellan engelska
och tyska mynt i tyska. polska och
ryska skatter före 1002'. Som avslutning gav professor Michael Dolley. Armiclale. N.S.W .. kl 16.45 en
sammanfattnin!! av såviil föredra!!
som av dc cft;rföljandc diskussio':.
nerna. Föredragen komma att puhliceras i en volym av British Archacological Reports och torde utkomma
under innevarande ftr. Föredragen
och diskussionerna voro upplysande och lärorika. vartill kom den gagnerika personliga kontakten med
kolleger.

stulna sedlar efterlyses
Vid ett inbrott i min bostad 19112 stals ett samlingsalbum med sedlar. Jag sänder ut detta brev mcll beskrivning i hopp om att tjuvcn eller hälaren skall
erbjuda det till försäljning.
Albumet är av äldre typ med format. utseende och
spiralbindning som ett A4 kollegieblock. Pärmar av
tunn grön papp. sidor av svart papp med lickor av
cellofan (sedlarna endast synliga frfm en sida).
Det innehåller följande sedlar: Sverige 5 kr 1878.
1879. 1920. 1952. 1963. 10 kr 1935. 1940. 1968jub.
Samtliga i kv O. Norge lO kr 1904 kv l+. Island lO kr
1900 kv l (utan hål). Frankrike 5 & lO franc 1930. 5 st
av vardera k v (O) märken efter nålstick. Italien 5 & l O
lire c :a 1910 kv 01. Ryssland rubel 1895. kv 01. 3
rubell938kv l. 1000rubel1917 kv l. Chile 1/2. l. 5
och 10 escudo 1967-{)9 kv O. Syd-Vietnam 50. 100.
200.500döng 1970-72. Belgien lO franc 1910. Tjeckoslovakien lO kr 1937. Dessutom en svensk svartvit
sedel 1844 samt ett kuvert i visitkortsformat med
påskrift i blyerts: "Gåfva av myntverksdirektören
på dagen af jernmyntets utsläppande ..

ULF NORDLINDs
MYNTHANDEL AB
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08-62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJ ER

Med ,·iinliR llii/sninu

ORDNAR

Björn Laquist
Jungfrug 43 A
114 44 Stockholm
Tel. 08-61 35 46

Numismatisk litteratur
M~d/~m

Meddelande kan lämnas på tele.follsl·arare.
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MYNTORTER GENOM SEKLEN
Alltsedan dc för~ta svenska mynten biirjade p rägla:; i Sigtuna fiir ~nart tu~cn ar sedan bar
myn t pr;iglats pt1 ~ki lda ort~r i Sverige. Mynt,crkct \iii genom att utge medaljserien
t-.IYNTORTER GENOM SEKLEN erinra om dc mc~t bctydcbcfulla av dc~~a myntortcr.
Medaljserien best{lr av tio medaljer. ~om var och en upptar hctydclscfulla myntorter under ett århundrade. Dc numismatiska motiven på medaljerna anknyter till dc aktuella
myntorterna och ger samtidigt en historisk expos~ iiver mynttillverkningens utveckling i
vårt land. Medaljerna har skapats av skulptören Bo Thorcn. Jur dr Ern~t Nathorst-Böö~
har medverkat som numismatisk rådgivare. :vtedaljcrna prligla~ i bcgrän ~ad upplaga och
utges i tidsordning med medaljen över l 000-talct som den ftirsta. Hd a medaljserien beräknas vara slutpräglad 1983.
i\ h•dalj ii H~ r l 0 00 -l:tl l·l
De /iirsta s vell.\'k a 111)' /lt l'll priigladt•s i Sigt ww m clla11 995 och
1035. Vad giil/a sth·äl fomt[?ivlling l'lt som •·ikren rjii111ufc• dt•
l'lll(t'l1ka p en11ie.< .W ill fiirehild
o c h tn· s karr/)·11d••" wm n etlla~:r.r p å tle 1111a rid ur~:iirl'r allrid t ' ll myc k e t .1tor del m · jus r
l'llg l'lslw mynt. Pti mt•daljl'll'
åtsida l'fi11rar k.OII.I'tlliirl'lt om
11/)'llfl' ll.f llfSt'l'lldl'.
Under Olof Skiirkonttlll(l' regerinf: in/ärskalfadt•J e11gl'iska
m .\ 'lltmiisran- rill S•·Nigt•: Ar/frie. Godl\'im·. Leo/mall, Sn•m.
S11elling, Ulfcerrl. IIi kiillnt•r
fina av dem /rtill<'llg.-l.vka prii~: 
lillg ar. diir •·i m iiru dt•ra.r liCIIIIII
på mynfl'll o ch koll.l'flliire/1 har Fa l..1 :1 <Ull rn~dJij..-rn a
på frånsidan tn· mN/a/je11 riik llllf upp dera.1· lll/11111 . Etr m · ~k1all
dem iir rro ligttn .l'\'t ' ll.1 kt. Thrttf:r. Pa1m.:r.1tl ll~<Hh
Priiglingama pa~:ick ocha unliKIII
der Olof:; sons Allltnd Jakob Paun~r.&l ' 'h er Y\IY
G uld 1.\ 1\, numr uppl
rttgaing.

J.;,,,"

Till

\ 'olirllnl· ll"; ,,

J>i.un~l~r

~l in ."ikl

l lppl:tga

-l ;\ 111111

55~

111110

J;'i mm

no g

~CICIO

-15

l)()!!

50

lllll1

Pm
1-lS:-

:t

S: -

ll.-l311: -

Pris inkl ciUi . frakl och poslf avg sam l moms giiller 1om 28 februari 1981.
Lcvcran~ beräknas ske med biirjun i december 1980 och i den la kt verket~
kapacitet mcdgt.'f.
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AUI{TION 8

242 :lOO:-

avhölls lördagen den 29
Novembe r oc h gav e tt
mycket gott resultat:

54 000:-

60 000:-

AUI{TION 9~ majl98l
Fram till och med den 13 fe bruari ta r vi
emot svens ka oc h utländs ka mynt , medalje r och sedl ar.

Erfurl, Gustav IJ A.dolf
10 Dukater 1632 HH HH

Hittills har vi förutom 10 d ukater Erfurt
bl a tagit e mo t s venska ri ksdalrar och
d uka ter, samling svens ka oc h utländs ka
sedlar, antika mynt, e uropeis ka medeltids mynt; bl a några nors ka i loppkvalite t,
samling b altis ka 1500-tals mynt sa mt en
samling ryss land med bl a 3 Ru bel 1879 (5
ex) och Ivan III:s halvru be L
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