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Box 7317, 103 90 Stockholm 
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08 - 661 23 80, 661 35 80 
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INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL AB 
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Christie's 

MYNTAUKTION 
i Avesta 

17 februari 1990 
Auktionen omfattar ett 40-tal 
svenska guldmynt samt många 
guldmedaljer, riksdalrar och 

svårare moderna mynt. 
Bland objekten kan nämnas: 

2 st Akerendam-set 
Nordsjömonarker i guld 
20 kr 1877 och 1879 (2 st) 
10 kr 1876 M.H.S. 
5 kr 1881 spegel 
113 rd 1660 kastmynt 

Illustrerad katalog kan rekvireras 
gratis från Södra Dalarnas Myntklubb, 

Hedbygatan 48, 776 00 Hedemora 
eller te! 0223-219 15. 

Dronningens Tvac.:rgadc JO 
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Modeller av tre myntpräglingsmaskiner 
Deras historia och funktion 
Av Sonny Serrestam 

IIIIedning 
Mynt tillhör de äldre fOrcmå l som i 
större utsträckning än något annat 
undgått ödet att helt fOrstöras av tidens 
påverkan . Detsamma kan man inte 
säga om de mekaniska hjälpmedel 
som mynttillverkningen skedde med. 
Myntstampar och präglingsmaskiner 
fårstördes ofta och ersattes med nyu. 
Det var relativt sent som man började 
arkivera slutanvända stampar och 
annan maskinell utrustning. l Sverige 
iir det nästan uteslutande utrustnin!! 
från myntverket i Stockhohn som tili 
en del är bevarat till våra dagar. Våra 
kunskaper om äldre tiders mynttill
verkning bygger till stor del på teck
ningar och nedtecknade reseskildrin
gar om vad besökarna hade sett och 
upplevt. 

Denna anikel skall behandla några 
av dessa förlorade fOremål som åter
skapats i modellform. Niimligcn dc 
typer av myntpräglingsmaskiner som 
användes för kopparmyntningen i Sii
ter. Nyköping. Arboga och Avesta. Av 
Fal u koppar tillverkades på dessa o ner 
nästan allt svenskt kopparmynt under 
åren 1624- 1832. 

Som samlare har jag under många 
år fascinerats av de gamla svenska 
kopparmynten. Dessa miniatyrkonst
verk som vanligt folk hade i sina lic
kor och som de framfOr allt kände 
igen. Från 1624. då de forsta officiella 
kopparmynten präglades. till mitten 
av 1700-talct kom dessa helsvenska 
bruksföremål att dominera den svens
ka penningmarknaden. 

Ar 1625 började man använda vat
tendrivna valsverk. en komplicerad 
och dyrbar metod som efter 1715 av
löstes av manuella släggverk. Paral
lellt med dessa båda anviindcs från 
1600-talcts sista hiilft jiittelika vm
tendrivna sliiggvcrk för stiimpling av 
plåt mynt. Gemensamt för dc t re meto
derna var att dc rent tekniskt var gans
ka enkla konstruktioner. Det uppn~ld 
da präglingsresultatet blev ofta diiref
ter. Betydligt bättre resultat uppnad
des vid myntverket i Stockholm där 
s k skruvverk började användas under 
1600-talets sista hälft. mr priigling av 
guld- och s ilvermynt. samt den del 
kopparmynt som priigladcs h ii r under 
1700-talets första hälft. 
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Arbetets uppltiggni11g 
En miingd litteratur som kunde vara 
till hjiilp i ämnet har studerats innan 
modellerna kunde börja byggas. (Se 
bibliografi fOr modellernas byggnad.) 
M:ilsättningcn har varit att framstiilla 
modellerna sil nära verkligheten som 

möjligt. Sålunda har modellerna till 
största delen byggts i trii. med detaljer 
- typ stampar och olika förstärkn in
gar - i metall. Alla de verktyg som 
hörde till de olika maskinerna har 
ocksil modellerats. liksom en ugn för 

l. RI'Å0/1,1'/fiiÅiitm m· Wllli' llt lri•···r mls•·t•rl.. lfi/.n ·l'l'kl'l mr 1'11 t'ffi'Åiil' pnlgling.I'IIII'IIHI som 
gt'IIIJ/11 <lre11 kom all produn•m swm milngtler kopparmy/Il i S•·erixe. Der mr i del lri11ga 
/opper n/lrftir dyrban ml'lf.lliindiga byu•11 m· 1'(1/.sama som jal'l bil''' upp.slima t•// t• r på an
nm Stl/1 .~kwlade. Rno: (/ik.l'f/111 fii(imulr J L. s\'('1/,1.111/1 11•xiii. 

2. Dt'la/j/Jild m· 1'11/.n·erkt•rs uppll.'~~gnwllllt'ci priig/ing• m l.111r ocil kuggiljul ji)r/mndna lllt'ci 
dl! axlar so111 dn·•· •·a/.wnwm/11. Srom koppar111ylll. r.' l' Kris1ina.1' ucil Karl XI:s 1-örinw u·, 
fiinustl/1,1 pd 111odellrn ilafi·llllll)'lllilildcr gt'III'I'IW ft• pli 11rlst·n. Dt•J skullt· g t· ml.w·n en dia · 
me/1'1' pli cirka X 1·111. 



glödgning av plåtmynt. Maskinernas 
verkl iga mått har anpassats till lämpli
ga skalor. 

Modclltrii 
Ask: Scgt och hårt. Mycket god håll
fasthet. 
Bjiirk: Tiit och c l a~t isk . Mycket god 
hålll~tst hct. 
Bok: Tung och hl\rd . Mycket god Mll
l~tsthct. 
Furu {7illl): Uittbearbetad. God håll 
fasthet. 

l imt•nhjult•t 
En a' män,l..ligheten-. äkbta uppfin
ningar !Or att till\·arata ' attneL' energi 
är vattenhjulet. Det fiirc:kommer i en 
mängd varianter. Dc vatt.:nhjul :.om 
d re' myntma~k i nerna var s k Ö\'Cr
fall~hj ul. med l:tng-.am gang och \ e r
kan genom tyngd. Va ttnet kom ovan
ifnin och då ofta~t i byggda r.innor. 
Overfallshjulen byggde~ med Mora 
diamet rar och \ar -;ynncrligen effekti
va - om man niijcr l- ig med laga 
\af\ ta l. 

\ allend rh et Hlls' er k 

.\/ode/l 
Skala 1:10. ~ lodcllmatcria l: bjiirk och 
furu . Dri,axlar och präglingsval ·ar m 
metall. V;1l -;vcrket' naturliga storlek: 
Vabstolcn> hiijd drka 90 cm. bredd 
cirka -+0 cm. Matningshöjd cirka 50 
cm. Vattenhjulet' diameter min .. t 300 
cm. (Fig l) 

Teknik 
Ett långt -.malt kopparband av samma 
bredd och tjocklek ~om dc pr.igladc 
mynten inf<irde .. mellan två roterande 
präglingwabar drivna "'' ett vatten
hjul av ii'crfalbtyp. När bandet go\tt 
igenom erhöll., ett långt kopparband 
(ten) med stiimpclavtryck. som sedan 
klippte .. elle r utstansades till mynt. 
Antalet myntbilder i priiglingsvalsar
na varie rade beroende på myntets 
storlek . Valsarna vilade i en s k vals
stol och var genom hylsor fOrbundna 
med dc axlar och kugghjul som drev 
vals<t rna runt. Valsningen sköttes av 
två personer. (Fig l - 2) 

Ko 111111 c llf a r 
Iden att tillverka mynt i valsverk var 
inte ny i Sverige 1625. Det äld st<~ 

svenska valsverket anlades redan 1574 
i Västerås av tysken Matthias Hintzc. 
Fiir hertig K<trls räkning anlade en an
nan tysk Scb<t~ tian Schoras ett vals
verk i Nyköping 1586. Båda dessa an
vändes under en kort tid fOr prägling 
av silvermynt. 

3. M llllllt 'llt 1/tl.:~···-,·~ (1/1\W I/ l'itl lll\'111\'('l'~ •• ,, .. h ·t •\(tl. 1:'111111111 i >ilfllllllt• .11/11/llill~f'tl\\lltlt• 

III 111.1111/1111111'1 Jlll ll lltft'n//1111{11'11. 11'1/lllfllltfc• flll(lt'tfllft•/1 Hl tl\'1'1'<1{1111{11' 11 gi.-J. 1/t•tf IIIIII tft'll 

11/ltftl'. /:'11 IIItiii lftit'lltft• på lllllffll \1//011 1/11~ c'// ~mj/1~1 1/og III((/ fttmtf.lfill/1/1111 IIIIII ill'l'T· 

\ltllllfll'll . mrt1tt'r m<mlultlt- el/ pm~lm 1111111 

--1. /)Naljbild III' s /(lggn·rkt't.l npplt_,·ggllad. 'li•tl .ll ll lftllr jit.lfsolto 11wd kilar i t ' l/ cyli tltlt•t: D t•ll 

ii l'rt• ~/illllfll'llfm t.<a/1 i On •mrmt•n (fi ol en ) .\om lir koft(llatl 11/l'tl <'Il l i lla till h ilmmlt'll och 

Jll'tlal l'lt. / c·t 'lllrt/111 III' c:rlilldt'm t ' /1 st(ltf nwtlt•n f l.\'trmtit((omwd tmdcrSflllllfl. 

Vid byggandel av modellen f<irsto\r 
man biittrc vi lka problem myntarbe
tarna hade. Framställningen <tv pr.ig
lingsvals<trna varett besviirligl kapitel. 
Gr.wörcrn<t cllerciscnsnid<tre som dc i 
iildrc tider kallades var i stiindig verk· 
.. amhet 111cd att framstiilla nya valsar 
eftersom c.Je fort blev uppslitna eller pli 
annat sii tt skadade. Den tidskriivande 
graveringen och den cftcrmljandc 
hiirdningcn av valsarna kriivde preci
s ion nch tft lamod. För att underHitta 

graveringen använde man pun~ar av 
hiirdat .. tål med delar av myntbildcn. 
~om slogs in pir de ohiirdadc valsarna. 
Av.,t:'llldc t mellan varje myntbild var 
2 - 6 rnrn . För att uppnå ett någorlun
da jiilllt tryck p::\ tenen och mrhinclra 
slirning t:lltns utanför myntbi lderna 
srm't punkter, rosor eller stjiirnor in
punsade. För att myntets åt - och !h, n
sida skulle svara mot varandra kriivdcs 
att valsarna var parallellt instiillda 
111ed varandm. 
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Resultat 
l) Myntbilden fOrskj uten = Ej paral

lellt inställda valsar. 
2) Klumpar på myntet = Gropar eller 

sprickor i valsens myntbild. 
3) Småsår i myntbild och bottenyta = 

Ojämnheter i tenen som ej jämnats 
ut vid slätvalsning eller prägling. 

4) Svag utprägling = Slitna valsar el
ler dåligt tryck mellan desamma. 

5) Kantexemplar = Tenen har blivit 
för smal vid tidigare utvalsning. 

6) Bristni ngar i kanten = Dåligt raffi
nerad koppar. 

Myntarbetarnas slarv eller ofönnå
ga att på rätt sätt sköta präglingsma
skinerna. hade till följd att en stor del 
av 1600-talcts svenska koppannyn t re
dan som nya v-ar mer eller mindre 
vanställda av tillverkningsfel. Trots 
dessa brister stansades mynten oftast 
ut och rorsattes i cirkulation. Mynt 
fri a från senare tids skadegörelse och 
ovan nämnda tillverkningsfel är ytterst 
sällsynta. 

Manuell t släggverk 
Modell 
Två något varierande modeller byggda 
efter bergsrådet A. $\vabs teckningar 
från 1723 och 1747. Skala 1:5 och 1:10. 
Modellmaterial: ask. björk och fu ru . 
Förstärkningar. städ och stampar av 
metall. Tillbehör: Handslägga och 
träkniv. Släggverkets naturliga stor
lek: Största höjd 120 cm. Cylinderns 
höjd 60 cm. Diameter 60 cm. Pr'Jg
lingshöjd mellan stamparna cirka 70 
cm. (Fig 3) 

Te/Uiik 
Genom att trampa på träpedalen som 
var ledad till en fjädrande hävstång 
placerad på golvet eller i taket gick 
överstampen om satt i en fi olliknande 
konstruktion ned mot understampen. 
Med ett slag av handsläggan mot över
stampen blev myntämnet ett präglat 
mynt. Myntet togs sedan bort från un
dcrstampcn med hjälp av träkniven. 
Släggverket betjänades av två man och 
var trots sin enkelhet en effektiv an
ordning. (Fig 3 - 4) 

Kommelifar 
Släggverket var en modernisering av 
den gamla hammarprJglingen. Jäm
fö rt med valsverkspräglingen var detta 
en teknisk tillbakagång. Det är osäkert 
när sliiggverket exakt började använ
das i Sverige. men storproducent av 
mynt blev den först från 1730. Årenef
ter 1715 fram till 1730 torde släggver
ket till MÖrsta delen använts till den 
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miingd myntpolletter som här priigla
dcs. För <l tt uppnå ett gott prägl ingsrc
sultat kr'.ivdcs att man med handsläg
gan träffade mitt på överstampcn. 
SHiggvcrkct var i bruk till 1832 då 
myntverket i Avesta lades ned. 

Vattendrivet släggvcrk fcir 
stämpling av plåtmynt 
Modell 
Modellarbete till största delen efter 
bergsrådet A. S\vabs teckningar fr~n 
1723 och 1747. Två modeller byggda i 
skala 1:10 och 1:20. Modellmaterial: 
björk. bok och furu. Förstärkningar, 
axlar och hammare av metall. Tillbe
hör: Tänger. handslägga. hammare. 
städ och stampar av metall. Vatteniim
bar ror kylning av stampar och tiingcr. 
Stiimpclvcrkcts naturliga storlek: 
Största höjd 320 cm. Hammarens vikt 
över 300 ki lo. Hammarens fallhöjd till 
priiglingsstiidet cirka 150 cm. Vatten· 
hj ulets diamctcrminst400 cm. (Fig 5) 

7i'kllik 
Innan dc fardigklippta smidda pl~tar
na gick till stämpling mjukade metal
len genom glödgning i en intilliggande 
ugn. Fyra karlararbetade vid stämpel
hammaren. En femte tog med en MOr 
tång ut dc uppglödgade plåtarna ur ug
nen och l:tdc dem i en hög vid pr.ig
lingsstädct. Med hjälp av en hand t~ng 
tog en av dc fy ra karlarna vid hamma
ren upp en plåt på städet och höll den 
fast där. Därefter fOrsågs plåten med 
en mittstiimpel och fyra hörnstämpla r. 

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

Med stor sortering av 
Mynt • Sedlar • Meduljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev • Tillbehör 

Drottninggatan 19, Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tel 08-21 12 10 

Dc fiirdiga plåtarna lade~ ~edan i en 
hög där dc fick sj iii v~v-alna. /w glöd
ningen fick plåtarna en flirgton i brunt 
och svart med matta. röda inslag. vil
ket kan vara bra att veta niir man ~er dc 
plåtar som bevarats till våra dagar. 
Stiintplingen gjorde dem m\g01 ~kå l 
formiga. s tämpelhammaren drevs av 
ett stort vattendrivet överfallshjul. På 
hjulstocken fanns ett tjockt trähjul 
med ut st ickandc avsabcr som p re~"' 
dc upp skaftet med hammaren. Hju
lctlo avsatser hade lagom <tvlot~nd mcl· 
lan '~lmndrJ så att hammaren gick upp 
och ned med en stunds mellanrum. 
Tid skulle fi nnas att ta den fårdiga pi å· 
ten frå n städet och liigga dit en ny Olo 

tiimplad. Det gii lldc att ha stamparna 
på plats när hammaren kom. Misslyc
kandes man med någon stiimpcl .. slog 
man om den med handsltiggan. Anda 
upp ti ll l ()()()plåtar kunde man prägla 
på en dag. (F i g 5 - 6) 

5. 14memlri••t•l sllif$1'erk a•· tll'/1 1)1' .1111111111\YIIId<•> ptl 1700·11111'1 i lh't'.\la jll,. .lf({mp/ing III' 
pftl1myn1. Bilt/en •·isar sltimpt•llwnllllllrt'll jl'lln .•itlall mt•tl hju/('1 :wmlyftl'r h~/1111111/rt'll . D<: l 
/w/a är l'ia hjulstorken ftJrbwulelml!til'l//l<'llhju/1'1. E111ryrk pa i!•·er 6(}() lalol.r(fly/('S fln· 
(/// /_lftll 1111111111<11'1' 11. 



Kommenrar 
I Avesta producerades åren 1644 -
1776 över 99% av plåtmyntcn; i vikt 
betydde det närJ 44 000 ton. Plåtmyn
ten fungerade som betalningsmedel. 
kapi talplacering och råmaterial. Stom 
mängder exporterades och ned
smältes. 

51 utkommentar 
Att återskapa maskinerna i modell
form har vari t ett spännande arbete. 
Under arbetets gång har man verkli
gen känt historien~ vingslag. ~ !)eket 
tid har åtgått. en ban byggandet har ta
git mer än 130 timmar. Nu tillhör jag 
dem 1 samhället som har sommarlov. 
~•i det mesta av arbetet har skett under 
denna tid. Med tanke på slutrc~ultatet 
och den lärdom ~om arbetet givit har 
det vari t värt va~je timma. Modellerna 
utgör också ett utrnii rkt komplement 
till samlandet av de svenska koppar
mynten. 
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'wur mm 
Althin. T. Christopher Polhems 
myntpräglingsmaskin 1716. NNÅ 
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1965. 
athor~t -Böös. E. Vad be~iikan.: be

rättar om Ave~ta myntverk. Mywkon
wkl SNF:s tid~krift. nr 6. sid 
1~8 - 150. nr 7 sid 172- 178. nr 9/ 10. 
sid 268 - 280. Stockholm 19ti4. 

Norberg. P. Ave~ta myntverk. NNA 
1938 sid 125- 154. Sätcrs garmakcri 
och myntverk. NNÅ 1940. sid 35 - 60. 

Person. E. (Gamby). Mynt - och mc
dalj priiglingsteknik inti ll omkring 
1800. Kullurens Årsbok. Lund 1935. 

Sahlin. C. Valsverk inom den svenska 
metallurgiska industrin intill början av 
1870-ta let. Kap III : Valsverk. skiir
vcrk och tryckverk för mynttil lvcrk-

6 !Jt'ltl/jhilt! tn· ~ltllllflt'lfullmllart'/1 Jetft! S/11!11 fmmifråll. Nedmifbr lwmiiWrt'll tft' f•ml.ar

lama.\ arbt'lsp/111.• med alla tie •·erk1yg som de hade !iii si11 hjilfp •·itf arhl"lel. 

ni ng. sid 49 - 87. Jer11krmtorers bergs
historiska skriftsrrir nr 3. Stockholm 
1934. 

Stil.: rnstcdt. A. W. Be.rkrifning öjver 
Sl'c•nska kopparmym och polle11er. 
Stockholm 1871. 

$\\öth. A. Bc:riittcbe om Avesta kro
nobruk 1723. Utgi,·en av lemkomoret 
som nr 19 i des~ bergshiswriska skrift
serit'. Arlöv 1983. Sc även Numisma
li.,ka mc'ddelanden IX. sid l - 12. tab 
6 13. Stockholm 1883. 

Tckni,ka mu~cet. Enheter ur Chris
topher Polhcm~ mekaniska alfabet. 

Ting~t röm. B. P/me Monr\: Stock-
hnlm 1986. · 

Ädcl fon. mu~cum. Vancndri\i:t verk 
fiir bl a malmkro!>~ning. ÅterupplOrt 
efter originalri tningarna. 

l\llanuskriptteknik 
Inilir det nya :irct 1990 vill redaktio
nen gii rna uppmuntra SNT:s Hisare att 
mcdverka i tidningen med såviil liingre 
artiklar som kortare notiser. -
Manu~ biir utfbnnas på e tt över

sktidligt och liittl iist siitt. Anvisningar 
till siittcriet sköter naturligtvis redak
tiom:n om. Viss textredigering kan vi 
också hjii lpa till med. Men for att hål
la ~iittning~ko,tnaderna nere och fOr 
att inte tryckningen skall lli rdriijas 
gii llcr mljande : 

l. Lämna inget åt slumpen. Kolla 
stavning (görs iiven av redaktionen) 
och att Du har med all text. u7s 
giim a igenom IIIamts några dagar 
l'.Jier det D11 anser Digfärdig tl>r :m 
forebygga fela kt igheter och inkon
sekvenser. Fel upptäcks annars 
först när anikeln foreligger i kor
rektur. 

2. Bildtexter. tabell c r o dyl skrivs på 
separat blad med anvisningar i tex
ten om inplacering. 

3. All text ~kriv~ på ma~kin på vitt 
A4-pappcr med helsr 4 cm viinstcr
marginal med dubbelt radav~t:)nd 

utan avstavnmgar. Ändringar i ma
nu!> fore sättning kan då l>kri\-;l., in 
mellan raderna.-

4. Sänd allt id in a//1 material .mmri
digt till redaktionen (text. bilder. 
bildtexter. tabeller). Om något 
måste avvnktas fOrsenas pub l i~c
ringcn. Har Du ~våricheter med att 
ta fram bild/b ilder. t;~a med redak
tionen! 

5. Författaren erhåller l :a kmrcktur 
för genomliisning. Däri riitta~ siitt
ningsfelen. 

6. Behåll alltid en kopia av Ditt rna
nuskript. 

Vi ser fmm emot Din medverkan! 

Redakliollen 

7 



VI 

UJ 

u 

a: 
u 

> 
VI 084983284 

Ny 1000-kronorssedel 
Förnyelsen av svensim sedlar har nu 
efter valörerna 100 och 500 kronor 
kommit till 1000 kronor. Det ii r fram
fOr allt de ökade siikcrhetskmvcn ~om 
har tvingat fram nya ~edlar. Den re
produktionstekniska utvecklingen går 
fort. det fick man erfara i samband 
med de nya 500-kronorssedlarna. 
som trots högt st:illda siikerhetskrav 
fick bytas ut. sedelutgivande banker 
har i alla tider fiirsökt skydda s ig mot 
förfalskningar. Man använder siirskih 
papper av hög kvalitet. vauenmiirkcn. 
sliilllJ>Iar. tekniskt komplicerade 
tryckrörfarande m m. Dc nya sedlarna 
trycks med avancerad tryckteknik i 
både off.sct och koppartryck. 

Huvudmotivet. Gustav Vasa. an
knyter till 100- och 500-kronors~cd
larnas motivkrets med framstående 
svenska personligheter: Linne och 
Karl XI. Gustav Vasa hyste cu ~tort 
och levande intresse fOr den svenska 
näringen och ekonomin. 

Den första 1000-kronorsscdcln ut
kom 1874 i samband med au myntriik
ningcn i kronor infOrdcs och var av 
samma typ ~om 1000 riksdaler riks
mynt. Det välkända moti\'et med ~it 
tande "Moder Svea" upptr'.idcr på 
1000-kronorsscdeln fr o m 189-'. 
Denna ~cdcltyp utgavs ända frJm till 
1952 då motivet "Moder Svea" förla
des till sedeln!> milt. Motivet eår fii 
tillbaka till framstiillninecn av Britan
nia på Karl Il : (1660-l685) av Eng
lands mynt om i sin tur hämtats sin 
förebi ld från den på romerska mynt 
förekommande Roma. präglade i 
England under kej~ar Anton i nus Piu~ . 

Den nya 1000-kronorsscdcln crsiit-

8 

ter i sin tur den som började utges 
1976 med Karl XIV Johan~ bild. Den 
giiller fonf:trandc som lagligt betal
ningsmedel vid sidan av den nya. men 
utgivningen upphör. 

Fullmiiktigc i riksbanken utfärdade 
den 19 oktober föreskrifter au sedlar 
pfl 1000 kmnor av ny typ skall gel> ut 
fn\n och med den 22 november 1989 
(SFS:818). 

Scdcln skall vara 160 mm lång och 
82 mm bred. Pappcrsfii rgen är bcrwit. 
l);tppcrct iir på sedelns viinslra sida 
mr~ett med eu vaucnmiirkc föresiiii
lande GuMav Vasa i halvprofil. med 
ansiktet viinl mot vänster. V:tucnruiir
kct framstiills redan vid tillverkningen 
av \cddpappcrct. Det består av för
tullningar och förtjockningar.l>Oill bil
dar ett miinl>tcr. 

l papperet är inlagt en lodriiulöpan
dc siikerhetslr.\d . vilket framtriidcr i 
genomfallande ljus som en mörk linje 
med två raka kanter. På fntmsidans 
högra kant finns en svart triangcll>Olll 

I IÅKA~ WESTERLU~O 
~IY:'\THA:"DEL 

KÖI'ER • S.~WER • BYTER 
~ 1 \'~T • SEDLAR • ~ I ED:\WER 

Spec. sedlar 
/Jewlar hm fiir sedlar fiire 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08 - Il 08 07 

innehåller en dold bild. Det inncbiir 
au en mindre tr iangel graverats inuti 
d t: n större. Den lilla tri:mgeln syns en
dast om man håller sedeln våcriill mot 
ljuset och lutar den något ifr'?tn sig . 

l högra delen av sedelns fmm.,itfa 
finns cu porträn a,· konung Gu~tav Va
sa i halvprofil med ansiktet viint mot 
sedelns miu. Hans namn och rege
ringsår. GUSTAV VASA 1521 - 1560, 
iir angivna längs motivels högra kant. 
Huvudmotivet är hämtat från eu por
triitt av Gustav Vasa efter en oljemål
ning från 1620-talet tillskrivcn Cornc
lius Arcntz. Till vänster och höger om 
porträilet finns en översiktsbild över 
Stockholm på 1520-30-talcn. utförd 
efter Vädersolstavlan. tillskriven Ur
ban Målare. i Storkyrkan i Slack
holm. Cirklarna. avbildade i konst
gravyr till vänster om portr'.ittct. be
skriver vädcrsolsfenomcnct. ett at
mosfäriskt fenomen. som intriiffadc i 
Stockholm under Gustav Vasas rege
ringstid. den 20 april 1534. 

Sedelns vänstra sida. omfauandc 
ungefar en fjärdedel av sedeln~ yta. ;i r 
tiickt med ett rutmönster. Texten SVE
RIGEs RJKSBANK är placerad pa
rallellt med sedelns korts ida. 

Valörsiffran IOOOåtcrfinn~ i sedeln~ 
övre vänstra samt sedeln~ nedre höerJ 
hörn. Texten ETT TUSEN KRONOR 
återfinns lämzs sedelns övre kant. En 
av cirkcldela~na direkt till vänster om 
portr'.ittet är försedd med mikrogra
vyr. i vilken texten SCR IPTURAM 
IN PROPRIA HABEANT LINGUA 
(dc må h<t den heliga skriften på s itt 
eget språk) upprepas. Citatet iir htim
tat från ett brev där Gustav Vasa be-



ställeren ii\er;ättning av bibeln till det 
''cn,ka 'Pr.iket. Scdeln' nummer iir 
angivet i ncdre v'.irhtra hornct. 

Huvudmoti,·ct iir tryda i en brun 
f:irg. portr'.ittets nedre högra hiirn och 
delar a'· ,·aliir~iffran i iivr.: vän~tra 
hörn.:t ii r tryckta i en vinlen !Urg. 

T r) eket pil sedeln' mittparti har ITir
gerna bia. röd. orange och ockra ~urn 
avsluta~ i ~cdel n ~ viin~tra del i elitonat 
fiilt som börjar i en griin 11irg och över
g;ir i en gr;'r l:i rg. Sedeln~ yttersta hiig· 
ra kant ii r tryckt med en grå t:irg. Dc 
kom.tgr..rvcrade cirklarna till viin~tcr 

om portriillet ~amt texterna ii r tryckta i 
en brun f.irg. 

Numret ;i r trvc:kt i en svart mr~ som 
ger :'11cr~kcn i· ultravinlen ljus.- Med 
undantag av ~ctlcln' iivrc m:h n..:drc 
marginaler är hela 'cdcln' fram~ida 
t r, ck t. 

·s<'tl<'l"' lmhitla upptar 1 iii höger en 
talong med vaHir~illran 1000 nedtill 

LU:\DS ~1\':\THA:\DEL 

KÖPER och SAIJER 
BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(Il f l fl}! h· .W1111/a 1'11111 nid c) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046 · 14 43 69 

l)Ch två namntcckninear i fac,imilc 
fiin!!S hö!!cr sida och är rcir Ö\ ril!t 
otr\-ckt. Huvudmoti,·ct är utfiirt cft~r 
cu ·tr.1sniu ur Olaus :vtagnu,· (1490-
1557) historia om dc nordiska tillkcn 
från 1555. ~om beskriver hur 'kiinlen 
biirgas och trö~ka~. l skörde~cenen 

finns en guilloche-rniinster inlagt i 
kombinat iou med handgravyr. fiirc· 
~tiillande skiirdnd siid. Bakgnmdcn. 
med den stiliserade landskapsbilden 
oc.:h solen. best:\r av cu ma~kinritat 

guilloche-mönst~r som ii r tryckt i \lff'. 
set. l solen finns en dold bild. Bcly~er 
man solen i uhraviolealjus franuriidcr 
l'n halvmåne i profil. Bakgrunden be
står av ploglihor och böljande fiilt 
samt en sol med sobtrålar. allt avhil
dat i ~rraverade ~iikerhetsmiin~tcr. Den 
\:instra dckn av avbildnin!!cn f(ir..:,tiil · 
ler en öppen lada med skördad ,;id 
tr.l'kt i kon,l!!r:t\ ~r. Valör..iffr.tn 1000 
;Herfinns äve-n i ·~cdcln Ö\ re 'iin,tr.• 

Sökes 

GULDMYNT 
1885 
1880 

20 kr 
10 kr L A. 

Arne Törnblom 
0526 -139 76 

Fmo AB Ttunlm Bmk 

och ncdrc hih:ra hörn ~ann texten ETT 
TUSE ' KRO:'\OR i ~edelns nedre 
1..:1111. 

Liing~ högra. kanten är namnteck· 
ninuar av Erik A'brink. riksbank~full· 
miiktigc~ ordl1irande. och Bengt Den· 
nb. rihhankschcf. anbringade. 

Huvudmotivet är tryckt i en brun 
färe m..:d undullla!! uv den nedre mit
tcr~ta delen. ~om -är tryckt i en grön 
11irg. 

Kons tgravyrmönstret. som bildar 
hakgrund i ~edelns minersta del. är 
tryckt i flirgerna ockra, rön och lila. 
Solen~ yta ii r i en gulvit fiirg ~om i ult
raviolett lju~ ger starkt återsken. 

Dc fyra marginalerna ii r otryckta. 
Tumba Bruk~ formgivare och gra

viircr ~varar llir den konstniirliga ut· 
li.1rmningcn m:h graveringen. 

T.S. 

En märklig myntbehållare 
En intrö~alll gra,·fynd gjordes i Paris 
1886. ~lan hade nämligen funnit cll 
'kclcll. hred,·id vilkctlå-!! en liten \<JC· 

kcr "ampulla" a,· röd terrncona. utförd 
i l!allo-mmc~k stil och omkring 12 
n:~llimctcrhög. Dåden ··,.t,·enhii.;del
~c .. hh:v sönderslagen. visade det sig, 
:1n den innehöll ta lrika väl bevarade 
mmcrska bron~mynt. Det egendomli
ga diirvid var. au kärlets halsöppning 
var smalare ii n myntens diameter. va
rav bevisa~. att dc nedlagtsiampullan . 
d[t den lli rnirdigades. Av delta framgår 
tydligt att <.fe t hela var avsett attlämnas 
till den diidc som en gravgåva. 

/JV 
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Leo Holmgren 
1904- 1989 
Skulpliircn. medaljkonslniircn och mynl
gr:wören Jean U o Holmgren avled den 26 
december efter an nys> (den l') i , amma 
månad) ha fyllt 85 år. Döclcn ~<1111 'om en 
befriar~ - aiiL\cdan 'in 80·:'\r,d:u.! h:1dc 
han \::trit ljånrad vid >ju~bJddcn. &ahbad 
a' en hjärnblödning son~ !undrade honom 
från :m utÖ\'::t sin' rkc. Anda fr.un till den 
lidpunklen hade tian fon>:lll :111 pmduccra 
''g - dc 'i'ta åren framför .1 111 '''111 mc· 
daljkon,lnär. 

Holmeren va r food l~ 1 P:1ri' 'om 'on 
till den .:-cn, kc ponriiu- och land,k:tp,må· 
!aren Wilhelm Holmgren och denne, 
f m n ka hustru :\laric Jeanne Fcrrand. Sma 
barndonhår tillbringade Leo 1 Frankrike -
bia i L}On - och det fonnadc honom fOr 
all framtid. Han kom fl1N 191~ 1 "cn'k 
;kola (Ö\Ir.l real i Slockholm) nch hcholl 
hela II\'CI ut sin karaklcri, ti,ka fr.1 n,ka ac· 
cclll . Han mi~te ha varit n:,g<H av .:n friim· 
mand~ t?lgc l när han gjurdc 'in '~irnplikl 
(del finn, en porträn av honum i $\Cll liv
gardes ljusblå uniform) bland dc hcbvcn,. 
ka ba"arna! 

YrkcS\':tlct blc'· en >Ja h kl:lrhcl - :1r\ 
och miljö gjorde honom till ~mNnar. chu· 
ru del blev >kulpturcn och mcdaljkon>len 
han kom an iigna >ig :'11 . inlc millcricl . 
1923-24 var han dcv vid Tcknbka skolan , 
Milli d:' leddes av den kiinde l:dwa rd Berg· 
gn.:n. var' inriktning p:'l den rcali~li,ka tra
ditione n siikcrt påverkade ucn unge ckvcn 
lik:! myc:kcl som fadern~ n:uurali'u~ka 
80-t:tl<.\lil. Holm!! ren forballe ~in:• ~Ind ier 
år.:n 1925-30 vid Kon~lho~:,knlan - en 
uppeMil hade han dock år 19.27. d:' han ' 'ar 
an~liilld vid det franska my ntverket i !);tri,. 
Nu var den store Carl M i lie' hans chcnandc 
liir.uc. men han undcrvi,atlc' ock"\ (fr:\ n 
1928) av vice profcs~orn och mcd:cljgravii· 
re n F.rik Lindberg. chcf.,gra, iir vid Kungl 
Mynl· och jw.tering>'l:rkel. \"Jr, eftertrii
dare han skulle bli 19-1-1 . 1930 crhi\11 
llolmgren kungliga medaljen 

Hnlmgrcn '!äpple aldrig '~ulp1uren och 
bcholl Unge sin pri\alll :nc!Jc.' p:i Kung,hol · 
men i "ar, närhet han >Cdan 1\1-1~ - och 
pcri<'C.Ivi' iiven tidigan: - :trhcladc 'om 
ckn , i,tc knn>tniir><uhtitlldc chct-gr:l\!lrcn 
'id ~lynlvcrkcl (vid ll anl\cr~argawn) 
fr.• m till dc,; n, n n ini! 197~ . Sm hlht:tJ ha
d.: han 'edan 1963 p~ K~orla,,cg.:n . .:n •al · 
orJnal ungkarl,hem. pr) 11 med ';"~er 
~on'! 1 h:tth ~ma~ . uch dn han 11) ll.ol efter 
mtxlcrn' bone:in!! s:unn1.1 ar H.1n' hu' ud · 
uppgift '~r dc'X:k 'under 'enare ltd med:tlj
kon,lcn och åt>killiga pla,lcltnutncxlellcr 
lade' upp i han' kök mol g:irden: till '''' 
Hunnad<' han d5rllir :llclj~ll 'td Kung, . 
holnNnrg. 

Holm!!rcn 'tiillde u1 \lna arbclcn b.ldc 
inom oct1 utom landeL Den th N.t e' P'"' 
tinnen ,e<Jan han låmnal "dc"lad•ct" \ar 
193-1 ho' Sn:ri!!c<. AllmimnJ Kon,tfiire· 
ning (diir han åtcrkmn 193!1). li1ljd ·'' en 
,cparatut>tiillning IHh Fahlc.:ranll 'a lung 1 

lO 

J. Lt.;o Jlo/mgrt'll - 1'11 ljllllportmll mgti· 
<'tulc• 1 th 11 \c•rit• o,·er Jn~nsl..lllll.wlfgnnilrt!r 
{tJI/l lum modrllerodt' tir M .mll'<'ri.t't l'jrt'r 
pcmumrrm~t'll. row Myi/I'C'rÅt' l. 

Smekholm 1935. E'~il Cronlund ,;,ger. all 
dc diir c' Jl<HICradc porlrällmcdaljongcrna 
och '~ulpturcrnu " vinnadc lllll ' iikcr bc
hiir,kning av IIIU\kclpla<liken och ' iii ge· 
nornliinkt r) 1m i k i linjer och ' olymcr .. : · 
H:uh mcdalj~Oihl kamt..l~ri,emdc' redan 
' 'id denna lid a' en imim rcali'm c~~:h en i 
den fr.•n,~a mcdaljimprc"iom,mcn boll· 
nandc. IIIJU~ mtxlcllcring och lin komp<l\1-
tion. Fr:'n,idnrna harofla~t e n mildhel i ut· 
tryck"iillcl - allegoriska elle r ej - >0111 
kan,ke mera holinade i upphovsnumncn' 
lynne iin de n ;wponriillcracle~. Denna 
kon, luppticnning och dcua uut·yck"iill l>c· 
höl l Hulmgr.: n livet lll : all han diirigcnom 
kom all ''" gan,ka cr~>am w m kothlniir 
hk' uundvi ~l igt. Viinncr hade han dock 
m~nga och tieila f:ir man fr'.inl\1 lill,kriv.l 
han' angcn:ima. hlida pcr>onlighcl. 'om 
aldrig 'iikl<' ' l rid. Han kunde 1 c~ ge 'i g 111 
på hilrc'a med den crkii nl tcmpcr:ullclll '· 
!'ulk Gil~ln Card! (rncdaljkon>lt.: n' Vi l
helm Mr•l>crg. '~ullc man vilja ,[igaJ och 
lycka' med kun,hlyt·kcl a ll i alla lagen hc· 
hålla 'iii lugn. 

Den gnde Leo 'log aldrog pa l rumma fl>r 
''!! 'J.! h 1K:h hadc ''iii på del hela laget fiir 
lnel ,1\' , j ., l\ upp,~anning i 'III natur fi1r au 
~unna la ''!! fr.m1 till en WIJXI,ilinn. 0.:1 
bt'IHfdc lille all han ,·ar okrilbk el kr - än· 
nu 'mindre okiin,lig t<ir kritik. t\ n upp· 
drage t .<Il gnr.o dc nya m~ 111cn 'id t ron,~ if· 
tena 1951) uch 197J gtc~ till andr.1. 1 han, 
'flCCI:thlcl li1ga ) rkc,kunmga '~ulpturcr. 
tog hunum gan,~a han. 'ar-~ oh d.:n fi•Na 
g.tngcn lian tic~ lr\"w "!! med :111 några 
"'dc h.t,la p.1nr.men 1 rcali't"~ mcmng '" 
'.1\.ol (iu,l.l\ Vl t\dnlf 'lim denne' ' o n,on 
p:'t JUhlleunNn~ 111 nch b~lunuJg'lncdaiJcr 
l\ckh"l g,unlc' "' honom 'Jah. Upp!lra· 
gen li•r officiella od1 pri,ala llC,Iiillarc 
biC\ clC~'ir mimga - ,:i r\~ iii efter den 'lut· 
ltga pcn\IUIICrlngcn 197.J - llCh d;i m;hll! 
m;m ,,_.~,å mr.o~na Sporrong\. '11111 olla tog 
Hohngrcn' tpn,tcr 1 an,pråL Det '·'r i mc 
bar..o bclumngv cK:h JUbtlcum,mcdalJer 
han ulfi1rdc .il dem. utan han mclherk:~de 
,,..:~,.) 1 t C' den 'lura ~un.::l\cricn 1976 
'"'"' u1fimk alla modcllcrn~ ti ll " Bcrna· 

2. Fow jrå11 l(' IU/rt' tir. 

dol!crna~dronnin!!ar". S"cn,ka NunH,ma· 
1i>ka Förcningcn~-l ronsk ifte>mcdalj mm. 

JU>I de nna ~lörcning. va r, korrc;pcmdc· 
rande ledamol Holmeren var ,edan 1976. 
har lämnat honommfnga bestii llni ng:~r ge· 
nom åren . lian' fön.1a medalj (1930) var 
,·isscrligen ägnad >krid~koprin'c"an 
MagdaJulin (f 189-ll. men redan året diirp:l 
utfordc h:m ponriiu,idan till år,möt.:,mc· 
daljen; den tlirc>liillcr Rnben Wilhelm 
Harunan. liircwcrksadjunkl och koppar· 
mvmsft1rskarc. Han> sista arbete innan 
sj~1kdomc n drabbade honom giilldc ock~å 
e n bc~tilllning av fikeningen och den pur· 
träncr.1r Torgny Lindgren ( moddl.:r:~d 
hö~tcn 198~). d:\ nyligen avliden mylll·. 
medalj· och ,cdclforskarc. 
Del är sjiih klart :m Holmgren i ;in yrke'· 
utövning mer iin dc flesta kon>lniircr hlcv 
bunden av bc~liil l arnas önskcm51- ibland 
var han1om tvungen an grave•~• d ler 11111· 
dellera om and m~. teknisk l ou t R\rbara ar· 
beten' l hat" ' lora produktion finn' dnc~ 
myc ket därhan få n ullrycka 'in >jith'l~nllt 
ga uppf:111mng - i mc minst gäller dena nii1 
han kunde dcmono;lrcra ;in ;tom 'k le~ hg
het i ponrJHcringcn. Sär-kih \'årda an 
nämna iir m.:dalj.:rna ii\ a l:>nrgnm,t.tr.:n 1 
L~on F.douard Hcrriot (1937). han' g:nnl:o 
lär.ue Edward Ber<..:!! ren (19~~) och Carl 
Mille' (1955). ,ludi~kamraten och ~~ ulptii 
ren A 'd \\i1IICnbc11! (1978) - men natur 
hgl\·i, är Jeua .:n- rem !>uhje~tiv upp· 
r:mninl!. 

Hoh'i't!!rcn hade en >tor f;Bble"c lllr den 
gjutna n~cd:~ljcn m~n tick -ållan ägna''!! al 
den. Dc ta !!!ln!!cr ,;j ,l.cddc 'ar del n.c,l.on 
alltid fråga ·on; "fria" kon,l\crk. <f,, ,~;c 
pade på h;m' eget inniati\. 

Holmgren dellog i många Uhtallmngar 
utomland, . bn .. ~c hcbl i >iii IOdcbcl:cnd 
Fr.tnkri~c. Vid S:rlOil!!Cn i P:tri' 1\137 bdil· 
nadc' han mt:d brn,;,rncdaljcn och 1\I~IJ 
med den i ~il\l!r. FIDEi\1. den imern:uio· 
nella ICdcrationcn fUr mcdaljkon,l. :~mlfd· 
nar -edan 19~9 - \':tnli!!cn \~n:mnat ar -
u~tällmngar "' rncxler~ m.:dalj~un'l och 
'id dc>>a h.1r Hollll!!rcn >å coli 'om :~Il ud 
varit rcpre,cmcmd: >e na,i i Color.odo 



Kurirens dukater 

J. 5 kmnor 1962 - (iuS/111' Vl tlrlo((.v 80-cirsda~. Det mt•st t:{tersiiktujuhileull/.1111,1'111 .Will/ 

utformilis m· L<;ll l/olm~ ren. Ktlltf!l Myntkabinl'tt<'t. 1-ino tiTA. 

Den ekonomiska situationen i Sverige 
ar 1719 var synnerligen dyster. Rike 1~ 
;.kuld uppgick. såvitt man kunde bc
' tiimma den. till 60 tt 70 miljoner da
ler s.m. Dära' utgjorde mynuccken 
och myntsedlar något mer än en tred
jedel.· An inväxla -denna myntma\\a 
till namnvärdet var omöjligt. M ynt
tecknen nedsattes till e n bråkdel av 
värde t och blev inom kort alldeles av
lysta. men innehavarna fick ersiiuning 
till ungefii r hiil ften i försäkringssedlar 
au i framtiden kunna inlösas. Det var 
en statsbankrutt men oundviklig och 
begränsad. Av den övriga skulden 
blev fordringar for rekrytering. durk
marscher. ink,~.trteringar mm dclvh 
obetalade. Resten - utom kron;m, 
~kuld till Riksens s tänders bank. vil
ken fOrvallades av statskontoret - fon
d.:rades och anv i sade~ till eu ~länder

nas kontor. bestående av fullmäktige 
a\ de tre högre s tånden. till f<irriintan
de och amo-nerin!!. 

Spring' 19!!7. Han rc'tc od,;a p<!NHaligen 
till m\gra a' dc,,a under tu.lig:are :'ir och 
gladde 'ig ,;,~~ih niir han - 'om te~ 1957 
i Pari' - lic~ tr.lffa gamla ~ull.:g.:r fr:'in La 
:"1-l onnaa.: . 

H:tn ii r gin:t1 j, rcprc,cmcr.u.la 'amt liga 
myntkahinell 1 ;'\lnrden (niir.t nog ~omplcll 

a Kungl 1\1) ntkah1nc11e1 1 Stndholm) 1au 
hctr:irf:1r medalJer uch m~ m. lian' ,~ulp
tun:r k:m hl a 'tuder.1' a Joh.mnc' ~) r~a i 
St<~<:~hnlm. dar han' pol) ~mm:t "Upp
't.lnd.:hcn" återfann' 1 gr.11 ~nrct. 1 ~l:ma 
Bebådcl'c' ~:1tol,~a ~uk:t 1 Stndhulm 
(''S:t Dnmlmt·u,") <ll:h ·i ~atob~a ~H~.an i 
O,lo: han lt:tr m:~,;i utlhrt pmlr.lll;ucual· 
jonger 1 'l'dni,J..a Mti\CCI i Stnt:kholm. 

Dc mång:1 jubileums- orh ut, tiillning, . 
medaljer 'mull olmgren hann med kan i mc 
r"kna' upp har. lika litet ' olla alla dc ""Il 
hiir kungliga [l(artriill. ;alhifr:'in Gu,lav V till 
Carl XVI Gu,taf'. Låt Il>' dod nfimna en 
par - Kungl l\lymct 100 :\r J)å Kung,hol
mcn. ,Jagen till juhilcunNahtiilln ingcn diir 
1950. och d.:n intanationdia mcualjut
''iillningcn i Stuckholm 1955. 

Niir det gitll cr mynten mndcllcr:ade h:an 
Gu\tav VI Adolf, ,;anuliga juhiiCulll,lll)'lll 
195:2- 1972 uch nickelmvnten (5 ~ r. 50. 25 
och lO me). den '"'a fca;amingen ,;amt 'lllll 
pen'lonitr nlgr.1 a1 Carl XVI Gu,taf, 
jubileum,. <leh nunne>lll) nt. H:an 1.1r 'Ph 
aldng noJd m.:d portr'.JIIcn a hahcnfacc a' 
kungaparet på brilllop'rn) nt<:l 1976. for' al
kel dcll:a ante 'all modd l - "det :ar w;\ n :111 
a' bilda \:tt:kra unga miinna, kor", 'ad e h:an 
en g:mg. !lan ut llinlc ock,:\ MUll "dirige
rad" bc, tällning fr:'in Myntverket del tri, la 
fcmkrunor~mynt 'tlln vi iinnu dra, med. 

Myntningen ii r den äld,t:t kontinuerliga 
'tatlig:a ,·crk-:unhetcn i vårt land. Genom 
mymiml..rifter fr.in c:a 995- 1000 kiinncr 
vi och:\ nanmcn på dc iild,ta tjiin,temhn· 
ncn. mymmii,l:lrn:t. Gcxlwane. Leofman. 
Thrcgr och andr:a. som kommit iivcr rr:an 
England. Redan <.lå hade Leo Holmgren si
n:a flirctriitl:t rc i tjiinst vid myntverket i Sig
tuna. 'annol i ~t inftXJda gr.l\ i\rcr. Frran 
Guqav Va'a' tid börjar vi nek':\ ~fin na till 
namnen på grJ\'Örcrna: många :l\ dcm 1ar 
då inkallade t\,k;arellcr från Ncderl.1nder· 
na. Det \'ar anie o\-dnligt an dc m:hte arbeta 
efter forlaga. ulfOrd "" någon ~orhtn5r. 
Med liden 'anmaanfördc' de;-.:t befallnin
gar p:l ;!t ,äu. all man ' krc' kontrakt med 

~n konstniir. \Om v~ar uthild:acl gr:l\ilr - udt 
vanligen lick titeln "kongl. mcdaljnr" 
~om i sin tur an,tiilldc den peNanal han llc
hö\'de. Den fiiNe iniödde s,·cn,ken med en 
sådan befanning 'ar Ar"id Karl,tcn. ver~ 

s:un under Karl XI nch XII: h;tn dog 171!!. 
A lh,edan denne' ellerträuan:. ,clmcilarcn 
Johann Carl Hculinger. 1700-talca- fr.un,t.: 
medaljkon,lltilr. 'om 'crkade 171!!--l-l '1d 
Kon!d :'Il\ met a Stockhulm. och lr:nn ull 
Leo -Holn;gren harl·hcf,gra,orcn '~anl ck' 
till ~in foretr5darc. 

På 1930-talcl upphordc :ana lagen det llc· 
,,·nnerlica fiJrhållandet an den \(1111 \~lr ;an 
'~"J rig li;-r \-:lr:a my m;. t~~: h oflicacll:a nted:al 
jcrs utseende 'j~ l v an, tiilldc ~i na undcaord
nauc. Dc,sa graviir~r blev nu ' tatst,i iin, te· 
män och har ~:i f'iirblivit till dc;;. au Mynt
verket fOr ett pur :'or ~cd:m 0111\'andlmlc, till 
ett statligt bolag (Tumba Bruk AB/Mym
,-erket). D;ir.:mlll förblev den :uhvarigc 
ehe(~gra\'Örcn (;.ona aldrig llck denna titel. 
den använd;. hiir :t\' pr-.1l..tbl..a 'kal) en 
kontraktsan,liilld amxli~t med otillfret"· 
ställande pcn;. iun iinda fram till d.:" all 
Leo Holmgren - d:'a aO\tfilld på halvtid -
lämnade sin bcl;lllning i ' amh:ancJ med all 
1\lymvcrkct Oy11adc till E;.l..ihtuna ,mnnaa
ren 197-t. TJän,tcn ;itcrbe,.allc' ej: en tr;ula
tion sedan 1718 bn.'\1\. 

Som framg:lll a\ den l..orta biogr.11in U\Jn 
liek Holmgrenåt~l..illiga uppdrag fr:'in -:'11al 
;.taten ;.om cn,J...ilda efter 'in pen,ioncring. 
Han hade ''-:\rt au ~äga nej och n:\gun 'llll:a 
pcnsioniirstilh~tro lid: han inte upplc1a. 

Alla arbetskamrater och 1iinner 'om 
;.amarbct:llmcd Leo minn;. honom 'oan en 
hängiven yrkc~man. en god kollega ndt hu· 
morislisk . amtabpartncr - en g:nmnal 
kamrat från Kungshol mM iden har llcriill:at. 
a ll när arbete! kii ndc' tungt gick man upp 
till Leo p:'t atclj~n fik all fä en praa-tund och 
en gou skratt. Frid iivcr han;. mannc! 

U.t 

Det är mot denna ncd~laende ~illla
tion som man tar lä~a eu ci tat i TeHill 
och Tcssi11in11a. Biogropilie med tmec-
doter och rej1exio11er, samlade 1/(111' 

jiwllled!le Riks-Reidet mm. Grefi'e C 
G. Tessim Ege111u'i11dign Maiii/S('I'ip
ta Stoekholm 1819. s id. 335 (utg. av 
F. W. Ehrenheim). l denna innehålls
rjka bok står nämligen följande noli~ : 
Ar 1719, då e11 Courier skulle skickas, 
I'Cif' e11 såda11 brist på pe1111i11gar. c111 

IIU/11 måste wga gamla medailler i 
tllltiquitets-Ardtiret och demfslcl 200 
Ducatet: Enligt Tessin tillkom beslu
tet på fiirs lag av riksrådet Lagerberg. 

Dec \"dr nog knappast meningsfullt 
för >J ils Keder som arbetade med An
tikvitetsarkivcts samlingar att prote'
tcm. Statskassan kunde inte heller in
lösa Elias Brenners efterHinmade be
tydande myntsamling. Denna kiiptes 
av en engelsk köpman i Stockholtu 
1721 . När culand s tår p~ ruinens brant 
och är omgiven av fientliga nationer 
kommer e tt fåcal guldmedaljers ned
~mältande i andra hand. En fråga 
kvarstår dock - vart skull..: kuriren'? 

la11 WisNm 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris : 20 kr + porto 

Il 



Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest U december 1989 
För dem som inte kunde delta [lterges 
frågorna hiir nedan. Testa Din förmå
ga!-(Endast en deltagare hade 12 riitt. ) 
Rätta svaren på s. 23. 
l. Till Lars O Lagerqvist:s 60-års

dag i februari 1989 liit SNF gjuta 
en medalj över jubilaren. Vem är 
konstniiren bakom medaljen? 
l. Gunvor Svensson 
X. Ernst Nordin 
2. Axel Wallenberg 

2. sturemarken iir ett av dc verkl igt 
fascinerande svenska mynten. 
Hur många iikta exemplar iir 
kiinda7 
l. 9 st 
X. l l st 
2. D st 

Enmyen. Friherrl' C. N. D. Bilt!t. 

12 

3. Den 22 november i i11· kom en ny 
svensk sedel. Vem av port riitteras i 
vattenmärket? 
l. Gustav Il Adolf 
X.Karl XI 
2. Gustav Vasa 

4. En av våra nordiska broderll>re
ningar firade i år si tt 75: år~ juhi
lcum. Vilken förening var det? 
l. Norsk Numismatisk Förening 
X.Dansk Numismatisk Förenin; 
2. Numismatiska Föreningen i ~ 

Finland 
5. En av de klassiska svenska mynt

valörerna iir l öre. Det slogs 
första gången 1522. Niir priigl;
des det senast? 
l. 1971 
X. l972 
2. 1973 

6. På bilden ser Ni en distingerad 
herre friherre C. N. D. Bildt. På 
vilken !!ren av numismatiken var 
denne ~Jan en expert') 
l. Svenska polletter 
X.Karl XI :s mynt 
2. Drottning Kristina~ medaljl.!r 

7. Ett mycket rart svenskt mynt ii r 

Kungl Myntkabinettet 
Utsttillningar: 

Ingång Narvavage n 
(hörnet Linnegalan) 2 t r, Stockhotm 

Tillfälliga u/ställningar: 
"Ur dolda gömmor" 

"European Heritage on the Mirror 
of Money and Medals" 

1312-1/4 
"Ur berg i börs" 

6/12-11 13 
OBS! På Tekniska museer! 

Ring i övrigt telefon 08-783 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag -söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisdag t3 - 16 

ingång Narvavägen 
Besöksadress 

(efter överenskommelse om tid 
per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 S1ockholm 

Tel: OB-783 94 00 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~' ~ 
Öppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 

Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08 ·11 50 81 

den s k A ros-brakteaten från ti
digt 1200-tal. Se teckning! Ex
pertisen är inte helt enig om prtig
lingsorten. Striden står mellan två 
ort~r. Vilka? 
l. Uppsala-Nyköping 
X. Västerås- Nyköping 
2. Söderköping-Nykiiping 

® R 
. 

o 

H. Ett ona anlitat rekrcnsv!.!rk iir 
" Mynt och medaljer slagna lör 
främmande makter i anledning av 
krig mol Sverige". Verket utkom 
på 1920-talet. Vem iir författaren? 
l. Carl Anton Georg Ossbahr 
X.Carl Johan Gustaf Snoilsky 
2. August Wilhelm Sticrnstedt 

9. De kanske mest fantasieggande 
svenska sedlarna ii r de s k 
"Palmstrucharna". Ett flertal av 
dc från 1666 i olika valörer daler 
silvermynt har varit ute på mark
naden den senaste tiden. Det vi ta 
handgjorda papperet i sedlarna 
kommer från ett svenskt pap
persbruk. Vilket? 
l. Uddby 
X.Lcssebo 
2. Tumba 

10. Valören 16 öre s ilvermynt har 
priiglats endast några få år i Sveri
ge. Bland dessa ett av nedanståen
de. Vilket? 
l. 1750 
X.l760 
2. 1770 



ARTIKLAR OCII NCYTISER 

Almcr. Yn~:"c 

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT 
REG ISTER 1989 

De mi a/u•mmil·t'll. l:.i1 fomiillllillg a11gåelldC' gyl/1•n 1528. (& l. Carl:o.~on) 

Brahmc, Sven 
Den gamla xotla title11. 
Bratt, Martin 
Ko11gress i Jmt~lmtck. Rapport från XVIIJ:e imemmio11ella konxre:..H'/1 for Jl<'llt'lliogi och hem/di k 

i Jmrsbmck melltm 5 och JO september /988. 

Braunerhielm, Thnm 
Mi11nespe1111i11g lil·er Bertil Malmberg (MEDAUNYTT) 

Mirme.vpemti1111 iil·er Nils Almlu11d (MEDAUNYTT) 

Medalj 61'1•r Carl l'almstedt. (MEDAUNYTT). 

Mt•da/j {}ly• r Gustof DaM11. 

Carlsson , lnj!crnnr 
De twi altrmmil't'"· E11 fomt111ni11g a11gtlende gyllen 1528. (& Y. Alme r) 

Fröscll , 1\ndcrs 
Stockholmt .rtadslm.1 pollml'r 

Golabicwski Lannby, .Monica 
K1111gliga M,mt/..abinellet informemr om den 11.m kulumllilllleSitl8t'n 

Kring elinyfunnet 811/dm,mt i Nyköping 
Siguma- Sinne Dt•i (MYNTFYNO) 

SiJ,uskallc'll i " Rtlmmllswrlwset ·: (& l. Wischn) 

Ska11fymlet frtln Ö.lllllltl i norm Uppland. l..Lmdskapsim·emeri11gen. 4. Uppland. 

Amerikansk Jillldskatt. (MYNTFYNDJ 

Grcijcr, Mndclcinc 
Nortlisk N11mismmisk Unio11s möre i Reykjavik 1989. (& U. Nordl ind) 

Hackl, J osef 
Kommenrar r iii · 'Utppryrlama · ·på Nambergmymril/minne m· fretten 1650. 

Hallenblad. Gunnnr 
När Sl't!rige erbjflds drl!rfd Åla11d J854: Flu Bomarsrmdsmeda/ja jn.ln Krimkriget 

Holmberg. Kjell 
Sil1't'rberget el/u Siklerkiiping? En diskussion kring Albrt'kr m· M~cJ.lenburgs tinugar LL 9 och JO. 

Holmen, Bcnl(t 
Dr Jolm K~IIIII(Jr s11cd. (FÖRENINGAR> 

J onsson, Kenneth 
Ny 1'ikingaridamym.\ka11 frrln Gorland (& M. Östcrgrcn) (MYNTFYND) 

Klasen, ~ l ur,;:urctu 
Rapporr fnln SNF:s ilrsmört•. 

LagcnJ\'ist, Lnrs O. 
Om " rculer ''ilr"·llu:dalj. (FRÅGESPALTEN) 

Om "Mim~t•Jmcdalj 01·er Oskar /J': (FRÅGESPALTEN) 

Om ''J. Pctler:l'en.v m.wukopior·: (FRÅGESPALTEN) 

Brlklrafo/J.c•n:; .d.ilsmilssa 1905 
li'm mr Pepiw? elh·r Jllllllter mor UUM /905. 
På,·ebt!slJkl'l. CMEDAUNYTT) 

Åiuwen pd1·/ig ml.'tlalj. (MEDAUNYTT). 

l ällelikt 111)1trf.wuJ. 
Gth'Or fn.ln dt· llllllliJIIIIIIi.fka stijtl'lsema samt anonym giwm• r iii Kungl. M.\711/..abinrllt'l 1988 1'2). 

På Kong/. M.wllt'ltir 1889 -l.'tlltundraårsminne. (& l . Wil>Chn) 

Om "l..Lif1JIImuls IYIJII!ll' : (FRÅGESPALTEN) 

Numismori.vk kurs /)/('v Slll'l't i ViLrjä. 
Prisrekord 

7 

4/5 

7 

6 
6 
8 
9110 

7 

3 

2 

~15 

9/ 10 
9/ 10 
9110 

6 

7 

6 

4/5 

6 

2 
~15 

4/5 
~15 

~ 15 

6 
7 

7 

8 
9110 
9110 
9110 

Sid . 

156- 157 

109 

168 

IJ5 

1.16 
193 - 19~ 

228<!29 

156- 157 

57 

13- 15 
.n - 36 
112 - 113 
224- 225 
229- 230 
233 

143- 1·14 

4- 6 

166- 167 

10 - 12 

151 

113 

136- m 

20- 21 
41 
117 - 118 
119 
119 
125 
146- 147 
158 
158- 159 
182 - 186 
2:15- 2:16 
~47 

247 



Lindberger. Elsa 
Gt'isrforskar,• i Kungl. Mymkabint'llt't unda 1988. 
Kungl. Mymkabin<'ller stilllerut - i Mälm/al oclr Paris. i Damaskus oclr på Liicktl. 

S_nnposium mr Viking -ag/' coinage. Sigwna 1-4 June 1989. 
Gå1-or från de numismariska sriftrluma till Kungl. M_mtkabinerret 1987 (2). 

Lindblom , Carl-Axel 
Ön S:r BartlulJemyft!r <'gl'l /Jewlningsmedel. 

Linkosalmi , Aimo 
Numismariska Föreningen i Fin/am/ Jim r 75-årsjubi/ermr. 

~falmer, Brita 
Uranfor sysremet. Gumwr Ekströms professur i numismmik och penninghistoria 

l 14 1979 - 3016 1988. 
lmemationt'llt CNS-symposiwn i Siglllna 1-4 juni. 

Martin , Hans 
lralil'll i monetär nödsiwariun. 

Mcnzinsky, Hans 
Hall'6re Gtiteborg (1610) ftums mllm 1609. 

Nathorst-Böös, Erns t 
Rii1· på mym? 

Nilsson, Harold 
Ny mymskau från regalskeppet Kronan. (MYNTFYND) 

Nordlind , Ulf 
Lars O. Lagerql"ist 60 år - mollagning på Kungliga M)ntkabinellet. (& l. Wisehn) 

Medalj till Lllrs O. LagenJI'ist 60-årsdag. 

Nordisk Numismatisk Union.s mlitc i Reykjt~~ik /989. (& M. Greijer) 

Medaljer ö1·er S. A. Andrcle. (& l. Wischn) 

Olofsson, Robert 
Femöresbron 

O lrog, Frank 
Mpll på St Bartlu!lemy 1784- 1878 (5). 

Påhlsson, Leif 
M_,·nt~•trkets meda/jtilll'{•rkning. (MEDAUNYTI) 
Nya ryska ordnar. 

Sar kany, Tarnås 
Lag om Sveriges Riksbank. 

Lag om äldre sedlar på 10000 kronor. 

Riksdogsbehwulling m• flirslag om my111 och secllar. 

Europeisk monetär union? 

Rikets mynt. 

Riksbankens foreskrificr om 500-kmnorssede/n 

Schotrncr, Kata rina 
Franska remlutionen. Ny utställning på Kungl. Mymkabinel/et. 

Nyfon'lin· till Kungl. Myntkabinellet. 

Norrlands framticl - eliminne b/ou! 

Skaare, Kolbjorn 
Den intemasjana/e Nwnismmiske Kommisjon. 

Ström, Ulf 
Auktions1•erkers kmlitetsauktion den 26 no1•ember /988. (AUKTIONER) 

Auktions,·erkets hYIIill!lsauktion den 22 april. (AUKTIONER) 

Sundcruist, Torbjörn 
Numismatisk frågesport l'icl SNF:s julfestmåru/agen dm 12 december /988. 
7ill UI/'S. 

Sornod, J orgen 
Poleller fra Bohus Slot. 

Warnstedt , Christopher \ 'CHI 

Adliga Jwrgfmstifter i &mir oclr den år 1982 IIIslocknade Barthurden. 

Nr Sid. 

15 

415 114- 115 

6 139-142 

9110 220-223 

3 55- 56 

3 94 

2 28- 30 
4f5 120 

3 58 

415 110-112 

23 

7 171 

2 40 

2 42 

6 143- 144 

9110 236- 239 

415 103 

8 187-192 

415 125 

7 169 

l 22 

2 36 

2 36 

2 36-37 

6 147 

7 170 

6 137-138 

9110 231-233 

9110 239-240 

7 169 

2 37- 39 

3 93- 94 

16 

2 46 

2 31 

8-9 



\Yestcrmurk, Ulla 
Cthvr frdn dl' mullismariska stiftelse ma till Kungliga M)111kabinerter 1987 (/). 

Gåmr frdtl de mtmismmisJ.a stiftt'lserntJ till Kungl. Myntkabinmer 1988 (/). 

Lång1Yiga gthv till Kungl. M)711kabinmer. 

Wisehn, Eva 
Tiwlias Coroline 

Wi.schn, la n 
En ordlek kring ntidmyme11 . 

Vid Gtirruns grm: 
Lea Ah/boms reswmemariska '!J å va r iii Nordiska museer. 

En sil1't!rbligare med mllrklig historia. 

Lars O. Lagerq1·isr 60 tlr - mo((aglling på Kungliga Mymkabinerrer. (& U. Nordlind) 

Åska11 som ska((grt/mre. 

E11 bestik hos Gustaf Cm viii. 

En annorlunda falskm)71fningshisroria. 
Omn/iga pengar. 

En offerkista i Ma/mo. 

&t Ol'tmligr mynrjynd. 

Samuel Hoflinrister och andra svemka VtLrpousserare. 

Srölden ptl Skoklosrer 1883. 

80000 omnibuspollmt•r. 

Medaljer lil'n familjen Nobels 1·erksamher i Rys.slrmd. 

Medalj <ll't'r Carl1-on Hellig m· Leonhard Pose/z. 

Aktit'bre1· flJr lummbyggnad 

Vådat1 med .sedelmvildningar i ridningsrt'klamt'n. 

Någro plålfn.mifyml frdn sllllt't m · 1800-ra/n 

En fribiljm i guld. 
En skall som rtltltlarc· i niJd,-n. 

En stor ordenssamling 11d 1900-wlets l>tJrjmz. 

På Kbngl. Myml'l tir 1889 - eu lumdrotlrsminne. (& L. O. Lagcrqvist) 

Mym/)1zdet l'id Srorjzmgfnm. 

Sröld m· 45 kg kopparmym i A/1·esw 1905. 

Mirulerrlriga inhroft.lrjlll'ar tlr 1894. 

Sill't•rsktmen i "Riflllmlisrarhuser ·: (& M . Golabicwski Lannby) 

Islamiska mym fimno i Smil/and. 

Den fotogrofiska mynrillusrmrionens tllder. 
Beliigringsssedlor frdn Erfim. 

Medaljen ö1•er Wilhelm Hansl'n 

Tidiga s1•enska skridskomedaljer. 
Medaljer ö1·er S. t l. Andree. (& U. Nord lind) 

Dukater j()r en kunglig tand. 

En forfal.skarhisroria frrln Du/a ma. 

Östergren, Majvor 
Ny likingarida m.mrska(( frdn Gotland. (& K . Jonsson) (MYNTFYND) 

Nr Sid. 

415 100-102 
7 160-162 
7 174 

415 115 - 117 

6 
7 
9 
16 

2 40 
2 47 

3 52-54 
3 89 
3 89 
3 95 
3 95 
415 104- 107 
4/5 107- 109 
415 121 
6 132- 134 
7 157- 158 
7 162-163 
7 163 
7 167 
7 171 
7 171 

8 196 
8 182- 186 
8 192 
9/ 10 218 
9/ 10 223 
9/ 10 22-1 -225 
9110 225 

9/10 226-228 
9/ 10 230 
9/10 234 
9/10 234-235 
9/ 10 236-239 
9/ 10 246 
9/ 10 246 

4/5 113 



RECENSIONER 

Berliner 1\;umismatische Forsdmn~:cn 2. (K. J<Jn~son) 
Berliner Numismatische Forschungen 3. (K. Jonsson) 

Bollen, Jacob: H n Nt•tiNimui.H•/I(mk/Jiljet t'll :ij11 1~11'111!/t'l'illg . (L. M. Carl zon) 

British Archacological Repor!$ 4, 197-1. Coi11s w1d the Arclweologi.w. (N-U Fornander) 

Die Ritterkreuzträger der Deutschen Wehrmacht. (Nyutgivning). (L. Påhlsson) 

Europa und der Orient 800-1900. Ut,tällning,katalog 1989 i Berlin. (N-U. Fornander) 

Fayette, Claude: u• s bil/,•ts jm11rais du l'illgtihll<' .<i cd e. (L. M. Carl zon) 

Franska revolutionen 1789- 1799 - mynt - sedlar - medalj er. KMK:s katalog nr 26. 
(N-U. Fornander) 

Grinder-Han.sen, Keld: Og har du pl'll!/t'· .. Trrek afrmtgenes hisrorie. (N-U. Fornander) 

Hamrin, Chris tian & Hyllengrcn. Jan L. : S1·ensk m.\1/tförteckning. Del!, Benwdoued)nastill 
18/8-1988 med 1'/irduingsprist•r. (T. Lind) 

Hoven et al.: En:tmllions cif Helgö X. Coins. Iron mul Go/d. (N-U. Fornander) 

H~·enstr-and, Åke: Socknar och s tenswgor - om dettidiga Gotland. (N-U. Fornander) 

Hyllengren, Jan: Se Hamrin. Christian 

L. KoYalcsik, Andrås: Hon'llth Endre. grajikusmtl•·esz . elete es 1111mklissiiga. (LM. Carlzon) 

Kromann, Anne: Romersk guld. Mmlfer i Den kg/. MHIII- och Medaillesamling. (N-U. Fornandcr) 

Lagerqvist, Lars 0.: Några tankar am de a1• Herr Gtwaf Eriksson. sedermera Kommg Gustaf / , 
präglade sk Klippingarna och Mynt1·erket i lledemom under 1521- 1523. (N -U. Fornandcr) 

Lagerqvist, Lars O. & Wischn, lan : Statsbudgeten Wide r 400 år. Några glimtar ur rikets jinanse1: 
(N-U. Fornandcr) 

Lindkvist, Thomas: Phmdring, skauer och den feodala swtens framl·ti.xt. Organisatoriska tendenser 
i Sverige under ö1·ergångenfnln vikingmid tilltidig medeltid. (N-U. Fornander) 

LLt. Festskrift till Lar.1 O. LagtmJ•·i.ft. (N-U. Fornander) 

Löwcnhielm, Fredrik: SI'I!IISka onl11ar och medaljer. (H. E. Sköld) 

Malmer, Brita: TI1e Siguma cainage c·. 995- 1005. (E. Gamby) 

Malpas, Evelyn: Uglua tlum air. 'fin) hundred years ofballooning in numismatics. 
(N-U. Fornande r) 

Mathiesen, Hans Erik: Grrekt•mes monter. (N-U. Fornander) 

Medailles. Cinquantenuire d(' la Fidcrn 1987. (N-U. Fornander) 

Medusa, nr l 1989. (N-U. Fornandcr) 

Mikolajczyk, Andri..Cj: Syllogc of Coins of the British !sles 37. Polish Museums. Anglo-Saron mul 
/mer medieml Briti.rh coim. (K. Jonsson) 

Nathorst-Böös, Ernst: Annorlunda bl!tal11ingsmede/. (N-U Fornander) 

Nationalmuseets Arbejdsrnark 1988. (N- U. Fornandcr) 

Gotländskt Ark h· 1988. (N-U. Fornande r) 

North, Michael: Die Metlaillen der Bmndenburg-Preussen-Sammlung Christian Lange. 
Erster Teil: Von den A1tftinge11 bis 1713. (N-U. Fornandcr) 

Posse h, Gert: Pengl'Setiler i Danmark 1787-1945. (N-U. Fornander) 

Riksantikvarieämbetet cx:h StatccL~ historiska museer : Årsbok 1987-88. (N-U. Fornander) 

Rudin, Bo: Papperets hiswria. (L. M. Carl7.on) 

Sundberg, Sven-Gunnar: Offerkyrkor i gamla vtLrjöstiftet. En milfartssed under den lutherska 
ortodoxins tid. (M . Golabicwski Lannby) 

Swedish Archacology 1981 - 1985. (N-U. Fornandcr) 

Turcica et Oricntalia. Sllldie.f in hollour of Gu11nar Jarring 011 his eightietlt birt/ula y 12 October /987. 
(N-U. Fornandcr) 

'Widell, Magnus: Smilland.lbankl'lls sed/m: (l. Wisehn) 

Wisehn, lan: C. J. 1Jwm.se11 och B. E. 1/i/debrmu/1838- 1865. (N -U. Fornandcr) 

Wisehn, lan: Sc Lagcrqvist. Lars O. 

Östergren, Maj vor: Mellan .wengnmd och stenlnts - Gotlands vikingatida sil••erskauer som 
boplotsindikmion. (N-U. Fornandcr) 

Sammanställt m · Monica Golabiewski Lmmby 

Nr Sid. 

2 45 

9/ 10 242- 243 

l 18- 19 

9/10 241-242 

6 148 

7 173 
18 

7 173 
17 

6 14!! 

7 172 

6 149 

18 

415 124 

3 91 

6 148 

l 17 

3 90-91 

6 148- 149 

9110 243 - 244 

415 124 

18 

2 44- 45 

6 148 

9/10 244-245 

17 

4/5 124 

415 124 

415 124 

415 125 

6 148 

2 44 

7 173 

7 172 

2 45 

17 

3 91- 92 

7 173 



Il. Elias Brenners andra utui1va av 
Thesaurus Nummorum .~. . ut
kom 1731. dvs 14 år efter hans 
död. Vem var det som hade ansva
ret för att den verkligen publicera
des enligt Brenners önskan? 
l. Nils Keder 
X.Gustaf Rålamb 
2. Carl Reinhold Berch 

12. Vilken stad (myntort) diir ~-ven skt 
besittningsmynt präglats har vid
stående symbol i sitt stadsvapen? 
l. Reva! 
X.Stralsund 
2. Riga 

13. Betrakta bilden intill på den nya 
1000 kr sedeln som kom 1989. En 
uppenbar orimlighet finns på bil
den. Vilken? 

Lycka tiii!/Torbjörn Sundquist 

Ny litteratur 
Brita tvialm er, The Sigtuna coin· 
age c. 995- 1005. Comm(•nta
tiones de nurnmis saeculorum 
IX- XI in Suecia repert is. Nov:~ 
series 4. 120 sidor samt .36 plan
scher. 225 kr plus porto. 

Tidigare utgiven i samma serie 
Kenneth Jonsson, The new era. 
The reformation of the bre 
Anglo-Saxon coinage. Com
mentationes . . . l. 267 sidor. 
325 kr plus porto. 

Säljs i mynthandeln eller kan be
ställas direkt från Nurnism:nis
ka forskningsgruppen. c/o Riks
antikvarieämbetet. Box 5405. 
114 84 Stockholm. 

Konsten att göra mynt 
Så heter en intervju i tidningspn:sscn 
med fru Lea Ahlborn. f. Lundgren. 
tryckt 1897 någon tid fOrc hennes död 
(hon avled på senhösten samma ar). 
Hon var var första kvinnliga stats
tjänsteman och an~tiilld som Kong!. 
Myntets gravör sedan 1853. (Sc Brita 
Olsen: Lea Ah/bom. akad. avh. Upp
sala 1962. ) 

En mrklaring: med "konstsYarf" 
avses vad vi i dag kallar reduktions· 
maskin. en nyhet som infi>rts flir inte 
så Wngc sedan vid myntverket (kon
struerad diir efter franska mrcbilder 
~c Ulla Ehrensviird. Erik Lindberg. 
Numi.l'lllllliska Meddelanden XXXII: l. 
Sthlm 197.:1. s 66 fl. 

Det kanske bör p{lpekas. att Lea 
Ah lhorn inte fick mouelkra det i bör
_jan omniimndajubilcumsmyntct 1897. 
utan uppuragct till hennes mrargclsc 
cick till Adolf Lindberg, som 1898 
~ kulle komma att bli he~nes eftcrtrii 
dare. Om fru Ahlborns alla förslag till 
ett jubilcumsmynt. se Nonfisk Numis
matisk Unions Medlemsblad 1974. s 
261 fl). 

En interview med fru Lea Ah/bom 
Att .. göra mynt .. är, som al hvar 

man kändt är, ingen lätt konst -
det ha vi nog litet hvar erfarit under 
vår vandring i denna jämmerda
len. Nu, då jubileumsmyntet låtit 
tala om sig, halva vi emellertid 
tänkt, att det möjligen skulle in
tressera våra läsare att erfara, hur 
man går tillväga för att göra mynt 
- icke enligt den studentikosa 
metoden, utan så, som k. mynt
verket går tillväga för attförvandla 
ett metallstycke till ett i handeln 
gångbart mynt. 

För den skull befunno vi oss för 
några dagar sedan i den frejdade 

artisten fru Lea Ahlborns arbets
rum för att al henne, såsom den 
mest kompetenta, lära oss mynt
ningens svåra konst. 

l det med modeller, medaljer, re
liefer, statyetter m m dekorerade 
rummet, hvari fru Ahlborn verkat i 
snart 45 år och som öfveralt bär 
spår al denna hennes outtröttliga 
och artistiskt fruktbärande verk
samhet, hade vi det nöjet att lyss
na till fru Ahlborns afslöjande al 
myntningskonstens hemligheter. 

Huru stansarna göras. 
Fru A. omtalade: 

När ett nytt mynt skall präglas, 
ölverlemnas det åt artisten-gravö
ren att uppgöra skizzer ölver myn
tet. Sedan de ritningar, efter hvilka 
myntet skall göras, blilvit faststäl
da af k. m:t, börjar sjelfva arbetet. 

Först upplägges en mycket för
storad modell i vax, mellan 2 till 3 
decimeter i diameter, och äro alla 
figurerna å denna modell upphöj
da. Från denna modell tages där
på ett gipsaftryck, hvari figurerna 
naturligtvis blitva konkava. Af det
ta gipsaftryck tages ännu ett dy
likt, hvars figurer i sin tur blifva 
upphöjda. Detta senare altryck 
sändes till gjutaren, hvilken algju
ter detsamma i järn eller s.k. 
klockmetall. 

Järn- eller klockmetallsalgjut
ningen återgår härpå till gravören, 
hvilken i en s.k. konstsvart trans
porterar afgjutningens alla figurer 
och konturer på en järnstans, hvil
ken har samma diameter som den 
myntet skall få. Att beskritva 
konstsvarivans invecklade meka
nik blefve här för långt, vi nöja oss 
med att säga, att instrumentet är 
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Lea , !h/bom på llltlrt• dll!-1111: Efta biltl i dag.•flre,\\t!/1 i <'Il minm•steckning 1897. 

synnerligen sinnrikt och att dess 
uppgift är att förminska modellen 
så, att den å stansen erhåller .. na
turlig• storlek. h vi lket sker helt och 
hållet på mekanisk väg. 

Sedan stansen, hvars figurer 
äro upphöjda, graverats fullt färdig 
af gravören, härdas den, hvarpå 
en ny stans .. punsas .. eller pres
sas med densamma. Denna 
stans, hvilken älven är af järn, hal
va figurerna konkava. Sedan den
samma retoucherats af artisten 
och blifvit härdad, är den färdig att 
sättas in i präglingsmaskinen. 
Denna stans kan dock endast 
prägla en sida af myntet; för • me
daljens frånsida .. kräfves en lika 
omständlig procedur, tills dess 
stans är färdig. 

Olvanstående gäld e stansarna; 
sjel fva metallen måste, innan den 
träffas af stansarna i präglingsma-

14 

skinen, undergå en minst lika 
omständlig, om icke alls så artis
tisk behandling. För attlåta oss få 
en riktig föreställning om denna 
behandling, hade fru A. den vän
ligheten att göra oss sällskap ge
nom k. myntets verkstäder. 

Sedan en viss kvantitet metall -
guld, siliver eller koppar samt 
dess legeringsmetaller - utvägts, 
legeras de i bestämda proportio
ner och gjutas i stänger. 

Dessa stänger gå därpå till vals
verket, där de valsas ut till långa, 
smala stänger, hvilka erhålla sam
ma tjocklek som den det färdiga 
myntet skall hafva. 

Sedan valsningen fullbordats, 
klippes metallen i runda plattor, 
hvilka halva samma form och stor
lek som det färdiga myntet, hvarpå 
plattorna glödgas och genomgå 
ett slags bad för att blifva befriade 

från flagor och oxidbeläggningar, 
hvarigenom de blifva skinande 
blanka. 

En mycket vigtig del i mynttill
verkningen, nämligen plattornas 
vägning sker nu. Hvarje mynt får 
nämligen ej öfverskrida eller un
derstiga en viss vigt för att vara 
lagligt. Vägningen , där hvarje 
platta väges för sig, sker på syn
nerligen omsorgsfullt konstruera
de vågar, hvilka samtidigt väga 
plattorna och sortera dem efter 
vigt. Undervigtiga plattor skiljas af 
i sina särskilda lådor, lullvigtiga i 
sina och öfvervigtiga åter i sina. 
De undervigtiga plattorna gjutas 
om, de fullvigtiga gå direkt till 
präglingsmaskinen, hvilket de öf
vervigtiga älven göra, men först 
sedan de afhyflats och fått den rät
ta vigten. 

Nu först sker präglingen, hvar
vid plattorna samtidigt stämplas 
på båda sidor, så att de få det utse
ende de skola ha i marknaden. 
Dock äro icke alla mynt färdiga att 
släppas ut i rörelsen, när de lem
nat präglingsmaskinen; de som 
stått på gränsen att vara underhal
tiga vägas om igen och endast de 
af dem, som bestå profvet få slip
pa ut; de öfriga få göra samma re
sa om igen. 

Vi ha här endast kunnat omtala 
den hulvudsakligaste gången, de
taljerna äro för många och inveck
lade för att rymmas i en tidnings
artikel. Emellertid hoppas vi , att vi 
gifvit våra läsare ett hum om kons
ten att göra mynt, 

R-r K. 

Signaturcn användes av journalisten 
Ragnar Kock (1868 - 1944). Han var 
vid denna tid anställd vid "Dagen". en 
s k billighctstidning. startad och ägd 
av Aftonbladet men med egen redak
tion. Knck var senare korrespondent i 
Berlin (~c Publici stklubben~ portriiii
matrikel 1924). Enligt ameckningar i 
Kungl Biblioteket heue hans mor Eb
ba Carolina. f. Ahlborn. medan ovan
nämnda skrift fr:in 1924 kallar henne 
"i\hlbom"". Det forefaller inte osanno
likt. all det ~enare är cH tryckfel ocb 
att Kock var släkt med Lca Ahlborns 
make. 

För upplysningarna ovan tackas Gö
ran13iiiirnhidm vid Kungl Biblioteket 
och Hans Gillingstum vid Svenskt 
Gingratiskt Lexikon. 

LLI 



Brödrafolkens skilsmässa 
l etttidigare nummer (S~T 1989:4/5. 
s 119). skildrade vi hur polemiken 
kring union~broth:t 1905 ledde till att 
t o m bytet av mynttyper i vårt gmnn
land karikerade~. Hiir kommer iinnu 
ett sådant fr:in 1906. men nu gäller det 
tävlingen 0111 en ny st·eusk myntseric. 
l{jranlcdd av titel- och valspråksbytet 
till resp ··sverige~ väl"' och ··sverige~ 
konung··. '~tl ocbå p:\ grund :t\ 0\
ca~ åldmmle. 

Veckans bilderbok. 
Af Waldeck. 

Efter som det är unionsupplösnin
gen. som närmast föran led! denna 
myntändring, föreställer jag mig. att 
flere täflande komma att anse de be· 
kanta riksdagshuslejonen som en sär· 
ski ld t användbar nationell symbol. Det 
skadar naturligtvis ej om öronen - 1 

likhet med svansarna - ändras något. 
Anmärkas kan emellerttd med skäl. att 
denna prägel ser något "harmynt" ut! 

BLI MEDLEM l SNF -
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

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

1 ~:J~! e :e 
;s Q.~ ~, ~ !, ~ i 3 ~ l 
~ Amukauien og PmaJ:cmien 

Den "nationella samlingen" borde 
för en fantasirik konstnär vara något 
att slå mynt af. 

Hvad har för öfrigt en nationellare 
pragel än smorgasbordet! ett, enligt 
min obetydliga åsikt, mycket smakligt 
motiv. ehuru kanske nagot rafflande. 
Prägel på baksidan: en fluga. 

Så många komm~ntarer behiiv~ ej. 
L~.:jo nets text BRODRAFOLKENs 
GRÄL syftar naturligtvis på Oscars 
j ust utbyua valspråk. De ~ tridande på 
andra ll.irslaget är kopierade efter 
Molin~ kända "Bältesspiinnarna". 
5-iiringens bildsida har. kanske någon 
oh-,enerar. redan 1906 kommenterat\ 
med den internatinneila stavninl!en 
'\mnrga~bord". Göta Lejon faller bc
ru,at under bordet - vid denna tid 
1:mns iinnu briinnvinskamincn !Or fritt 
drickande framsalt - och moder Svea 
liiggcr för sig. 

LLt 

l SNT 9/10 1989 p. 236 har Aron Ek
man, Uppsala. spurgt 0111 monter fra 
Araukanien Ol! P<llal!onien. 

l Jule Fon~obcrt~ katalog. Berlin 
1878 har jeg fundet 2 centa,·o~ 1874 
med reference til Revue beige 1875. 
PI. Il. 4. ~- 92. lwor monten ~!l ledes er 
afbildet. 

Monten findes og~:i i Georg F. 
Ulex-Hamburgs katalog. Frankfurt 
a. M . 1908 som nr 3722. Som nr 3721 
er opfc-lrt en a fOrlie Antoine l indstif
t..:t forgyldt og emaill..:ret orden. En
delig skal n:.cvnes katulogct over Juli
us Guttags samling. New York 1929. 
hvor er opfort: 
2. Peso 1874 (afbi ldet) 
2A. Kobberafslag af samme med hen

visning til Taullard ~ide 1874. 
28. Peso af dobbelt tykkebe. Taullard 

s. 175. 
2C Pe~o som 28. men af ordin:cr tyk

kelsc. Taullard side 175. 
3. 2 centaves 1874. som her betegnes 

Pro ve. 
Jeg tror. Kungliga Myntkabinett<!! 

allerede nu har sendt ~porgcren foto
kapier af dc omtalic referenccr. 

Jof'Nt'll Somml 

Fråga: 
Ii• m har self en ärftlig medalj? 
Kronprins Gu~taf Adolfs. den ~enare 
Gustaf l V Ad o l f s. dop ii g dc rum i no
v..:mbcr 1778 under pltgående riksdag, 
varför till li teldrar inbjudits represen
tanter ifrån dc fyra ~tiinden . Dc~sa 
t illdelade~ biirbara hedcrstet.:ken av 
olika viirde och art. Lmllmarskalken. 
iirkcbiskopcn. borgarst!lndct~ talman 
och dc båda högre stånden~ represen
tanter fin go konung Gustaf III ::. port
riiumcdaljong i ett genombrutet arbe
te inom en grönemaljerad l agcrkr.tn~. 
mr vissa briljanterad. medan övriga 
borgarståndsrepresentanter och bon
de~t;indets talman Anders Mattsson 
från Malmöhus län förlänades guld
medaljer i kedja om haben med in
,kriftcn "Gifvit af Konung Gu~taf III 
till rik!>dagsfullmäktigen uti NN 
län !>Om "~'r fadder till Sverige:. Kron 
Prim~ Guqaf Adolph den lO nuvcmhcr 
1778". 
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Anders Mattsson eftcrliinmade en
ligt bouppteckningen i Malmö stads
arkiv (Malmö bou. 1790-92. nr 445) 
"J st. Guld Medaille öfwer Hans 
Koncl. Hö!!hct Kron Primsens döpel
se 29 1/2 d~cat a 2 Rr··. 

Dc nio övrica faddrarna från bon
dcståndet - dii~ibland den senare tal
mannen Nils Svensson från Gustaf 
Adolfs (tidigare Viby) socken i Kristi 
anstads Iii n - crhöllo diiremot ett slags 
guldvasar att fitstsys på viinstra sidan 
av jackan. Nllgon sådan har ej påträf
fats i modern tid. men siiges ännu 1899 
ha innehafts av en ii ttling till faddern 
Gabrio:l Månsson (i Flugeby) i Vetlan
da-trakt..:n. medan fadde rn Michael 
Pchrsson~ i Gungvala. Asarums soc
ken. Blekinge. cxemplar 1915 skall ha 
rörvärvats av en konsthandlare F. Koff 
i Stockholm. 

Miirkl igt ii r. att enligt ett kungabrev 
d..:n 14maj 1782 till berörda landshöv
dinl!ar tilläb at t bland ctierkonunande 
till - dessa bondeståndsti1ddrar, den 
äldste sonen mun efter man . så liinge 
han odlar och bebor samma hemman, 
ma m bära detta faddcrtecken. Till
ståndet bör cj enbart ha gällt guldva
s:una utan iivcn talmannens guldme
dalj i kedja. eftersom eu kungabrev 
expedierades till landshöwlingcn i 
Malmöhus liin i ärendet. Har någon i 
dal! scu till do.:nna talmansmedalj eller 
en -!!u Id vase? 

~ Leif På h/ss on . Göteborg 

Torbjörn Sundquist 50 år 
Den 6 december 1989 fyllde Svenska 
Numismatiska Föreningens ordfOran-

dc Torbjörn Sundquist 50 år. 
Redan 1973 triidde Torbjörn Sund

quist in i vår förening och sedan 1978 
har han verkat i stvrelsen. 1981 valdes 
han till sekretcrare och 1986 blev han 
tillika vice o rd tUmnde. Från 1988 är 
han mreningens ordförande. 

Torbjörn Sundquist har under alla 
dessa ~r lagt ned cll mycket stort och 
förtjiinstfulli arbete !Or föreningens 
bästa. Som erkänsla fOr deua fOrära
des han redan 1984 föreningens 
guldnål. 

Men Torbjörn Sundquist har inte 
främjat svensk numismatikenban ge
nom sin fcirniimliga insats i Svenska 
Numismatiska Föreningen. Han har 
även ägnat s ig åt f(>r.:.kning och i skri fl 
låtit sprida sina kunskaper. nu senast i 
Festskriften till Lars O. Lagerqvist 
1989 (NM XXXVII). Det som han iig
nat sig :it ii r friimst kunskapen orn den 
svenska numismatikens fader E l ia~ 
Bretltlcr och hans stora verk. men 
iivcn åt cu så exklusivt område som 
miniatyrmåleri - Brenners huvudsak
liga vcrksamhetS<'tmådc förutom nu
mismatiken. 

Med anledning av det ovan sagda 
har styrelsen (()r Sven~ka Numisma
tiska Föreninilen beslutat kalla Tor
björn Sundqui;t ti ll korresponderande 
leda mm. Det hed rand..: diplomet över
lämnades på högtidsdagen till jubila
ro.:n vid en uppvaktning i hans hem ge
nom representanter tO r styrelsen jäm
te andra viinncr inom Svenska Numis
matiska Fiireningcn. l uppvakmingen 
deltog iiven Kungl. Myntkabinellet 
och Sven Svenssons stiftelse för nu-

Fnillllflfll'llkllliii!W" i 7brbji1m Swufqttisrs Item se.~ fr 1 jubifarm .1jafl·. Lars 0 l..itgaq•hr. 
Rolf Sjäh<'r8 (dcf•·i.< :.kymd) och Nils-Uno Fommuh•r. l·i,m: Johan SwulqutJr. 
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mismatik med Lars O. Lagerqvist och 
Nils-U no Fornander i spetsen. 

RS 

Medaljdonation till Växjö 
Till myntkabincllet i Växjö har nyli-
1!0::11 donerats en betydande kollektion 
~1edaljcr. Donator iir r. byråchefen 
Nils-Uno Formmder, Stockholm, 
som iimla ~edan gymnaietiden i Viixjö 
i bö1:jan av 19:10-talct varit varmt in
trcs, erad av sin skolas !.!amla kultur
ins.titmion och vid mång:t tillfcillcn le
vererat gåvor av skilda slag. Denna 
!.!~n!! l!:illcr det :!6 moderna medaljer. 
Öve;liimnadc i anslutnin!! till dona
torn' 75-årsdac och till~ minnet a\ 
mymkahincllet; mångårige förestån
dare G H Rundquist. 

Dc Ilesta av medaljerna har formgi
vits av Axel Wallenberg. född småliin
nit~g i Niissjö 1898. Hi{;. märks bl a dc 
som skapats till Stockholmsutstiillnin
gL' Il 19:10 och riksdagsjubileet 1935. 
medan tidningshistor ia vi~as i Dagens 
Nyheters medalj till husbygge i Klara 
19:14. och i)ver samma tidnings chcf
redakti)r Stcn Dchl!.!ren 1946. Medal
jer frf111 senare årtionden iir de Ö\er 
storbyggmibtarcn Olle Engkvist. Dcn 
h.:liga Birgitta 1970. Kung OJa, av 
Norge 197:1 (till sjunio!Cmårsdagen). 
Carl Milles 1975 (JOO-årsdagen av 
denne' föde lse). den~ k bröllopskasl
penningen 1976 samt den stora mc
dalj. som ,log~ till 450-årshågkomst
en 1978 av Gustav Vasas kröning. 

Också n;icra andra konstnärer ii r 
representerade i dona tionen. bl a Eric 
Grate med medalj iiver riksarkivarien 
lnl!var Andcr~s<;n. Olle Adrin med 
dc.:~1 medalj. som tillkom 196:1 vid 
Svenska Handelsbankens nybygge i 
Linköping 196:1 och som visar dc:n 
kanda Folke Filbyterstatyn ~am t Ern't 
Nordin med den i år utgivna över 
drouning Kri~tina (se SNT nr -1/5 
1989 ... 9l!). 

Den 1(,rnand.:rska donationl!n 
~kildra r en rad olik;l kulturhiindel sc.: r 
under dc ~cna~tc sextio aren . Den ii r 
den stiirsta g{\Van på liinge till Wcxiii 
gymnasii myntkabinett och utgiir ett 
vii lkomnlc.:l komplement till kabinel· 
tets tidigare medaljbestånd. 

G111111111' Sundht' I'JI 



Jacob Wendelii numismatiska kvarlåtenskap 
Av Jan Wiselm 

Bland Nils Ludvig Rasmussons efter
lämnade anteckningar finns en av
skrift över Jacob Wcndclii cftcrWmna
de samlingar. Dessa anteckningar bc
r'.illar för oss om hur en samling kun
der se ut vid minen av 1700-wlet. 

Jacob Wendelius anMiilldcs 1729 
som ritare vid Amikvitel~arkivct. 

Della arkiv skapades 1692 som en 
blygsammare efterföljare till Amikvi 
tclskollegium som i sin tur skapats 
1667. Arkivet skulle verka for samlan
det och bevarandet av forntida min
nen. översällandet av dc isHindska sa
gorna. utforskandet av gamla tiders 
mynt mm. Wendelius hade som upp· 
gift all avrita runstenar. mynt etc. Som 
närmaste chef hade han sekreteraren 
vid arkivet Johan Hclin (1679- 1753). 
Hclin som saknade både utbildning 
och imresse för verksamheten var siil
lan närvarande i iimbetsrununen i 
"Greve Pers hus" på Helgeandshol
men. Det var kanske diirför som Wcn
delius 1741 övergick till all bl i rillniis
tare i Uppsala. 

Wendelius hade el! tcatcrintrcss.: 
som han bl a visade genom all del w 
vid en teateruppsättning 1737. då 
··svenska sprä11hökC11 .. rörst uppf1)r. 
des. l denna pjiis spelade han Thor
björn Ränterik. Jacob Wendcliu~ av
led 1754 ( födclsc!i rct iir okänt) . 

Delar av Wendelii samlingar hade 
köpts i utlandet. Här nedan följer för
teckningen över hans samlingar. 

Förteckning På frami. Ritarens wid 
Kong l. Antiquit. Archivum Herr J. We n
del ii etterlemnade Samlingar al Böc
ker, Ritningaroch Kopparstycken, Ma
nuscripter, Mynt samt Naturalier och 
Konststycken. som komma at försäljas 
på Bok-Auctions-Kammaren Stock
holm d. 24 November 1762. 

Manuscripter. i synnerhet i Heraldi
quen med des beskrilningar. 

1. Jac. Wedelii Utkast t il Wapnekons
ten i gemen, samt den Swenska i 
synnerhet, innehållande Swenska 
Konungars och Adeliga Familiers 
Wapen och Släkt-Register, samt 
Swenska Landskaps och Städers 
Wapen med beskritning derom i 
20 smärre och större häftade 
band. 

2. Den sammas Projekt-Ritningar 
med beskritning om K. Gustaf 
Adolphs Graf. 

3. Beskritningar på Latin ölwer åtski l
liga personers sjukdomar och de
ras Curer. 

4. Manuscripter om åtskilliga kons
ter. slögder och Läkedomar. 

5. Beskrifning om Färgeri och Bleke 
af Cattun och Linne. 

6. Samling af Medicinska Recepter 
och andra Konster. 

7. Dagbok ölwer en Resa utomlands 
1722. 

8. Wendelii Samling al Publique 
samt Adelige Familiers med Hära
ders Städers och Socknars Sigil
ler. tillika med 4 st. Askar fulle med 
Sigiller. 

9. Beskritning öfwer Symbola och 
Sinnebilder med illuminerade 
figurer. 

10. Von Bromelis Berättelse om Mynt
Skatter och hålige Swenska Sill
werpen. m.m. 

11 . J . Wendeli i Samling och Beskrit
ning ölwer forna och senare tiders 
brukeliga Mynt i Swerige. 

12. Inventarium ölwer Antiquitets Ar
chivi Böcker och Manuscripter år 
1722 med åtskillligt annat. 

13. Manuser i gamla Språk med Run
ska Alphabeter. 

14. Wendelii Heraldiske Wägwisare, 
med åtski llnad al tecken och kän
nemärken m. fig. 

15. Åtski ll ige Manuscripter i Heraldi
quen m.m. 

16. Hildebrands Annotationer för åren 
1649/1654 til 1680. 

17. Eurenii Tractat om en Prest i sin 
prydnad. 

18. Cedermarks Hus-Medicin. 
19. Diverse Manuscripter. 

Portrailer i Gips och Wax. 
1. Några obekante personer m.m. 

Gips 4 st. 
2. Dito m.m. större och mindre 12 st. 
3. K. Gust. Adolph, Carl den XI och 

des Gemål 1. st. K. Carl d. XII 3 st. 
och K. Friedrich 1 st. gör 6 st. 

4. Riks-Råd. Nils Gyllenstierna, Ni
cod. Tessin, Christ. Königsmarack, 
gamla Olof Rudbeck, Ludv. Fabrici
us och Ludv. von Schantz 7 st. 

5. Gabr. Stierncrona, Nie. Keder, Da
vid och Bengt Richter med 2 andra 
Item Ecce Homo med 2 andra, til
sammans 9 st. 

6. Doct. Luther. Erasmus Roteroda
mus med 6 andra pousserade i 
Wax, tilsammans 8 st. 

8. Et Fruntimer med et barn i tånget uti 
Gips 1 st. 

Mynt af Sillwer och Paye. 
1. K. Gustaf 1 :s Mynt. med inscript. 

Domini est terra 1544. Et uti Silf. 
och 2 altryck al det sama i Horn. 

2. K. E riks Klippingar al år 1564, den 
ena 1 sexörst. 

3. K. Johan den 3:djes Mynt 19 st. 
4. K. Carl den IX:s 16 st. och K. G. 

Adolphs 2:ne st. 
5. K. Carl Xl-s 1 dubbel Carol. 4 Enk

la och 4 halwa dito 5 Fyraörst. 2 Fe
mörs!. och 1 Twåörst. 

6. K. Carl Xll:s 1 Carol. en halt och 2 
Femörst. 

7. Dr. Ulr. Eleonorae halfwa Carol. 
och 2 K. Fr. 5 örst. 

8. K. Adolph Friedrichs 2 10-örst. och 
2 5-örst. 

9. 49 st. K. Carl den Xl :s, Xll :s och K. 
Fr. Elörst. 

1 O. 6 st. Rigiske och Brehmiske Mynt i 
K. Carl XI: s tid slagne. 

11. 2 st. Danska Mynt, 1 24-örs och 1 
Enörskilling. 

12. Bractea. 13 Theres eliare Odens 
Bractea. 

14. Carl Knutssons hela Örtug slagen 
i Åbo. 

15. Alberti stockholmske Örtug. 
16. Sten Sture den Äldres hela och 

hallwa Örtugar. 
17. Den Sammas Westeråska hela 

Örtugar. 
18. Sten Sture den Yngres Stock

holms hallwa Örtug. 
19. K. Johan den 2:dras Westerås 

halfwa Örtug och des Malmö-ski l
ling i 2 papper. 

20. K. Erici Pomerani Örtugar i 2:ne 
papper. 

21 . K. Christierns Mynt. 
22. K. Gustaf d. 1 :stas hela och hallwa 

Örtugar samt 2 örst. i 4 papper. 
23. Severin Norbys Mynt slagit i 

Wisby. 
24. K. Johan d. 3:djes hela Örtugar. 

samt 2 1- och 1 halförst 
25. K. Sigismundi halfwa Örtugar, Ri

giske hallwa skilling och 2 örst. i 
2:ne papper. 

26. En lörgyld Silwerp. med K. G. 
Adolfs Bild & c. 

27. K. Gust. Adolphs 1 örst. halförst 
och Rigisk skilling i 3:ne papper. 

28. Dr. Christinae Stockholmske och 
Revelske Hwitnar, samt Rigiske 
och Lilländske skillingar i 2:ne 
papper. 

29. K. Carl G. Hwitnar, Skill. och Kop
parhalfwörar. 

30. Hertig Johans af Öster-Göthland 
Etörstycken, rart Mynt, finnes ej i 
Brenners Saml. 

31 . K. Carl d. Xl:s 4, 2 och 1 örst. af åt
skillige slag. Item Narviske, Revel
ske, Bremiske, Pornerske och 
Stralsundske Hwitnar. och Rigiske 
med Lilländske skillingar i 4 
papper. 

32. K. Carl d . Xll :s 2 och 1 örstycken. 
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33. Dr. Ulricae Eleonorae den Yngres 
5 och 1 örst. samt Kopparören. 

34. K. Friedrich d. 1:stas 10, 5 och 1 
örstycke n. 

35. Pomerskt Mynt. 36. Wismars 
Mynt. 37. Hollstenskt Mynt. 

38. Danskt Mynt. 39. Pålskt Mynt. 

Af Koppar. 
40. K. Gust. Adolphs Mynt diverse 39 

st. 
41. Dr. Christinas Diverse Mynt 31 st. 
42. K. Carl d. Xl :s 1 Medaille af Mäs· 

sing, och 3 1 örst. af Koppar. 
43. K. Carl d. Xl:s slantar och 1 örst. 

35 st. 
44. K. Carl d. Xll :s 3 Medailler af Tenn 

och 2 af Mässing samt halförar 
och Myntatecken 54 st. 

45. Dr. U l. Eleonorae M edailler af Ten 
2 st. och 1 runst. 

46. K. Frid. Medailler och Slantar af 
Koppar 13 st. 

47. 82 st. otydlige Swenska gamla 
halförar och Utländske Mynt. 

48. En Samling af 113 Jettoner ifrån K. 
Gustaf den 1 :s tid t il K. Friedrich d. 
1 :stas. 

49. Medallaler öfwer Gr. Königsmark, 
Archiater Hiärne, Fru de Geer, 
Doct. Luther och 2 andra. 

50. 6 st. Poletter och Spelp:ar, samt Et 
Sigill. 

51 . K. Adolph Friedrichs Dubbla 
Slant. 

52. En gammal Runstycks Slant. 
53. 1 Kopparpen n. med Lyckans bild å 

ena sidan och å andra sid. påskr. 
Den som har Lycka behöfwer inte 
etc. 

54. 17 st. altryck af Medailler och 
Mynt. 

Myntreform i sinom tid 
Varför har inOationen sprungit ifrån 
våra mynt~ värde? Det var Johan III 
som fön.t genomförde den banbrytan
de metoden att dels ta reda på staten ~ 
inkomMer som på dess utgifter. l den
na fOrsta balansriikning finner vi ett 
underskott. vi lket vi i våra dagars 
postindust ri~ll;t samhälle vant oss 
vid. Utgifterna 1573 låg på en miljon 
medan inkomsten blott uppgick till 
650000. Det hela resulterade i för ge
mene man att vi under denna tid bör
jar finna låghaltiga skiljemynt som 
cirkulcrJde inom landet. Köpkraften 
:l\' våra betalningsmedel har sjunkit 
och vi biirjar nä mm oss en nivå vi inte 
haft ~edan Johan lll's tid. 

En hundralapp har jämfort med ti
den för v;\r senaste myntreform, fOr 
drygt hundra år sedan . en köpkraft på 
knappt fyra kronor. Detta enligt till 
giingligt index . Vad den så bagatell ise
mde 10-tiringen har för köpkraft vågar 
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Myntfynd från 
UPPLAND 

Nyutkommen 
Sver iges mynthistot·ia. Landskapsinventeringen 4. 
Kalalogen innehåller över noo besk rivna myntfyntl, sprid· 
ningskartor, fyndregistcr. ortnamnsregisler samt tio 
bild planscher. 
Boken är i A 4-format, inbunden och omfattar 362 sidor. 
Bestiiiles genom Kungl. ~lyntkabinettet. 
Rox 5405. 11484 Stockholm. Tel. 08-783 94 00. 
Priset är 125:- + e\·. porto. 

man knappt orda om. Jag gör det 
iind:i. 

Niir j ag ~enast var inne i en livsme· 
debafflir och använde våra i da!!. van l i· 
ga betalningsmedel slog mig e~ tanke. 
Vi får inga varor för våra skiljemynt~ 
Vi må\te ge dessa mynt köpkraft. Dc 
infriar inte ens den prisbilligaste vara~ 

Ett mynt som lO-öringen kan bli 
värt något igen, om vi bara arbetar mr 
detta. Ett mynt har en garanterad l i v~
liingd '"' t:a 60 år vid regelbunden cir· 
kulation. En sedel om JO kronor unge· 
flir sex nuinader. Låt våra mynt spela 
en större roll i samhället. dc iir ju en 
miljösparare i det långa loppet. L:it 
den kommande lO-kronan tillsam· 
man~ med våra nu,·arande nwnt <iver· 
taga ~cdlarnas och de så fö;giingliga 
pla~tkorten~ roll! MarknadS\.;irde kan 
vi ge mynten genom att stryka en nolla 
i decimalsystemet. En krona blir då 
viird 10 kronor. En 50-öring en femma 
etc. etc. r rankrike lyckade; med detta 
(tvil nollor). 

Vill vi att v~mt besök i dagligvaru· 
handeln skall vara plastkortsamirer 
med de~s risk. då de lätt hamnar i 

orii tw hiinder? Bättre llirst;iclsc mr 
mynten och ge dem ett marknads
vii rdc. 

l\ted ,~.inlig hiibning 
A11den Ha}{:ltrrlm 

Allo/fibt•f1(. OrdJm 

Ett mycket stort myntfynd 
l viiridspressen spreds år 189ll hiswri · 
en om ett mycket stort mynt fynd. Det 
meddelades att en vedhuggare. niir 
han var sysselsatt med att 11illa ett 
gammalt triid. påträffade en kbta in· 
nehållande ett tusental guldutynt frttn 
Ludvig Xlll:s och Ludvig X I V:~ tid. 
f-') ndet skedde i skogen vid Coutrii:rc~ 
(Belgien). l denna trakt stod år 167-1 
det oavgjorda slaget vid Seneffc mel
lan prinsen a\' Conde och Wilhelm av 
Oranien (sedermera Wilhelm III av 
England). Det spekulerade~ i tidnin· 
garna om den funna skatten vari t en 
n:gcmcntskassa. som undangii nll ~ 
!lire eller efter slaget. 
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C. R. Berch: 7il/. 0 111 Sn'mka Mmtets 
der. Faksimiltryck av Numismatiska Littc· 
ratursällskapet i Göteborg 1989. Med for
klarinlmr. kommentarer m m. 56 s. ISBN 
91-970878-4-X. Pris 30 kr. Beställes un
der adress Krabbeliderna 15. 417 28 Gö· 
teborg. 

Litteratursä llsimpel fonsätter sin berom
värda gärning att hjälpa os~ myntsamlare 
utöka bokbeståndet med faksimi lt ryck av 
önskade. men svårnnskaffade wenska ar
beten. Turen har nu kommit till Berchs be
römda tal infOr vetenskapsakademien. 

Boken börjar med ett lasyrportriitt av 
Berch och fortsätter med ett förord av 
Lars-Ingvar Jöns011. Diireftcr fli ljer inled
ning. förklaringar och kornmenlarer samt 
litteraturföneckning. skrivna av framlidne 
Ernst Nathorst-Böös och efteråt på n:\gra 
punkter kompletterade av tjiinstcmiin vid 
Kungl. Myntkabinettet. 

Det av Nathorst-Böös nedlagda arbetet 
på förklaringar och kommentarer gör talet 
lättare tillgängligt mr dagens läsare. 

An nu en plym i hatten för Numismatiska 
Lineratursällskapet! 

NUF 

Källorna till Svea rikes historia 
LinerJturcn om den ~vcnska hi~toricn iir 
oöverskådlig inte bara fOr lekmannen utan 
också för yrkeshistorikcrna. Den som vill 
orientera sig om fakta och ideer inom 
svensk historieforskning har en drygt arbe· 
te med att ta reda på vad som har skrivits 
inom det område som int ressemr honom 
eller henne: ännu svåmre är det :ut bedöma 
kvaliteten av den mångfald av argument 
och synpunkter som korsar ' 'Jrandra och 
att få reda på de källor som forskarna byg
ger sina slutsatser på. Ändå är det en så
dant urval av relevanta uppgifter som utgör 
den viktigaste forutsättningen fl.ir an man 
skall kunna göra en någorlunda riktig be
dönming av vad som verkl igen har sken in
om den tid eller miljö som man vill skaff:t 
sig upplysningar om. Detta giillcr både niir 
det är fråga om från vår egen tid avliigsna 
tidsepoker eller mera niirliggandc. l det 
förra fallet är tillgången på fakta ofta myc
ket begränsad och lämnar tHirigcnom fitn· 
tas i och hugskolt fritt spelrum. l senare fal 
let kan mängden av uppgifter ställa siirskil
da krav på bakgrundskunskaper och kri 
tiskt omdöme då det gäller att skala bort 
det icke väsentliga. 

Förra året disputerade Lars Gahrn i Gö
teborg på en avhandling med titeln S1w1· 
riket i källor och lliswrieskriming. Det är 
vad man f<irr litet vanvördigt kunde ha kal
lat en "lathund" för historiker. l denna bok 
har Gahrn samlat vad man kan beteckna 
som hörnstenarna i vår kunskap om det un
der Sveriges medeltid existerande geogra
fiska och hi>toriska begreppet Svea rike. 
al lt ifrån de antika geogmfernas och kröni 
körernas torftiga upplysningar till den tidi 
ga medeltidens historiska skrihenter som 

Adam av Bremen. Saxo. Snorre Sturlas
son. Erikskrönikans författare samt dc upp
gifter som finns bevarade i andra texter och 
dokument. Vid sidan därom nämns kort
fanat det arkeologiska materialet samt den 
muntliga trndition som överlevt i kunga
och biskopskrönikor och i lagar och skal
dediktning. Det viktiga är att Gahrn disku
terar hur dessa källor använts i gången och 
nutida historieskrivnine. i vilken utsträck
ning uppginerna accePierats eller förkas
tats och vilka riktlinjer som under olika ti 
der väglett och bestämt forskningens in
riktning. Sveariket betecknade under den 
tidiga medeltiden Uppland och närliggan
dc landskap norr om Mälaren men kom 
omsider an utsträckas alltmer för an slutli· 
gen bli vim nuvarande Sverige. Men ännu 
under vikingatiden (ca 800- 1050) stod be
greppet Svea rike i en viss mot~ättning till 
Göta rike. vilket närmastkan identifieras 
med Väster- och Östergötland. Gahrn har 
inte hittal något belägg för att Götariket i 
historisk tid varit en Sveariket motsvaran
de stmsbildning. men det är tydligt an be
teckningarna svear och göter långt in i mc
deltiden uppfattats som realiteter. närmast 
dokumenterade i landskapslagarna. 

Vid s in genomgång av det väldiga käll
materialet diskuterar Gahrn de sparsamma 
uppgifter om händelser och personligheter 
som be"ar:us till eftervärlden och sätter in 
dem i en forskningsperspektiv. där en kri
tisk granskning av källornas bevisvärde är 
en viktigt moment. En avdelning för sig i 
boken utgör en ingående granskning av de 
argument på vilka den s k Västgötaskolan 
bygger sin uppfattning att Svearikets hjän
punkt inte legat i Uppland och Mälardalen 
utan i stället varit i Västergötland och t rak· 
ten kring Kinekullebygden. Metodiskt, ef
fektivt och övenygande smular Gahrn här 
sönder västgötaskolans historieskrivning. 

l sin bok koncentrerar sig Gahrn alltså 
på de skriftliga källorna till det medeltida 
Svearikets historia, och det arkeologiska 
materialet behandlas i förbigående. Detta 
senare gäller också numismatiken. Man 
får veta under vilka regenter mynt präglats 
och vilka myntorter som är kända, och i 
notappamten redovisas diskussionen om 
inskriften REX ANCOL på någr.t sigtuna
mynt. En sådan intressant företeelse som 
an den dansk-engelske kungen Knut den 
store präglat mynt i Sigtuna med titeln 
CN VT REX SP och därigenom ger utrym
mc för antagandet an han under någon tid 
behärskat Svearikets huvudbygd nämns 
över huvud taget inte. Kanske är den nu
mismatiska forskningen själv i någon mån 
skuld till den undanskymda ställning den 
intar i ett verk av denna karaktär. Den sven
ska medeltidsnumismatiken har länge me
ra varit en arkeologisk än en historisk ve
tenskap. och målmedvetna försök att sätta 
in den i en tvärvetenskapligt forsknings
sammanhang har lyst med sin frånvaro. 

Ändå har Lars Gahrns bok mycket att ge 
också fOr numismatiker som vill sätta in 
sin specialitet i en större sammanhang, inte 
minst genom den introduktion i historisk 
forskn ingsmetodik som den ger. Som hel
hetsomdöme om denna lärda men också 
för amatörhistoriker lättlästa doktorsav
handling kan diirfor sägas att den är en nyt
tig handbok i svensk medeltidshistoria. 
Den har utgivits av Histori ska institutionen 
vid Göteborgs universitet. Renströmsga
tan 6. 412 98 Göteborg. 

Erik Gamby 

Kommitria ftir Sigumoforskning: A1·sramp 
-for en ny Sigwnaforskning. 18 forskare 
t/III Sigllma. Rapport från heldagssemina
rium kring sigtunaforskning den 26 no
vember 1987 Gröna Ladan. Sigtuna. 1989. 
153 s. ISBN 91 -971233-0-7. Kan beställas 
fr.1n Sigtuna museer, Stom Gatan, 193 00 
Sigtuna. 

Den tviirvctenskapliga synen på fortsatta 
griivningar i Sigtuna är en spiinnande läs
ning. De icke rent numismatiska inläggen 
har följande titlar: 
Sigtuna och kyrkorna, 
Kulturlager från 200 års verksamhet under 

Stom gatan i Sigtuna. 
Fornsigtuna 
För'jndringar av Östersjöfiskets betydelse 

för befolkningen i Mälardalen under sen 
järnålder och medeltid. 

Någr.t reflexioner om det äldsta Sigtuna. 
Strom. fornsitune et Guazbro. sigtunastif-

tets biskopsbord. 
Massf?lngst av sjöf?lgel och pälsdjursjakt. 
Fragment ur en tidig Sigtunaverkstad. 
Sigtuna och statsbildningsproccssen. 
Klosterkyrkan i Sigtuna. 
Vikingatida runstenar - i Sigtuna och öv

riga Skandinavien. 
Fornsigtuna och Sigtuna - frågor kring 

den antikvmiska topografien, 
Sigtuna i myt och verklighet, 
sigtunaforskning - arkeologiskt läge och 

möjligheter. samt 
Kiillmaterial och datering - ett gotländskt 

pilotfall. 
Då och d:\ snuddur torfattarna vid det 

numismatiska. men tre bidrag har vårt ful
la intresse. 

Lan O Lagerqrist redogör fOrAnund Ja 
kobs och Knut den stores mymning i Sigtu· 
110 ptl 1020-talet. 

Brita Mtl1ma ger Kort arielliering om 
m_l'lltlliiiJ?t'll i Siguuw ca 995- 1030. 

Det stör~ta bidr.1ge1 ii r :IV Pt•ter S01•:ret: 
Han ger i Km11. !;\reden. mul Sigtuna på 
fem sidor oss sin historiska tolkning av 
Knut den stores svenska myntning. Vi har 
gång på gång f?ltt bevis på växelspelet mel
lan historien och myntningens budskap. 
Sawycrs anikel iir så metodisk i sin upp· 
läggning. an den av det skälet borde över
sättas och publiceras i Svensk Numisma
tisk Tidskrift. l ett tillägg till föredraget 
kommer Sawyer med en senare erhållen 
uppgift 0111 att alla funna Knut-mynt pr'.ig
lats med s:tmma åtsides stamp och gör där
för det kona konsulterandet: "They are, 
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therefore. morc Iikeiy lo be adaptions of a 
coin ofKnutthan an asscnion of his au tho
rity in SigiUna". (Della är i och för sig rik
til!l vad bctr.iffar dem som bär inskriften 
CNVT REX SPIEORVM j. men det finns 
ner som iir ~t agna i Knut~ namn. ehuru 
med engcbk titd.) 

Publika tionen ii r cll värdefullt inliigg 0111 

hur en utgriivning >k;lll gå till. OiirfOr iir 
det verkligen bcklngligt. all utskritkn har 
så många fel. ~om onödigtvis irriterar. 

NUF 

Frank Bt·l~t•r, /)ie Miln:rn der Römischen 
Republik fm KI.'.I/11('1'-Mu.n •um, 1-lmtiiOI'I'I: 
Hannover !989. 539 s., 98 DM. (Bestiill
nini!S:Jdrc~~= Kcstncr-Muscum. Tramm· 
plaiz 3. D-3000 Hannover.) 

M~nga torde ha kiirt genom den tyska 
staden Hannover p;\ den stora molon-ägen 
,ilJcrut f dn Tra,·cmiindc utan alt gör.J paus 
där. Studcn har dock cu 'lon museum. 
Kc,tner-mu~cum. 'o111 är dl v'.irt cu 
bc,ök. 

Det ii r imponemndc alt se. hur man över
bryggat dc stora ~~·~righeter man hade med 
det gamla museet och dc ' tora samlingar
na. En stor nybyggnad ru nt den gamla har 
gjmt detmöj ligt alt diskret bevara det gam
la museet och genom skickligt utiO rd in
glasn ing 'kapa ' tora vackra utställnings
rum. Som en kurios itet kan nämnas all 
man har en vacker utstiillnin!! av svenskt 
konstgla~. ' 

Scdan m\gr;1 ~r iir ocksa museets mynt
kabincu åter öppet. Även där har man med 
anlit.andc av ~kicklic:1 arkitekter och forrn
gi,are i Cll t~ngl och bc;värligt hörn al' 
byggnaden skapat en 1-acker och ändam:ib
cnlig cxposc :w mynt och medaljer. Färg
sältningen iir smakfull och ham1onisk: 
montra~rna har specialritats för all passa in 
exakt mellan l(in,trcn vilka släpper in ljus 
m en i me utsikt genom all en lllnn gardin 
spiints bakom dem - dii rigenom skapar 
man en rumskrinsia diir man utan all känna 
sig instängd kan koncentrera sig på utställ
ningens innehåll. Montrnrna si ller dels 
längs viiggarna i ståhöjd. dels i bordshöjd 
med lämplig lu tn ing med hänsyn tilllju~et 
och inbjuder tilllugnt och långvarigt studi
um av dc ut~tii ll da fOremålen. De lägre 
montrarna har stolar eller behå ma pallar 
så all man kan valja all siua eller stå. Na
turligtvis iir handikappanpassningen ge
nomf<ird fullt ut och dessutom så skickligt 
gjord all man au tomati,ktleds runt utställ
ningen. 

Myntsamlingen. som är den största i 
Väst-Tyskland norr om Miinchen. ii r en 
universalsamling och går tillbaka till mit
ten av 1800-talct. August Kcstner var son 
till Johann Christian och Charlotta Kest
ner. av vi lka modern kanske är den mest 
kiinda ftir oss - hon var nämligen ung
domsbekant till Johann Wolfgang von 
Goethe och förebi ld fOr Loue i Den unge 
Wcrthcrs lidanden. August Kestncr var 
mellan 1825 och 1849 Hannovers sändebud 
i Vatikanen och han hade däm1ed rika möj
ligheter an genom resor samla mynt . gem-
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mer och andr.1 antikvitete r. Han umgicks 
bl a med Theodor P.Jnofka som var en av 
grundarna av den Tyska arkeologiska sko
lan i Rom. Efter Kc~tne~ död fårdes sam
lingen till Hannover där en mu~eum b)gg
de, och invigde' 1889. alltså ror exakt 100 
år scdan. 
Tilljubiket i år harden unge och energiske 
förestå ndaren fi\r mynt;amlingcn Frank 
Berger publicerat samlingens mynt från 
den romerska republ iken i en utomordent
ligt viiigjord och påkostad volym. Samlin
gen omfi111ar niirmare 4000 mynt vilka all:1 
avbi ldas med foto: fOr samtliga mynt anges 
orks:'! valör. vikt och 'tiimpelstiillning. in
vcntarienununer ,;mll eventuella bitecken 
och i fiirckonml:lll(lc fall anges iivcn provc
nien,cn. l ex mr dc my m ,()111 kommer fr.'m 
Max von Bahrtcldh ~amlim!. Referenser 
och upp,t5llning tl\' m) men-följer naiUr
ligtvi, M. Crawford\ magiqrala verk Ro
n~an Republkan Coinag; fr.in 197-l. men 
hiinvi,ningar [!ö l•t·k~å till E. A. S)den
ham. The Cninage of the Roman Republk 
(1952) 'i l kel är myckl!t klokt eftersom 
Crawli>rds bok dc., iir slut;åld. dels oer
hört dyr all köpa när man viii billar den <l n
tikva riskt. Samlinscn' storlek och gcnom
t~nkta uppliiggning gör all det li1ktiskt iir 
ytterl igt Iii av präglingarna under republi
ken som "1knas i denna katalog. M y n ten ii r 
gcnomg;icndc.: av hygglig kvalitet och fmo 
liksom tryck uuniirkt. 

Kat:Jlogcn inled~ med ell par sidor om 
:,;unlingcn' hi~toria varpå toljer en koncis 
(åtta \idor) Ö\'C~ikt al' myntl'ä>endetundcr 
den romcl"!.ka republiken. Sammantaget 
gör detta all katalogen 11:\er,~llionslöst kan 
rekommendera~ och anbefallas fOr inköp 
ull bibliotck och lor pnvatpcrsoner som 
kanske inte an,er sig ha råd rncd de större 

verken. Det torde vara ffi mynt på auktio· 
ner och i k:ltnlogcr ~om inte finns all stude· 
r.1 hiir nch på så siiu ~kulle katalogen kunna 
underiiilin får dem som vill ha en ingångs
möjlighet till ~tudium av en betydelsefull 
epok i den antika myntningen. 

Ilaraid Nilsson 

Tor l-7t•II.IIII/II'Ck: Sk1l11ska 1111'111 och denu 
mt/.1'/art•. Ult ima Thule Bokförlag. Degc
berga. 19R-l. 128 '· ISBN 91-970669- 1-5. 

L<>kalpatrioti:,m har <~Il lidlett till forsk
nin~ar av mer el ler mindre bestående vär
de. 'o c.:nna bok ii r ett rc~u l tat av ~åda n stäm
ning och har sill givna intres'e fiir den 
myntsamlare. som har denna ht'gränsade 
myntning till ,in 'pecialitct. De" "ram bc
stiim;. tid,mib~igt \CII al' myntpräglings
kon>tCrh intriide i l)anmark/SI'crigc med 
konung Knud den "torö cngebkfOdde 
1111 mma,t;Jre God\\ inc i Lund ca 1018-
1035 och '" den kimde borgmä~tan:n' och 
myntmä,tan.:n' Jiirgcn Kod. ;\lynter i 
Mnlmö li1ll 1536". (Fr.\l!an om Sven T1c
~käg_g., Godwine ·mynt -ut:m myntort går 
turf. ej in p~.) Den är rik påmiistar- och 
stampsnidarnamn. 

Kapitel l iignus myntverket i Lund med 
dess :Jvl:iggarc i Borrby och Tllllmatorp 
sann vid liigrct i ·n,thun utanför nuvarande 
Lamt~kn>na . Del iir niirmarc uppdelat i mt
jandc undcrgruppcr: K n ud den ~tore. Har
dc.:knud. Magnu~ den gnde. Svend Estrid
scn. Harald Hen. Knud den helige, Oluf 
Hunger. Erik Ejegod. Niels den gamle. 
Erik Emune. tiden 1137- 1157. tiden 1157-
133~. tiden 1332- 1360 saull ~lutligcn ti-
den 1361 - 1439. -

Kapitel Il iigna' mynt,•crkct i Malmö och 
är uppdelat p;l perioderna 1439- 1513 och 
1513-1536 med tillägg mr en tillfallig 
myntning i Lantbkrona 1524- 1525. 

Imeriär m· myntsam/hrgen i Kesmer · museum i 1-lmmm·C'r. Ma11 si' r tyd l i~ t dc olika 1_!7>1.'ma 
m· momrur där lllflllt ex kan sir w på en stoppad pall och 10.111 11wd ann.ftiid. eller framför 
en mollter mt•d ,\'t(irre jlirenuil som kan tmrjwas på srärre m·sulml. Fin o: lliJ/fgwrg Fro.w. 
Kesmer Museum. 



Framst1illningcn "kryddas" rncd sliikt
tavlor fOr myntmästare m fl och ger samti
digt goda inbl ickar i det danska rikets ofta 
slOmtiga hi ~toria under dessa år
hundrnden. 

Det är ett omfattande. p~r~oninrikt:u :u
kimrbcte. som ligger bakom denna bok. 
,·ari "prcscntcr.ts mynt. bomärken. präg· 
la r· och mästarmärken. heraldik m rn fr.ln 
de många myntmästarnas ~WktkreL~:rr, vil
ka växer in i vamndra och bildar ett impo· 
nerande änetr'.id med riiner djupt i Skåncs 
medeltid och med grenar, MJm griinslwr 
den dag idag". Boken tjän:rr alltså i me bara 
numismatik en u w n iivcn - och i hög grad 
- sliikrforskningcn, genealogien. 

NUF 

Andl'rsson. Pe1: HemldiJka l'flfJl'/1 i Sn•ri· 
Il~'· Draking. 112 s. III. Liten sti l. 

Förf. III kand, doktorand i statsveten
skap. historieadjunkt. genealog och hcnrl
diker. redogör initicrat och koncist Rir al la 
(279) nu gällande svenska kommunvapen. 
Boken inleds med en kortf:rttad intmduk
tion till heraldiken: Vad lir \':lpen/hcr.tldik? 
Vapcnbrukct> uppkomst. utveckling. ut
bredning: '".tpcnbiirarc. vapcngruppcr: det 
hcr.rldiska rcgeby~temct: vapnet> bc
>t:indsdelar. vapcnvuriantcr: bla,oncring 
(= \".tpcnbc,krivnin~). tcrrninolo~i: \':l· 

pcnavbildning: stilv-J~iation: vapcnkompo
>ition: symbolik: \':tpcnrfin. mr,~irv av va
pen: an\'ändningsområden fiir '~lpcn: hc
raldis~a insti tutioner: mi~suppfattningar 
om heraldiken. Boken prc,cntcrar fOre
dömligt och lfitt lfi' t hcr.Jidikcns värld mr 
såväl fac~folk som amatiircr. Den fir ut · 
miirkt som upps l agsbo~ . lllusmuinncrna 
~ r svart-viw. en~ la odt rena. 80 godtyck· 
ligt ur va lda nyuppritadc konununvapcn ut 
gör en avdelning av boken. vilken avslutas 
med lättanvfindbart vapcnrcgistcr. F.tt viii· 
~om me t ti lbkotttill den heraldiska l:,cklit -
teraturen. 

Casimir !:>iwrn· l .i!uJ/u: 

Gert Posse/t: Da11ske f/1'11\'<!JIIrlllft•r pra:Met 
på Den Ko11ge/ige Mm u 1983- 1989. Udgi· 
vet ;r f Den Kongelige Mom- og Mcdailk:
samling. Nationalnnl'cct. Fredriksholms 
Kanal 1~. DK-1220 Knbcnhavn K. Pris: :!0 
Dkr + porto. 

Förordet inled ~ med orden: "Som led i 
forbcredel se~arbcjdct til den ny dan,kc 
montnekke er der p:i Den Kgl. ~lom 
f'rcmstillct et antal prnvcnmnter med hen· 
bli k på mennere :11 kunne vurdcrc for,kclli
ge altcrnati,·c udformningcr "f dc p:'ll:enkte 
nve mnntcr". 
·Det ä ren li.irtjiinstfulh "forbcrcdcbcsar

bejdc". >tun presenteras i det Riljamlc b · 
pitkt "Den ny n1<mtr:ckkc' til blivcbc - en 
historisk ovcrsigt" .~K h i kutalogen över dc 
ol ik" prov mynten. Aven f(irgcmcnc maniir 
det av ~lort int resse :111 f:i - s:hom hiir -
beriinat om den in~titutinncl l a berednings· 
giutgen och redogjort 11\r vilka hiinsyn snn1 
beaktats (t ex "n:gentcns monogram ikkc 
må domincrc på bckostning af konge· 
kronen. der er monarkiels symbol" och 
"og'å blinde og svagtseende mcnncskcr 

skal kunne identificcre rnenterne med så 
stor s ikkerhcd som muligt"). 

En mycket lärorik liten skrift! Hur har vi 
det egentligen i Sverige idena hänseende'! 
Enligt min mening förskräcka spåren. 

NUF 

4 öre klipping i Göteborg 
J över 300 år har det funnits numisma
tiker här i landet , men trots det kan vi 
än i dag läsa om hur man i samband 
med utgrävningar eller i museers 
gömmor funnit migot mynt av hitimills 
okänd typ, valör och/eller årta l. Till 
detta sistnämnda vill jag nu komma 
med ett bidrag. Det gäller 4 öre klip· 
ping 1568, från kung Erikstid . somjag 
fann i Göteborgs Historiska Museers 
samlingar. Myntet (se bild) har en vikt 
om 5.14 gram och storlek om 17.5 18 
mm. Enligtmyntförordning från 1565 
myntades 1565- 1567. samt de nio 
första månaderna 1568. mynt med en 
finhet om 5.5 lod (344 tusendelar). 

Sistnämnda år myntades bl a klip
pingar av valörerna 16 och 8 öre. och 
som vi nu vet även 4 öre. 

År 1568 slogs för kung Eriks riik
ning klippingar till ett värde av 15896 
marker per månad. vi lket får anses 
som ringa. om vi jämför med klipping 
myntningen året innan. då 51783 mar
ker per månad myntades. Vi vet ocks;\ 
att klippingmynt av de lägre valörerna 

från åren 1565 - 1568 är mycket 
sällsynta. 

Hur detta mynt hamnat i Göteborgs 
Museers samlingar har jag inte lyckats 
finna ut. så tills vidare får vi nöja oss 
med dess existens. 

Hans Men~insky 

Om du vi ll göm en fråga om ett 
mynt eller något annat föremål i 
din egen eller någon annans 
samling e ller du vill diskutera 
någon uppgift i den numismati
ska litteraturen, så skriv till 
SNT:s FRÅGESPALT. 

Skicka gärna med ett tydligt 
foto av fOremålet. Avritningar, 
blycnskalkeringar och sådant 
duger inte. 

Men skicka inte in frågor rö
rande samlarvärdet på dina fOre
må l. Frågor om värdet vi ll vi inte 
besvara, diir vänder man sig till 
Handelskammarens värderings
man på din ort. 

Skriv helst på maskin och bara 
på en sida av papperet. Under
Jeckna med namn och adress: 
anonyma brev publiceras inte. 

4 öre klipping 1568 i Göteborg> Hi~tori,ka Museer. över'' i skala 1:1. di-irunder för
stor.lt. Foto mrfattarcn. 
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Premiärauktion för Mynt
huset Auktioner den 17 mars 
Mynthuset Auktioner - Leif Jansson 
och Ulf Ström - avhåller den 17 mars 
sin premiärauktion som inleds med Sve
riges mest omfattande medaljsamling 
tillhörande Magnus Wexe. Samlingen 
omfimar drygt 600 utrop kungliga och 
enskilda medaljer, utländska medaljer 
samt ordnar och belöningstecken. Efter 
denna avdelning, som till stor del kom
mer att vara avbildad i katalogen, ut
bjuds mynt. sedlar m m från andrd in
Jämnare. 

Den kungliga delen omfattar 270 ut
rop från Gustav Vasa t o m Karl XIV 
Gustaf inkl. Hedlingers med fleras re
gentlängder. Bland Gustav Il Adolf 
medaljer noteras den vackra Dattler
medaljen över segern vid Breitcnfeld 
1631 (Hild 28). Bland Adolf Fredriks 
medaljer finner vi Sveriges första belö
ningsmedalj instiftad 1751 och utdelad 
"För berömlig kvinnlig spinnslöjd" 
(Hild 56). Katalogens omslag pryds av 
den mycket vackra kröningsmedaljen 
1772 över drottning Sophia Magdalena 
(Hi Id 2). Vidare utbjuds ett praktexem
plar av medaljen över kronprins Oscar 
(l) förn1älning med Josephina av Leoch
tenborg 1823 (H ild 7). 

Efter avdelningen kungliga medaljer 
följer i det närmaste kompletta serier av 
Svenska Akademiens samt Vetenskaps
akademiens medaljer och därefter per
sonmedaljer uppdelade på ämneskate
goricr: Carl von Linne, Alfred Nobel. 
Bergsbruk. Forskningsresor med Nor
denskiöld & Palander samt Andree. 
Järnvägar. Numismatik med kända 
namn såsom Bcrch. Brenner. Hed l inger. 
Keder m fl samt medaljer av dc välkä~da 
konstnärerna Erik Grate, Bror Hjort. 
Carl Milles m m. Bland de utländska 
medaljerna märks Norska belöningsme
daljer samt Tyska medaljer graverade av 
Karl Goctz. 

Bland dc ordnar och belöningstecken 
som utbjuds niin111er vi här Gustav III: s 
"Tapperhet till sjöss'' (Hild 104) samt 
Karl Xlll: s ringpriiglade "Förtapperhet 
i fåll". Därefter följer övrigas belönings
medaljer. medaljer slagna i anledning av 
krig mot Sverige samt engelska krigs
och belöningsmedaljer. 

Katalogens andra del inleds med an
tika mynt från Taras. Syrakosa samt 
byzantinska guldmynt. Vidare foljer 
svenska mynt från Albrekt av Mecklen
burg fram till våra dagar men även ut
ländska mynt samt sedlar och polletter 
m m. Den rikt illust rerade katalogen ut
kommer i mitten av februari och kan be
ställas från Mynthuset Auktioner enligt 
annons pfl annan plats i detta nummer. 
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E.SKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gäst is kl 19.00 sista 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti) . Apollogårdcn vid Almvägen. Fagersta. Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: te l 0223-116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB Möteslokal Borlänge, biblioteket Borganäsviigcn. 
Falun. Kristinegården. Krislinegatan 9 - Il. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion :mdra måndagen 
i månaden 18.45 i Traktören, Köpmansg. 20. Lista från Anders Falk. Hvitfeldtsg. 5. 411 20 
Gbg. Antik- och Medeltidsektionen tredje torsdagen 18.30 i klubblokalen. Schackspelets 
Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Sedelstudiccirkcln. Engelbrektsg. 71 (Eng.) sista tisdagen 
18.30. 7/ 2. polletter 18.00 i Myntkabinellcl. N. H am ng. 12 (F. Tufvesson). 11 / 2. Kolbjom 
Skaarc. "Var vikingarna i Massachusetts'!". (Sch.) 15.30. 12/2. K. Skaare. "Mynt och ma
gi". Traktören. 15/2 fotocirkeL 18.30 (Sch.). 27/2. N. Bemdtsson. "Karl Xll:s rnyntscd
lar". B. Holmen. "Finanspolitiken 1714- 18. Eng. 28/2. Peter Sawyer. "Intryck fr.in 
Sigtuna-symposiet", Sch. 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den fOrsta 
måndagen i varje månad utom juli- aug. Upplysningar: 035-12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den :mdra torsdagen 
i varje månad. Upplysningar: Even Olofsson 0413-221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje rnåmu.J (utom 
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SE-Bankcn. Storgalan 17. Kalmar. Upplysningar: tcl 
0485- 104 29. Auktioner varje gång. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i $-E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner \~ r och 
hös!. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB h3r möten första helgfria onsdagen i varje månad 
på resta u m ng Storstugan. Stonorget l. Katrineholm. Upplysningar: tel 0150- 210 45 el 
151 00. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynnrj ff första tisdagen i jan. - april. sepl. 
dec. Lokal: G. A. skolans matsal. S-jiirnviigsgman. Sundsvall. Information om mynt. 
viirdcring. auktion. lonerier. Köp och siilj. Tel. 060-55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har mynnräffar med auktion 7/2. 7/3 (årsmöte) 
414 och 2/5 kl 19.45 (visn fr 19.15) i "Utbildningshuset" Studentlilleratur. Åkcrgr. l. 
Lund. Upplysningar: vard 046 - 144369 kvällar 046 - 122593. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pcns ionär~
gårdcn. V Tr'jdgårdsgatan 57. Nyköping. kl 19. Upplysningar: tel 0155 - 134 29. 671 54. 
128 41. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanträde med auktion i Folkets Hus. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auk lio n~lista tel. 
0451 . 132 88. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har mö1c med auktion kl 19.00 tredje ti~dagcn varje 
månad utom i maj- augusti. i Ek torps fritidsgård. Auktions, isning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är välkomna. Beställ li stn p:i tel 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola. Rådhusgamn 
33. Nässjö, Upplysningar: tel 0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellcftcå har möten första torsdagen i varje månad i 
NY -huset, konferensrummeL Upplysningar: te l 0910-186 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 första onsd<tgcn i varje nu\nad 
(ej juli - augusti) . Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-18 18 36. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO, Linköping, har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj- augusti) . Huvudbibliotckct. Hunnebergsgatan 8, Linköping 
i Lindblomsrummet l 1r upp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en antik- och samlar
mässa samt en resa till Frimym i Hälsingborg. Upplysningar: tel 013 - 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i V'J rje månad 
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgalan 16 A. Klubblokalen: Kungsgalan 38 A. M:•l
mö. håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under ~cplembcr-maj. 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 14/ 1. 11 /2. 11 /3. 8/4. 
6/5, 919. 7110. 11 / 11, 9 / 12. Lokal: Club Balder på Ku lturhuset Oden i Skövde kl 16.00. 
Upplysningar: tel 0500 -808 50 (Thord Lund). 
SODRA DALARNAS MYNTKLUBB s:unmanträder den 15/2. 15/3. 19/4, 17/5 och 
14/6 kl. 18.30 i Folkare Fotoklubbs lokal. Telegatan 19. Avesta. Upplysning:1r: tcl 
0226 - 562 78 eller 0225-147 81 
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har miitc andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal, CB Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner. 
f<iredrag. louerier mm. Upplysningar: lcl 0410-241 31. 



TÄU E MYNTK LUBB. Södcrtäljc. har möte i Wcndelas rum. biblioteket Luna. Id 19.00 
andra tisdagen i '".trje månad. Upplysningar: te l 0755-135 08. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Upps;ll;t Universitets mynt
kabinett. Tid: 19.00. 20/2 auktion. 13/3 arsmöte och fi.ircdrag. 10/4 f<iredmg. Upplysnin· 
gar: 018-1497 Il. .. 
VETLANDA NUMISMATISKA FORENING har möte med auktion sista fredagen i varje 
månad utom december på Kulturhuset. Storg:uan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 
18.15. Upplysningar: te l 0383-158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har möten andm måndagen i 
varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. Upp· 
ly~ningar: te l 0345-112 95. Lokal,; Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen). 
VARENDS NUM ISMATISKA FORENING har möte med auktion kll8.20 i Röda Korset~ 
lo~al. Kungsv. 18. ing. Hov~g .. Växjö den 27/2. 28/3. 7/5. Upplysningar: 0470· 731 14. 
VASTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad ja· 
n~;~.ari - maj kl 19.00. Ttngshusgr.ind 2. Ludvik:L 
VASTERAS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby fri luftsmuseum kl 19.00 
!(;~ta onsdagen i månaden. Niirvarolottcri vid varje möte. Upplysningar: tcl 021 -757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3. 
1990: 7/2. 7/3. 25/4. 12 /9. 10110. 21111 kl 19.00. Upplysningar: tel 019 · 13 52 13. 

Svar på frågorna s 12: 
J. x 8. l 
2. J 9. l 
3. 2 10. 2 
4. 2 I l. J 
5. l 12. x 
6. 2 13. Fel i sifferserien (den 
7. l hiirjar med 2 = 1992 

i.\'( f9 = 1989) 
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Våren 1990 
SVENSKA 
Febr 

Mars 

April 

17 Avesta. Södr;t Dalarnas 
Myntklubb 

5 AB Stockholms Auk· 
lionsverk 

21 AB Stockholms Auk· 
lionsverk 

24 Svenska Nurnismutisku 
Föreningen. Stockholm 
(endast fOr medlemmar) 

28-29 B. Ahlström Mynthandel 
AB. Stockholm 

UTLÄNDSKA 
Febr. 3 Brussel. Elsen 

14 -1 6 Munchen. Hirsch Nachf. 
Mars 3 Helsingfors. Holmasto 

12 - 14 Maastricht. AG van der 
Dussen 

21-23 Osnabriick. Kunker 
28 · 30 Köl n. Schultcn & C o 
29-30 Munchcn. Partin Bank 

April l l · 12 New York. Stack's 
21 Helsingfors. Holmasto 

25-27 Köl n. Miinz Zentrum 
Maj 2-4 Frankfurt. Peus Nachf. 

9-10 Zurich. Spink & Son 
16 - 18 Milnchen. Hi rsch. Nachf. 
29-30 Frankfurt. SBV 

Nytt prisrekord 
Prisrekordet for amerikanska mynt. som vi 
ber'.ittade om i SNT:s sista nummer for 
1989 (s 247), blev snabbt slaget. Det var ett 
utomordentl igt välbcvamt. inkapslat $ 20-
mynt 1852 i guld av den typ som kallas Au· 
gustus Humbert pionecr coin (med ändrat 
årtal från l till 2). som såldes av två sam
ägande företag till ett "myntfOrvaltande" 
dylikt utanfOr Minncapolis fOr inte mindre 
än$ 1,35 miljoner. Den här gången var det 
alltså en privat uppgörelse. ingen auktion. 
Myntet är det bäst bevarade av sitt slag och 
dess historia är välkänd - ursprunglig äga· 
re var just Augustus Humben. som var 
Förenta Staternas assayer (proberare. skul· 
le vi kanske siiga) i Californien under guld· 
ruschen. Hans kontor etablerades bl a fOr 
att fylla behovet av guldmynt för de västli
ga nybyggarna. Genomett par mellanhän· 
der kom myntet till sist till den störste ame
rikanske samlaren av alla. J. W. Garreu 
(1923) och såldes först 1980 på auktion hos 
Bowers & Ruddy för S 325 000 - en viss 
prisstegring har ägt rum på 9 år! Tre 
exemplar lär vara kända av en upplaga om 
1200. 

(Coin World, sepr. /989) 

PlåTfynd 
Det ryktas om auktion på plåtmynt i USA. 
Om detta skrev Gustaf Lövqvist i tidningen 
Arbetet den 21 oktober. Det rör sig om dc 
plåtmynt som påträffades i vmkct av det 
danska fartyget Nicobarutanfor Sydafrikas 
kust år 1987. l vraket låg bl a ca 4 000 plåt· 
mynt fr.in 1600-1700-talcn. Om detta 
fynd har tidigare skrivits i SNT i nr 811987 
s. 228 av Lars O. Lagerqvist och i nr 611988 
s. 152 av lan Wischn. (Auktionen ägde rum 
den 27 januari hos Ponterio & Ass. lnc. P'J· 
sadena, Californien. Rapport foljer i ett se
nare nummer.) 

Register Myntkontakt 
1972-1982 
finns ännu att köpa på SNF :s kansli 
eller beställas per post eller telefon 
08-667 55 98 tisd- fred 10-13. Pris 
endast 75:- ( + porto). Oumbärlig 
för alla intresserade numismatiker. 
som vill gå tillbaka till någon tidigare 
värdefull art ikel i vår tidskrift - men 
inte kommer ihåg var den stod. 

Kansliet 

Vinhandlaren Nordströms försäljning till Bergslagets museum 1895 
Vinhandlaren Carl Johan Nordström i 
Gävle sålde sin specialsamling av 
Fredrik l :s plåtmynt till Stora Kop· 
parbergs bergslags aktiebolag år 1895. 
Sammanlagt rörde det sig om 109 
stycken plåtmynt. För Bergslagets 
museum ägde samlingen ett särskilt 
intresse eftersom de var tillverkade 
vid Avesta myntverk (som då ägdes av 
Stora Kopparberg) och av koppar från 
Falu gruva. 

Carl Johan Nordström (1848- 1901) 
var känd såsom en stor bibliofil med 
ett bibliotek som omfattade historia, 
geografi, dramatik, arkeologi, numis
matik, tidningar och tidskrifter samt 
iildre sällsyntare tryck. Hans "rikhal· 
tiga samling af svenska mynt" såldes 
genom Stockholms auktionskammare 
i mynthandlare D. Holmbergs lokal, 
Regeringsgatan 42, efter tryckt för
teckning (illustrerad med Nordströms 

portr'.itt och avbildningar av plåt
mynt), 29 och 30 oktober 1901. För
teckningen började med Olof Skötko· 
nung och upptager sammanlagt 2 140 
nummer. Häri ingick även numisma· 
tisk litteratur och ett myntskåp. 

Karl X Gustavs 8 daler SM 1658 
slogsbort f6r2500kr, Karl Xl: s 5da· 
ler SM 1674 for l tOO kr och en 3 daler 
SM 1674 fö r samma pris. 

/W 
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AUKTION 1 AUKTION2 
avhåller vi den 17 mars 1990 

då vi låter försälja 

Magnus Wexes omfattande samling 
medaljer, ordnar och belöningstecken 

samt mynt, sedlar m m från andra 
inlämnare. Den rikt illustrerade 

auktionskatalogen kan beställas mot 
tn ättande av 50:- på postgiro 

Kvalitetsauktion den 31 mars 1990 

Många trevliga objekt har redan 
inlämnats ti ll auktionen. 

Vi mottager ännu någon vecka 
ytterligare inlämningar till 
förmånliga vi llkor av bättre 

SEDLAR MEDALJER 

498 85 88-2. 

MYNT 
PLÅTMYNT ORDNAR 

Helårsprenumeration 125:- . 
lndividudla villkor vid större inlämningar. 

T.1Ll inl:imningw illkor med O>S nu! 
Det kmt.1r inget att fråga! 

MYNTHUSET AUKTIONER MYNTHUSET AUKTIONER 
Leif Jansson - Ulf Ström 

Box 7049, 103 86 Srockholrn 
Tel. 08 -20 60 52 

Leif Jansson- Ulf Ström 
Box 7049, 103 86 Srockholm 

Tel. 08 -20 60 52 

De nuvarande medlemmarna är: 
B. AhiSirom Mynthandel AB 
l<u'>Q qa'.ln 28 Bo• 7662 
103 94 Stt•hotm ' C' 08· '< 02 20 
Amncklev. Mynthandel 
50.olga!3n 20 802 25 Norr'<opng 
K• 011 10 29 50 
Antikboden HB 
Kyr~a:an 2 
222 22 Lund 
Antikören 
Slureplor~cn 1. 411 39 GolebOrg 
!el 031 18 39 60 
Dala Mynt & Frimärkshandel 
liotzoamn 16. Box 307 
791 27 Falun, !el 023 · 142 so 
Hlrach Mynt AB 
Atscl\31$9lllan 6 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 29 företag l 
14 olika släde r l landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropel mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Monelarfum Kurt Hallström 
Bo< 210~7 ?00 21 Ma!""' 
...,e~a v.Mil1Jo2 HB 
s.oe3,aqco 96 ao. 19507 
104 32 SlOC•hOim !C' 08 -~ ~ 23 
Mynt & Metallbor$On i Slhlm AB 
Notrmatms:org l 4 :r 111 46 SlockllOirn 
lcl 08 20 55 01 
Mynthuset 
6 tl)l OWkSQa!Jn 5 Bo• 7049 
103 86 Srockllolm. !el 08 -20 51 81 20 60 52 

~~,~~~~!"~~~~ ;norona 
6 11 34 Ny~ptng !el 0155 -863 25 
Ull Nordlinds Mynthandel AB 
NybtOQO!M 36 Box 5132 

Peo Mynl & Presenler AB 
D•ot:r "J<l.l:atl 19 Bo• 162~5 
103 45 S10Ckl'om l<' 08 2' 12 10 
Sellns Mynlhondel AB 
RC!Qet nqsq.llan 6 III 53 SIOC•ho>m 
'1'108 115081 
Sk6vdo Samlarforum 
Bo< 259 
541 26 SJ,ovvO !el 0500· 123 75 
Galleri Specie AB 
Sroronutn 19 574 00 Velldnda :et 0383 153 Or 
Sirondbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
ArsenaJsg~:an e. BoA 7377 
103 01 Srockholm. lcl 08 20 81 :?0 
Tamco Numlsmatics 
Box 6235 102 35 &ockhotm. lel 08 33 7 7 75 
Thörnströms Mynt & Sedlar AB 
O.otcr>ncmawn 4a 582 27 LonkOpcng 
ICI 013 13 54 65 

111 47 Slockllolm. cet 08-611 05 56 
Karlskrona Mynthandel 
HantiiCfi<.1JCl<)31.'1n 11 371 35 Karls~rol\3 
Id 0455 813 73 

102 43 Stockholm. 1e1 08· 662 62 61 
NorrtiiJe Mynthondel AB 
TuiiPO<ISQ3tan 13 Bo. 4 
761 00 NorriJ',e. lcl 0176 168 26 
Numls Mynt & Frtmär1<shandet AB 
K.'ISCfn!Oigc16 Bo• 2332 

Ticalen Mynthandel 
S:urcplmseo 3 411 39 Gotebo<g 
101 031 20 81 11 

~~~~1ar ~~~~~5~b~h~1~e1 AB Rune lai'$10n Mynthandel 
O!.lerlångoall\n 16 502 32 Borås 
~~ 033 11 03 15 
Lunds Mynlhandet 
KIOSicrgol.'ln S 222 22 Lund 
ICI 046 14 43 69 
Malmö Mynlhandol 
Kalondogalan 9 21 1 35 Malrr6 
!el 040 11 65 44 

a03 15 GOtoPO<g 1e1 031 • 13 33 45 
J. Pedersen Mynlhandel 
S>.o1931an 24 502 31 Borås 
!el 033 Il 24 96 

103 90 ~lOCkllolm. !el 08-661 23 80 661 35 80 
HAkan WeSiertund Mynthandel AB 
vasaoa~1n 42 ao. 679 
101 29 S10Ckhe>m !el 08· 11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, te l 08-34 34 23 


