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Plåtmynt stämplade vid privata kopparverk 
Av Magnus Hedberg 

Myntningen av runda mynt. ~k 
slantar, har alllid ansett~ va
ra kronans speciella privile

gium. Stämpling av fyrkantiga plåtar 
betraktades annorlunda. Sådan kunde 
tillåtas ske i "privatorum händer" un
der överinseende av särskih utsedda 
förtroendemän. Åtminstone sex kop
parverk . Garpenbergs och Bilsinge 
kopparrerk i Dalarna. Kengis · kop
parverk i Norrbotten samt Lju.l'lle
da/s, Guswf~bergs och Carlbergs 
koppwTerk i Jämtlands liin. har av 
Kungl Majt få tt tillstånd att gåra kop
par till plåtmynt samt tillverka och 
justera plåtar. De fyra sista fick iiven 
tillstånd att själva göra sjä l v~• stämp
lingen av plåtarna. 

Stämpling av plåtmynt skedde dels 
med en 1'(1/iirstämpe/ fOr att ange vil
ket värde (vikt) myntet hade. Stiim
peln motsvarade ett mynts frånsida. 
Dessutom anbringades fyra hiim
stämp/ar med krona och regentens 
initialer liksom ett ånal . Dessa stämp
lar motsv·arar ett mynts åtsida. Dessa 
hörnstämplar tjänade också som sä
kerhet för att myntets metallvikt inte 
minskades genom att hörnen klipp
tes av (jfr räffling och randskrift på 
mynt). 

Den vid kopparverken framstiill
da råkopparen innehöll varierande 
mängd föroreningar. Den slutliga re
ningen blev därför avgörande för 
myntkopparens kvalitet. Särskilt vik
tig blev renheten av kopparen när 
Sverige hade dubbel myntfot. Denna 
s k gärning skedde. sedan gårmakerict 
vid Säter nedlagts år 1641. vid Kro
nans koppar- och myntverk i Avesta. 
därett gårmakeri hade anlagt.~ år 1637 
får Nya Kopparkompaniet. Aven pri
vata koppargruvor fick sin koppar 
gårad vid Avesta myntverk. (Stiern
stedt. 1871.) 

Även stämpling av plåtarm1 kom 
därför till en början att ske i Avesta. 
Ursprungligen ingick i valörstämpeln 
myntmästarens märke. vilket skulle 
garantera kopparens kvalite t. Sena
re. när Avestas gårmakeri och kop
parmynt,·erk utarrenderades. ersattes 
detta med ett märke om angav arren
datorerna. Efter år 1710 använde~ två 
korslagda pilar i valörstämpeln för 

/. l daler'"~~~ 17/Z. Koppar frdn Bllsingt'. B i mill.llfiiiiJII'/11. 207-lllmm. 
KMK. Fmn RIK-J 

den koppar som vid Avesta framställts 
av koppar från Kronans och Bergsla
gens koppar ur Falu gruva. Dessa 
märken skulle ange kopparens ur
sprung och utgjorde möjligen också 
en garJnti för kopparens kvJlitet. De 
har sin motsvarighet i brukens obliga
toriska stämpling av sitt järn. 

Garpenberg 
Garpcnbcrgs bruk kom att inta en 
siirställning som fö rsta kopparverk 
utanfår Avesta. Brukets ägare, Johan 
Funck. hade tidigare. tillsammans 
med andra. arrenderat Avesta koppar
verk. År 1673174 började Garpen
bcrgs bruk av gå rad koppar smida och 
juslem plåtar. För alt skilja brukets 
egna plåtar från de vid Avesta tillver
kade. användes vid stämplingen en 
valörstämpel med en stjärna i stället 
for dalpilarna. Johan Funcks änka. 
Elisabeth Funck. övertog arrendet 
av Avesta 1686-9-L Stämpl ingen av 
plåtar utfördes under överinseende 
av myntdirektören i Avesta. Särskild 
~tämpling av Garpcnbergs koppar 
skedde åren 1673-74 och 1710- 1-t. 

Kengis 
När kopparverket i Kcngis började 
bryta kopparmalm i gruvorna i Svap
pavaara och framställa koppar blev 
det av transportskiil nödviindigt att 
går.1 kopparen på platsen. då Avesta 
var alltför avliigsct. Att transportera 
råkoppar eller plåtar dcn..Jånga viigen 
till Avesta var ogörligt. Agarna. brö
derna Abr.1ham och Jacob Rcensticr
na. ansökte orn och erhöll :\r 1674 
riitt ighct att sj ii! va "få utsmida plåtar 
samt att diirå slå Kongl Majts stiim
pcl". Det sku lle ske under uppsikt 
av en myndighetsperson. befallnings
mannen Jakob Fårdell. Stämplingcn 
av plåtar fortsatte till år 1701. Valör
stiimpeln forsågs med initialerna av 
bruke t ~ grundHiggare AIR. Kcngis' 
avlägsna läge korn senare att av and m 
kopparverk i orrland åberopas då 
dc ansökte om t iiistånd alt stämpla 
kopparplåtar. 

Bäsingc 
Den speciella ~tiimplingen av koppar 
från Bäsingc har en annan bakgrund. 
Brytningen av denna gamla koppar-

Sli-'T 1 • 9~ 



gruva återupptogs år 1707. Det intres
sentskap som engagerat sig i gruv
brytningen hade under de fårsta åren 
lagt ned över 50 000 d km t. Man ön
skade därför snabbt få den framställ 
da kopparen ''förväxlad" i pennin
gar. Man hade inget eget gärmakeri. 
På grund av återupptagande av plåt· 
stämplingen år 1710 var Avestas går
makeri och kopparmyntverk hårt be
lastade. Det tog därför lång tid för pri
vata kopparverk au få gärningen och 
stämplingen utförd. 

Intressenterna vände sig år 1710 till 
Garpenbergs ägare Elisabeth Funck. 
Garpenbergs bruk hade erfarenheter 
av plåttillverkning. Man hade resur
ser att gåra mer än den egna koppa
ren. Elisabeth Funck lovade all hjälpa 
Bäsinges intressenter med gärningen. 
Med hänvisning till detta, och då 
Avesta myntverk inte hade något att 
invända, fick intressenterna av Bergs
kollegium år 1711 tillstånd au smälta 
och gåra kopparen vid Garpenberg. 
För au skilja denna koppar från Gar
penbergs och annan koppar skulle vid 
plåtarnas stämpling i Avesta användas 
en särskild stämpel. Ell krönt B i va
lörstämpeln skulle markera au plåt
myntet framställts av koppar från 
Bäsinge som gårats vid Garpenberg. 
Detta B fick ersätta den stjärna om
given av två franska liljor i Garpen
bergs egen stämpel, som represente
rade ägarsläkten Funck. l Bäsinges 
fall fanns ingen enskild ägare med nå
got adligt vapen varfOr B mellan två 
rosor valdes fOr Bäsinge. Stämplin
gens officiella karaktär underströks 
genom au en krona placerades ovan
för B, på samma säll som i många 
järnstämplar. Flera av Bäsinges in
tressenter drev även järnbruk. (Jfr 
kontrollstämplingen av mått och vik
ter liksom stämplingen av silver- och 
tenn föremål.) 

Enligt Bergskollegiets bes l ut stämp
lades Biisinges plåtar, liksom Garpen
bergs, under kontroll av myntdirektö
ren i Avesta. I samband med den nya 
myntordningen år 1715 upphörde den 
särskilda stämplingen av Garpenbergs 
och Bäsinges kopparplåtar. 

Ljusnedal 
Mellan Garpenberg och Ljusnedal 
fanns i början av 1700-talct tlera be
tydelsefulla kontakter. Från år 1703 
iigde Elisabeth Funck en fjärdedel i 
Ljusnedals kopparverk. Hon under
stödde även utbildning av gårmakare 
från Ljusnedal. 

SKT l · 94 

2. l daler sm 1752. ·ausra/sl"ii·g. Koppar från Carlberg. K1iinr C i mirrsrämpe/11. 
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Efter hennes död år 1719 fårsökte 
delägarna i det funckska sterbhuset 
undir många år få behålla räuigheter
na till Ljusnedals kopparverk. Kop
parverket fOrföll då intressenterna 
saknade möjligheter att återuppta 
driften. År 1736 fick inspektor An· 
ders Floor av Bergskollegium till
stånd att ifrån ödesmål återuppta 
Ljusnedals kopparverk. Efter två år 
bildades ett intressentskap som skulle 
driva verket. Huvuddelägare i detta 
blev två bergsmän som tidigare även 
varit delägare i Biisinge koppargruva, 
Petler Strandberg (Sala silvergruva 
samt olika järn- och kopparverk) och 
hans måg Peuer Högberg (Mackmyra 
järnbruk. Wahlbo masugn). För att 
understödja verkets återupprättande 
begärde intressenterna att Bergskolle
gium skulle återbesätta den på 1600-
talet inriinade statliga tjänsten som 
inspektor vid verket. Ar 1740 ut
nämndes Daniel Tilas t ill direktör för 
Ljusnedals kopparverk samt för de 
jämtliindska bergverken. Redan efter 
några år efterträddes han av Alexan
der Funck. brorson till Elisabeth 
Funcks man Johan Funck. 

Den första kopparen från Ljusne
dal skickades till Avesta för att gåras. 
Först den långa landvägen till kusten, 
sedan den äventyrliga sjövägen till 

Stockholm och slutligen landvägen 
till Avesta. En av Alexander Funcks 
första åtgärder som direktör blev att 
utforma ett projekt fOr tillverkning av 
plåtar vid Ljusnedal. Han tänkte sig 
därvid att plåtarna skulle gjutas och 
då bli exakt lika. Därvid skulle 1/ 2 d 
snu plåten vara 4 1/4 tum i kvadrat 
och 1/6 tum tjock med vikten l 1/9 
mark, l d smt plåten skulle vara 5 112 
tum i k vad rat. 2 dal smt 7 tum och 
4 dal smt plåten 8 1/ 2 tum i kvadrat. 
Den senare skulle då vä!.!a 8 8/9 
mark. Gjutningsförfdrandet-;;kulle ut
formas av klockgjutare Isaac Rock
man. Påtryckningen skulle ske genom 
att stampar inrättades vid knipham
marcn. Projektet kom dock aldrig till 
utförande. Intressenterna ansökte i 
stället om rättighet att i Ljusnedal få 
stämpla plåtmynt. Plåtstämplingen 
beviljades år 1746. 

Stämpli ngen vid Ljusnedal 
år 1747 
Scdan några år pågår en undersök
ning om bergverkets historia i Jämt
lands län. En första omtiHtandc studie 
om bergverk i Jämtlands län har nyli
gen publicerats i bokform (Hedberg. 
1992). l samband med genomgång av 
material kring Ljusnedal har nya upp--
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gifter framkommit om stiimplingcn 
under det !OrMa året. Dessa uppgifter 
l:imnades av den nytiiiträdde direktö
ren Erik Sohlberg till Bergskollegium 
samt till landshövdingen som hade att 
övervaka bcriiknandct och indrivan
det av ~lagskatt till kronan. 

Stiimplarna tillverkades i Avesta. 
Valörstiimpcln hade två spegelviinda 
L som kvalitetsmii rke. Stämplingen 
startade i maj år 1747 under överin
seende av direktören Erik Sohlberg 
samt tullniiren Petter Curling. Den 
14 maj 1747 ~tiimpladcs dc första plfl
tarna , 147 stycken l d smt och 120 
stycken l/2 d smt till ett värde av 621 
d kmt. 

Vid stiimplingen användes de stämp
lar som med konung Fredrik l : s ini
tialer tillverkats i Avesta för 2. l och 
1/2 d snll plåtar. Den fOrsta stiimp
lingcn skedde med koppar av 1746 års 
tillverkning. År 1747 stämplades to
talt 5 039 styckcn l d smt och 5 554 
stycken 1/2 d smt plåtmynt. Dessut
om stämplades den 21 maj 25 stycken 
2 d snll plåtmynt. Stämplinget} pågick 
i maj. juni och december. Ar 1747 
stämplades totalt plåtar till ett värde 
av 23 598 d kmt. vilket mOLWdrJr 43 
7110 skeppund koppar. Härvid be
räknade heremii~ran~n 540 d kmt per 
skeppund. Myndigheterna ville att i 
mrsta hand små plåtar skulle ti llver
kas varför dc 25 stycken 2 d smt tro
ligen var de enda som stämplades. 

Vid stämplingen år 1748 användes 
såväl 1746 års som 1747 års tillverk
ning från Ljusnedal och den nyanlag
da Ljungdalens hytta. Stämplingen 
under detta är har tidigare behandlaL'> 
av Erik Bergström (1982). Motsva
r.mde uppgifter ror senare år har troli
gen aldrig insänts till myndigheterna. 
då kopparverket ansökte om befriebe 
från slagskatten. vilket beviljades år 
1751 med hänvisning till rorsämrad 
brytning i gruvorna. Pä grund av ef
ters läpningen med slutförandel av 
skattcredovisningen intogs troligen 
inga uppgifter om stiimplingar under 
senare år. 

Huså och Semlan 
Då den fdr..ta råkopparen fmmställ
dcs vid Jerpc hytta i Undersåkers soc
ken 1739- 40 sändes ä,·en den till 
Avesta för gårning. Tidigt stod det 
klart for intressenterna att koppar.:n 
borde gå ras i Ji.i mtland . Det var stor 
brist på skiljemynt i fjäll- och gräns
trakterna. varfOr man fick anviinda 
danska "vita" penningar. Man vände 
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~ig till 1746/47 års riksdag med begä
ran au f:'l priigla slantar och senare. 
niir skiljemyntsbristen var tiickt. i 
stället få tillstånd att ~tämpla plåtar. 
Intressenterna får Gustafsbergs kop
panwk underströk verkets avlägsna 
liigc och jämfö rde det med belägenhe
ten för Kengis' och Ljusncdab kop
parverk. Slantpräglingen avslog~ av 
rik.~daecn. då sådan sedan gammalt 
,~Jr kronans privilegium. Plåbti.imp
ling kunde däremot ske i "privatorum 
hiinder". l ntrcssenterna ansökte om 
och fick tillstånd att stämpla plåtar år 
1748. Intressenterna uppgav att valör
stiimpclns märke skulle vara ett krönt 
G. Man ätergick härmed till den typ 
av mii rkc som använts av Bilsinges in
tressenter. 

Gårhärd. plåthammare. justerings
kammare och mvntningsverk inriitta
de~ diircfter i Husån. A;betet var upp
dclat i gärning. plåtsrnidc. juMering 
och ~tiimpling. Vid plåtsmidet tillver
kades två typer av bleck. plåtbleck 
~amt kopparbleck för kopparslagar
na. Själva stämplingen skedde vid 
någm ffi tillfållen per år. van·id liins
manncn Olof Bedin tillkallade~ ~om 
ofliciell kontrollant. Även hcrgmib
tarc Erik Sohlberg och senare gc
~chworner Abraham W Burman var 
troligen niirvarande. då dc tidvis inne-

hade nyckeln till den l;1da diir ~tiimp
larna fiirvaradcs. 

Efter några år menad!.! dc lokala 
intrcssen te~na att bolaget. på grund 
av koltillgång och transporter. skulle 
vinna ekonomiskt på att nytta gårma
kcrict. Först planemde man att anliig
ga ett nytt verk i Änge i Offerdals 
MICken. Efter nem års arbete ~tod det 
nya gårmakcrict i slutet av år 1753 fiir
digt vid Scmlaån i Mörsib ~ockcn. 

Verktygsutrustningen omfattade år 
1753 i Husän bl a balanwågar och 
vikter. myntslägga. myntstiid. juMcr
saxar. Dessutom fann~ 18 gamla och 
12 nya hörn- och valörstämplar. Plåt
saxen upptogs till 55 d kntt viirdc och 
var därmed den dyrbarasic utrustnin
gen i j usterkammaren. Den be,kriv~ 
som en trampsax. Fö~ök gjorde~ iiv
cn med taljor och block för att l>•fw 
vikter som skulle driv-J saxen. Mynt
,Jiiggan antyder att stiimpling.cn ut mr
de~ med handkmft. 

l december 1753 fiyttadc' \Crkty
gcn fOr justering och Miimpling till det 
nybyggda gårmakeriet vid Semlan. 
Auuin~tone fram till år 1753 innehöll 
bokfOringen konton som "Plåtslage
riet" resp "Gårmakeriet i Hu~ån". l 
slutet av 1750 -talet anviinds konto
beteckningar som Semla gårmakcri 
och kopparhammarc. Justcrkamma-
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ren fanns kvar i invemarieförtecknin
garna åtminstone till år 1763 men 
upptar blou sax . balansv-:ig. justerplå
tar. mynuiinger, slagyxa samt en for
seglad stämpellåda. 

De som arbetade med gärning. 
smidning, justering och stiimpling var 
bl ou fem -sex män som delvis växla
dc mellan arbetsuppgifterna. Gårma
kare Johan Ridderberg och hans bror 
Samuel, vars far inflytlat från Riddar
hyttan i Skinnskatteberg. svarade för 
gärningen men deltog även i smidnin
gen av plåtarna. Kopparblecken bear
betades av kopparslagarna Carl Fline
ker och Claes Pousar. Jon Forström 
biträdde vid smidningen och utförde 
tillsammans med Johan Ridderberg 
också justeringen. Stämplingen över
vakades av den ansvariga arbet~leda
ren Gunnar Hielte eller hans efterträ
dare Anders Sundin. 

Den första stiimplingen skall ha 
skell den 23 augusti 1748 på Sölfsveds 
gård. Stiimplar hade erhållits från 
Avesta. Omfallningen av plåtmynt
ningen vid Huså har hittills varit 
okänd (Tingström 1986). Av olika 
uppgifter insända till centrala instan
ser. kopparbokföringen. arbetsjour
nalcr, kassakonton, veckarapporter 
mm, kan nu vissa uppgifter om 
stämplingen sammanställas. 

Av dessa uppgifter framgår au år 
1748 stiimplades 8 721 d smt vilket 
motsvarar 48 skeppund 9 lispund går
koppar stapel stadsvikt. J räkenska
perna användes såväl bergsvikt, vik
tualievikt som Stockholms metall
vikt. De olika viktsorterna antyder 
kanske ett övergångsskede efter de 
nya bestämmelserna i kungl. förord
ningen om måu. mål och vikt av den 
29/ 5 1739 (se Falkman. 1884). Åren 
1749 och 1750 var stämplingen 10 503 
d 16 öre resp 9 733 d 16 öre smt vilket 
motsvarar 58:7: l resp 54:1:10 skepp
pund gårkoppar. 

Under år 1751 anges au tillverknin
gen har haft ett värde av 26 7552 d 126 
öre kmt vilket motsvarar 8 918 d 16 
öre smt ( 45: J l :- skeppund). Stämp
lingen skedde detta år under måna
derna juli till och med november. 

Som en följd av kung Fredrik l:s 
död i mars l 75 l förbjöd bergmästaren 
användningen av de gamla stämplarna 
under 1752. Intressenterna vände sig 
då till dennye konungen med begäran 
om tillstånd att tills vidare få använda 
de gamla stiimplarna. Beslutet för
dröjdes varför stämplingen troligen 
fortg ick även år 1752 med de gam-
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la stiimplarna. J december månad 
år 1752 hämtades i Hedemora nya 
stämplar med konung Adolf Fred
riks initialer. Enligt kassaräkningar 
stämplades under året plåtmynt till ett 
värde av 24 595 d 16 öre kmt (8 198 
d 16 öre snn, 45: l J:- gårkoppa r). 
Året diirpå stämplades med de nya 
stämplarna i Huså plåtbleck till ett 
värde av 33 288 d lam motwarande 
Il 096 d snu (61:12:8 skeppund). 

Från januari år 1754 kan stämpling 
ha skett vid Semlan. Dock saknas 
uppgifter for stämplingen vid Semlan 
de tre forsta åren 1754 - 56. 

Åren 1757 användes 31 :7:10 skep· 
pund gårkoppar till ett värde av 16 939 
d 8 öre kmt (5 647 d 12 öre smt). Året 
därpå stämplades koppar till ett värde 
av l 8 132 d km t motsvarande 6 044 d 
snu (31: l 1: l l skeppund) . Uppgifter 
för l 759 saknas. Ar 1760 användes 
bara 12:13:13 1/ 3 skeppund gårkop· 
par till 2 238 d smt. Å;et därpå sjönk 
stämplingen till628 d smt (3:9:15 5/9 
skeppund). År l 762 stämplades ingen 
koppar. År 1763 st.ämplades endast l 
skeppund 5 lispund koppar swpcl· 
stadsvikt till 225 d smt. Den gåradc 
kopparen skickades i stället direkt till 
Stockholm eller användes av koppar-

~lagarna vid verket. Förmodligen ha
de då tillgång.:n på mynt av mindre 
valörer förbättrats. Plåtmynten under 
dc första årens stämpling användes 
direkt av bolaget for betalning ;tv Iii· 
pande utgifter. 

Några uppgifter om vilket antal l d 
rP.sp 1/2 d smt plåtmynt som fram· 
ställdes framgår tyvärr inte av ma
terialet. Antas stämplingen. under 
de år för vi lka uppgifter saknas. till 
genomsnitten av stämplingen under 
omkringliggande år. kan den totala 
stiimplingen i Huså under åren 1748-
53 uppskattas till 57 000 d smt vid 
Hu så och under åren l 754-63 till 
44 000 d smt vid Semlan. tillsam
mans 101 000 d sn11 . 

Carlbergs kopparverk 
Utöver Gustatsbergs kopparverk fanns 
vid denna tid i Jämtland även Carl
bergs koppan•erk. Det startades år 
l 747 av Anders Floor, som tidigare 
varit verksam såväl vid Ljusnedals 
som Gustafsbergs kopparverk. lntres· 
sentema erhöll år 1749 tillstånd att 
upprätta gårmakeri och stämpla plå
tar. Då det skulle ta tid att uppföra ett 
eget gårmakeri fick Carlbergs intres
senter av Bergskollegium tillstånd mt 
utnyttja Gustafsbergs gårmakeri och 
plåtmyntverk. Plåtarna skulle förses 
med ett krönt C som miirkc. 

Det fanns emellertid stora mmsiill 
ningar mellan de konkurrerande bola
gen. Av bevarad korrespondens inom 
Gustafsbergs kopparverk framgår att 
det uppstod svårigheter R.ir Carlbergs 
intressenter att ra den i privilegierna 
av Bergskollegium utlovade hjälpen 
från Gusta[~bergs kopparverk. Bruks
bokföringen vid Carlbergs koppar
verk måste varit ofullständig. då en 
lång t vist efter sammanslagningen 
uppstod om denna vid revideringen -
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av bokföringen. Några uppgifter om 
stämplingens omfattning vid Carl
bergs kopparverk har inte påträffats. 
Kopparräkningar för november år 
1751 inom Gustafsbergs kopparverk 
upptar att 4:10:11 skeppund viktualie
vikt råkoppar mottagits av Carlbergs
bolageL Under november har av rå
kopparen erhållits 2:13:13 skeppund 
gårkoppar varvid 1:16 :1 8 skeppund 
avgått som krats och avbränning. 
Denna gårkoppar stämplades för
modligen senare. 

Det iir oklart om Carlbergsbolaget 
från Avesta erhöll en stämpeluppsätt
ning med hörnstämplar fOr år 1749. 
Uppgiften i en inventariefOrteckning 
år 1751 om 18 hörn- och valörstämp
lar antyder kanske att sådana faktiskt 
graverades. Nya stämplar med kung 
Adolf Fredriks initialer beställdes år 

1751. l december 1752 levererades 
tolv sådana vilka bör ha varit avsedda 
för båda bolagen, dvs sex för vart bo
lag. Med dubbeluppsättning stämplar 
motsvarar detta för vart bolag 2 x 2 
valörstämplar och två hörnstämplar. 

Först i december 1751 samman
slogs de två bolagen till Gustafs och 
Carlbergs kopparverk. Då man börja
de stämpla i Semlan tidigast år 1754 
var Carlbergs kopparverk redan av
vecklat. Carlbergs plåtar med be
teckningen år 1752 kan därför ha 
stämplats i Husån. Under år 1753 kan 
stämpling skett för båda bolagen med 
de nya stämplarna i Husån. 

Om någon stämpling av Carlbergs
bolagets koppar gjordes vid Semlan 
går ej att utläsa i arkivmaterialet. En 
mindre mängd koppar från Carlbergs
bolaget kan tänkas ha gårats under 

åren 1752-53 och möjligen stämp
lats efter överflytlandet till Semlan år 
1754. 
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Guldhandlaren som graverade en "svensk" medalj 
Under andra hälften av 1700-talet 
verkade J. M. Lageman som guld
handlare i Amsterdam. Han var en 
mångsysslare av mer märkliga mått. 
Förutom handel med ädelmetaller 
tillverkade och sålde han leksaker, 
graverade inbjudningskort, visitkort 
m. m. 

Lageman hade ytterligare en bi
syssla - han var också mynt- och 
medaljgravör. Vi .känner till en lång 
rad medaljer av hans hand, från 1770-
talet fmm till ca 1815. Lageman gra
verade bl a Nederländernas dukat
mynt från 1815. 

Av svenskt intresse är en liten mc
dalj som graverades med anledning av 
konventionen om väpnad neutralitet 
till handelns beskydd, upprättad mel
lan Sverige, Ryssland och Danmark 
1780. Till denna konvention slöt sig 
Nederländerna 1781. 

Medaljens åtsida visar en sjöman 
som i sin hand håller ett antikt ro
der prytt med Nederländernas vapen. 
Sjömanne.n lutar sig mot en avskuren 
kolonn, på vilken tre vapensköldar är 
f.istade: danska, ryska och svenska. 
På kolonnen ligger frihetshatten och 
vid dess sida står ett ankare. På havet 
ligger fyra skepp tätt intill varandra. 
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Omskrift i halvcirkel: PROC: SCOP: 
BONO: VOT: REIPU: NERV: I 
avskärningen finns gravörens namn: 
l M LAGEMAN. Frånsidan bär tex
ten: DE KOOPVAARDY GETERGT 
DOOR B RIT = SCHEN EUVEL
MOED: BIND EEN NEUTRAALE 
BAND OM NEERLANDS VRYEN 
HOED 17~ 81 (fri övers. Handelsflot
tan, som provocerats av britternas for
brytelser. knyter neutrala band i fOr
svaret av Nederländerna l l 5 1781) . 
Överst svns en del av en strålande 
triangel ~ch nederst finns en blad
rankafeston. 

Medaljen, som graverades 1781. 
mäter 30 mm i diameter och är av sil
ver. I Bror Emil Hildebrands arbete 
Sveriges och svenska konungahusets 
minnespenningar, andra delen, Stock
holm 1875, tinns medaljen upptagen 
på sidan 181 som G III Hd 58. Se även 
C. W. Betts, American Colonial His
tory Illustrated by Contempormy Me
dals, New York 1894, sid . 264, nr 
573 samt Gay van der Meer, Dwch 
Medals Illustrating Swedish- Dutch 
relations, Numismatiska Meddelan
den XXX, Stockholm 1965, sid. 
219f. nr24. JW 
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Kungl. Myntkabinettets tillfålliga utställningar 
A\' l an Wisr!/111 

I SNT (1993 nr 4) har tidigare re
dogjort~ mr hur man gradvis 
ökade tillgängligheten av Kungl. 

Mymkabineuets samlingar. Till en 
början. fram till minen av 1800-talel. 
var det cnda~t möjligt all besk~da de 
gamla mynten och medaljerna genom 
au i flirviig anmiila sill intresse samt 
au diircfter hoppas p;\ tillmötcsg~en
de fr~n riksantikvarien. Ar 1847 öpp· 
nadcs den fi>rsta myntutställningen i 
R iddcrlotolpeska huset vid Skepps
bron i Gamla :.t:m. Den utMiillnineen 
måste betrakta~ som permanent ~ch 
föriindringar skedde endast om n~got 
nyu mynt tillfOns samli ngen. Kungl. 
Mymkabineuets utställning i Natio
nalmu~eum (från 1866) varocksfl per
manent. Denna utställning inrymde 
en rad bord!>montrar och en mäncd 
pl~tmynt utefter väggarna. -

Mot ~lutet av 1800-talct började 
mflnga europeiska och amerikanska 
museimän fundera på möjligheten au 
utstiiii:J vissa mremål efter givna te· 
man under konare tid. Orsaken var 
troligen en ny syn på publiken och 
musccrn:Js roll i samhiillcl. Den 
gamla permanent:~ utstiillningcn v:~r 
endast en mindre utveckling av dc 
spriingfyllda kuriositetskatJi netten. 
Under 1800-talet rörstiirkte~ allmiin
hetcns roll - detta i spåren av en ull
män demokrutiscring uv sumhiillel. 
Det var inte liingre självklan ull en
dast en mindre grupp miinni kor skul
le ha tillgång till nationen~ ~kaner. 

Många museimiin var ock~å uppfo!>t· 
rade i pedagogisk anda och ville i 
skrift och ut:.tällning sprida kunskap 
om Hindernas historiii och kultur. Na
turligtvis spelade dc stora världsut
ställningarna en stor roll i detta sam
manhang. De utställningar ~0111 gjor
des till dc~~a var enda~t tillfålliga -
en blomrna l>Om lyMc v:•ckcrt under 
en sommar. 

En av dc IZirsta stora tillfiilliga ut
stiillningarna var Birgitl:lutstiillningen 
1918 som producerats av Statcns His
toriska n1us~:urn. Den gången hörde 
detta muscum och Kungl. Myntkabi
nettet orgilnisatori~kt ihop. men n~gm 
mynt ingick inte. 

Nedan foljer en fiineckning U\ er dc 
utställningar ~om Kungl. ~ lymkabi

ncttct utfört pfl egen hand eller varit 

S=-'1 l ·\/J 

l. Utstiillninr:en Italien ska och tyska rt•llässallsmt>daljer ,.t.\11/WJ i Hetuildet:ualt•n 1111 

bouenplnm•t i Ncuiomtlmuseum. Ulltllllninxc·n mr m-skiirmad mecl eu drapt•ri. Mmu

mma mr tilln•rkade under slutet m · 1.'100-talt•t och mr egemligen liilmtpwsadt• flir 
besöknmas bt•hm: l:.it modan llllt.ll'imwt .1al.nar tlock 1·is.m. itlax dememtim. tillln•l~t1r 

som t ex larm och god '"'(nning. 1t11 IIItiii ii1·en tllplaCl'mt ett m· l.m-i.m Ulrikas mynt· 
och medaljsktlp tilf.WII'tmmts mt'd 1'/t inrwll/11 oljeporm111m· tlrounill!ll!ll ii r wU en antr· 

dnn au de flesta uwiillda ml'lla/jt•ma kom fnln hetmes samling. 

delaktig i. l denna artikel beriir' en
dast de första utställnincarna 1928 -
1947. Förhoppningsvis kommer ani
kelförfattarcn au återkomma ;h·cn 
med dc senare utställningarna. 

Utställningar 
1928 
- Korsbctning~f)·nden fr.\n 

\'aldemarsslaJ:cl den 27 juli IJ61 
Denna ut>tällning ~cm arrangerad~:' :1\' 

Stmcns Historiska muscum behandlmlc 
fynden från Korsbctningen. dv~ den phth 
utanfor Visby stad~mur diir man p:\ 131XJ
talct reste clt minncsmii rkc. Valdclu:u·, . 
korset. över dc goll änd~ka biinder ''"Il :.l u· 
pade i striden mot den danske kungen Val 
demar Allerdag 1361. 

\1) ntf) ndcn 'i'ade• i en monter ordnad 
a' Kunel. :O. h mkabin<.11cl . H ii r\ i'adc' bl.t 
innehåii~t i ~n läderpung funnen 1 en gr:,, 
m~d stupade krigare. l pungen fanth 31!5 
penningar(LL XXVIII: 160c': L l. XXIX 

7-1: LL XXXII. l c': dan~ka bon:arl..ril!' 
11\\nt: 126 e' och t\,ka onlcn: 6~e,). ' 

·ur...tällninec:n vi.,;de~ i Stcnåldc,...,,alcn 
(Ut~·mmcl ffir UL,tiillning 3\. årliga Il} lilr
\Jrv) i Nationalmu;,cum där S1a1cn' Hi,lo· 
ri,ka mu~eum och Kungl. !\l) mkabinelfel 
ock,.;\ fann, in n 1111 f mm 1ill 'lulct av 19J(). 
1:1lcl. Stor pubitktilhtri.imning. En katalog 
trycktes till utslällningcn. 

- Italienska och t~ ska 
rcnä~sansmedaljcr 

En repre,cnwtiv ut~tållning av italiethi..:l 
och l)>ka rcnihsansmcdaljcr :tv\lutade un
der november- december året> ~c ric av 1 i Il· 
lWiiga utställningar. Invigningen ;kedde 
liirdagcn den 17 november 1928. kl 12.00. 
Ut~liillningcn vi:.udc, i Stcnåldcrs,a len pit 
honenplanet i Nationahnu>cum. Man ha
dc utplacernt två rJdcr med montrar ,amt 
en a' Lo' i ..a Ulrika' m~ nbkåp och dmn
ningcn> porträn i olja Della är troligen 
den iill"\t:J ,\cn,l..a rncdaljubtällntng.:n 
"nn är ägn3d en tema. -
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2. Konsen ·erinJ::SII I.I'tällninlle" 1931 mr .1akc•rrmycket popu/tir b!and alla samlare .1om 
lwmma Juulc /.:orl'()l/enult• !!Ile r ,1111111Sigum)111. Ju~ r tfennamOIIIC'r •isar hur foremålen still 
w flirt• och cfwr J.omc·rl'l'ring. 7ill•ilnster ~a 1'i en spjmspets med sill·erinläggningur Jim· 
ne11 på Ölwul. Si/l'rt'llmr fmmwgits med hjalp 01' tdrkirol,wisk reduk1ion. Diinmder kap· 
parm,1111 frrln C,IJiem och 1'11 Krislillas el/ c1rl! i koppar. Koppamr.mle/1 behalldlacles med 
all..ali~~ H'iJ:n{'lll'llllrlfi.ming. l mmllerm miupani ser 1i 61'1'TS1 islamiska sill't'mr.ml och 
danou/er Vi~b.\/n,\111 fnlll siWt'llll' f.l()().wlel . Une/ers/ finns el/ par markl/1,1711 jrrl11 15.JO 
och 15·U. Sil•·c·ml,\11/l'll (Jr i smmliga ji11/ belumcllade med myrsyra. for al'liigs11antle 01' 
<ill'l't'l llii'Åmttli• Åt~ppar.altt•r. 

l lrö!IC'T dl'i m · m111111'm finns en jaktk11il· jimnen •·itl Korsbemi11gen i Visb,1: Dtirlllllfa 
jinm l'llflllf l.:l11mpar mnl ilwpl.:ormdemclc• Vi<h,r -bmktelller från 1400- talet samt c•u 
amalfilnli;:kaii.H'I'I'l'rtllit' mynt. 

3. Viki11gmitla 111)'111 1'111' tmli,-:<'11 den fr'ir.l/11 •·iJ.in):lllll.stiillllingl'lr i Sn·rifte. Momern .111111 

lu1r m11ild11.1 l'i.mr l'ikingllskll ll<' l'llll.< 111'.1/>rtlllg.,ftllltft••: / lil•re l'iiiWra hiimetli.~/1<'1' t'/1 un
tulroiiii'I'SÅIImylll - milj/igt·n Ji'ir all l'i.111 nempelJIIl den förstamymimpurten till SJ.un· 
tlinm·ic•n , Ktll'/111'1111 lir rittttlt' nwtf hliit·Å ll<'lr 11'\ll'rJ/11 är .1kril'lln med skrimul.\kin . l tia.~ 
skulfe tft' IIIU/ 11/1111/t' /' ,\t' 1/1\'/'kt •f (///lt//tl/'/1/i/,\llg III, IIIC'IItir /93/ \'aT den jit/Jt ttCC't'fllllfltof. 

lO 

1929 
- Guldfynd fr.\n Botes i Etelhems sn. 

Gutland 
Ut\t:•llningcn föranleddes av en guldmynt· 
f) neJ i Rote\ i Etclhems socken. Mynten 
hinade> i en åker vid plöjning och därpå 
filljande grävning i kanten a'' Tängling~ 
myr. Sammanlagt rörde del ~ig om 68 
guldmynt (romerska kejsarmynt. tiden 
395 • 480: 15 ex och bysantinska solid i. t i· 
den 408·527: 53 ex). Mynten inkom till 
Kungl. Myntkabinenet 1929. Scnnre. 1931 
nch 1935. hinades yuerligare mynt vid 
>amma plaL\. Dcna är en gou exempel på 
hur man ~nabb! visade aktuella fOreteel· 
,er. Ul\tällningcn pågick under september 
1929. 

1930 
- '1111 Riksantikva rielimbetets 

JOO-;\rsjubilcum 
År 1630 ut fiirdadc Gustav Il Adolf den 
11 ir~ta instruktivnen för Riksnntikvarieiim· 
betet. Trehundraårsminnet av denna för 
landet> kulturminnesvård grundliiggande 
tilldragche blev av Kungl. Vinerhets His· 
toric och Antikvitets Akademien hugfästat 
n11:d en högtidlighet. ;om ägde rum på kO· 
nungcn• dödsdag den 6 nO\·embc:r. l sam· 
hand med jubileum~festen anordnades i 
Statcn; HiMoriska muscum en minnesut· 
,tallmng. omfattande. förutom dokumen· 
ter och äldre antik"arisk liueratur. \':lida 
delar "'' dc samlingar av fornsaker. mym 
och kuhurfi\rcmål. som fiire 1786 för\'är
\':1 1~ av Maten genom dc~~ till Riksamikva
riciimbetcl an$lutna organ Anl ikvitetskol-
1\:giet och Ant ikvitetsarkivct. 

Utstiillningen vi~ades i Stenåldt:rssalcn 
i Nutinnnlmuseum. 

1931 
- Dr Otto Smiths donation till 
Kun~:l. Myntkabinettet 

År 1930 mouog Kungl. Myntkabinenct. 
enligt tc~tamcntarisk t gåvobrev från den 
20 augu~t i 1925. en donation be~tåendc av 
56R greki>ka och romerska mym. Givare 
v:~ r dr Oun Smith i Karb hamn som fi.ir öv· 
rigt iivcn >kiinkt en egypt isk ko nungastaty 
av riidhrun. kristallinisk 'and,tcn. sanno
likt tcirc\tiillande en famn a\' 12:e dyn;l
'ticn (Sco<.tri-. Il?). nu i Mcdclh••'·smu cc1. 
~ t )nh!n visade> i bonhmomrar. Kungl. 
Viucrhct,akadcmicn utga\ en ~krift Ö\<!r 
'amlingcn. 

- Kon,cn cringsul~tällning 

Ar 1931 fick allmänheten bc>kåda cn ut
'tallmng om kon,ervcring\tt:kniken' ITIY'· 
tericr. M)'ntkon~cr•cringen fick en tämli· 
gen rrarn,kjuten >tiillning. För ~akkunska · 
pen anwamdc kon>CI'\atorcrna Eric Sl.ir· 
ling och Gilli> Obon. Eu llcrtul montrar 
ul>tii lldc' i vilka vi,adc' my nt lt\r.: nch 
efter knn,c rvcring samt gah·;umknpior av 
III)' III. 
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1932 
- Vikingatida mynt 
En tillfållig llt>tiillning bcst:"tendc av en par 
bordsmomrar. Till myruen hörde ii\•cn en 
översiktskaria med metalltrådar som gick 
till olika en>kilua mym mr au därigenom 
visa myntens ursprung:.länuer. 

193-1 
- Arbeten 3\' den tyske 

medaljkons tnären Eugen Erhard! 
Meualjgrdvören Erhardts främsta verk :ir 
en serie åren 1932 -34 utiOrda medaljer 
över Gustav Il Adolf (48 delar. varje sida 
gjuten i endast l ex). Medaljerna tHstiilldcs 
i sin helhet i Kung l. Myntkabinenet 1934. 
cH antal av dc san111111 !Orckom på Kungl. 
J'vlyntkabineHcts odt Nat iona lmusci "Ut· 
stiillning av nutida sv.:nsk medaljkonst" 
1936. 

1936 
- Ungersk medaljkunst 
l maj 1936 ö ppnades en utstiilln ing av 
ungersk medaljkonst i Gamla museets 
Stcnålderssal i NationalrnusecL~ byggnad 
p.'t Blasieholmcn. UtJ.tällningcn hade till
kommit på initiativ av Bengt Thordcman 
och genom medverkan av pmfcs,or Bela 
Leffler. (grundare av det Ungerska ln>titu
tct i Stockholm). 

- Utställning av nutida svensk 
medaljkonst 

1936 a rrangerade Kungl. Myntkabincuet 
och Nationalmuscum en utstiillning i N<l
tionalrnuscum som skulle visa mcd;rljcr 
som ut fOrts av dc då ak ti va svenska medalj · 
konstniircma. Ett tjugotal konstnärer in· 
bjöds att delta i utställningen, som ;mord
nadcs av Kungl. Myntkabinettet och Na
tionalmuseum i det sistnåmnda museets 
lokal ftir tillfiilliga utstiillningar. Detta var 
tOrsta gången som en dylik samlad utställ
ning gjorts i Sverige. För au :hkådliggöra 
medaljernas tillblivelse visades iivcn ski s
ser. utkast och modeller. Även en del re· 
lidkonst i stiirre format prydde utställ
ningslokalen~ vägsar. Man had~: bl a som 
målsänning aH '\öka ~kap;• fOr.; tåelsc ftir 
medaljen> >peciclla unryck"fin och insikt 
om hur dennas naturliga bcgriinsning inga
lunda behöver betyda schablon och offi
ciell tråkighet". Utstiillning~kommiucn 
bestod av prof. Erik Lindberg (ordf.). 
medaljgravörerna Svante Nilsson och Tore 
Strindberg. antikv:1ricn fil. dr Bengt Thor
deman. amanuensen dr Oscar Antonsson 
och amanuensen Nils Ludvig R;lSinusson 
(sekr). Denna utsttillning skickades senare 
till Budapest som en sVitrsutstii llning till 
den ungerska \I!Ställningcn i Stockholrn 
samrna år. 

- Årsutställningen 1936 
Det beslutades aH Statcm, Hi>toriska mu
seum skulle visa nyt1irvärv mm i årliga 
tillfalliga utställningar. Under ftiljundc år 
skulle fier.1 l.ådana vcrhtiilla». Ofta fanns 
med en monter ~om vi;adc mynt och me
daljer. 

Si'\T t· 'J~ 

.J. Våren 1936 1·i.mde> 111.\läl/triiiJWn Un~:ersk m edaljkunst i stem!lcler.>.\lllt'll i Natio11al· 
mttsen Utstä//uin~e/1 mr sriln'll oc!t prydligt tttfiirt!. 

5. Osterrikisk medaljkulist mr teoutt./fjr Nt l'åmtst(il/lling 1937 - enelast t!tt tir filrt' 1111-
sclrlus.Y oc!t Österrikes IIPP!!tlcmlt• i 'I)·.Yklallcl. Uts/111/uingeu risades i stelltllclers.lttlen i 
Nationalm11seet. Det rar e11 mycket t•nktl llt.l'tiillning oc!t man !tar Sl'lirt au tro att det 
kräl'tfes några längre j{irberedelscr: Att fimki.wilen til'en slag it in bland 111/t.wet.\· morttmr 
är mycket tydligt. 

1937 
- Österrikisk medaljkons t 
Den 5 maj 1937. kl 14.00. i Natinnalmu· 
>CCts bottenvåning. i..Stenåldcr~'ah:n. öpp· 
nades en uLStällning om Ö\tcrriki'k llli!· 

daljkonst. Utställningen var :rnurdnad i 

~~unarbc:tc mellan Kungl. Myntkabinettet. 
Ostcrriki~ka >.tatssamlingen av mynt uch 
medaljer och Osterrikiska mcdaljkon,tnä
rc:r' ftin:ning. :0.1cdaljerna 'ar ut,tällda ca 
c:nmitnad. -

Il 



OEN STORA 

51 ~ER· 
SKATTEN 
UTSTÄLLNING 

KÖP DET VACKRA 
MINNEs
AlBUMET 

AJ]ischl'll rillllf.Hiillllill!(c'll 0111 Lohcska/fc'll 
som ÖfJIIItades dell25 ok rober 19.17. Ku11xl. 
M.l'lllkabillelfl'f.l w srallnings.wlar 1'111' cj 
fiirdigby~:gt!a så diitfrir l'ismlt•s ,,·kalft'll i 
Viuerhei.Wikademiells St•ssiollssal. L>c•llct 
är 11111.1'1'1'/sftir.ffit uwiillllillg.W(flisl'h. l·itlo: 
.lmt F.l'f' Olsso11 . RIK-j(uo. 

- Den stora s ill'crskatll'n 
Den 15 uktober 1937 hin:;dc, en cna~t:kn
dc ,i lwrskalt i en ki lle! som framgriivt~ i 
kiillaren till clt hu' pi1 Lilla Nygatan i 
Gamla >W n. Sanunanlal!t h inade' 18 2 17 
my nt !äldsta mymct iir fr;' n 16 19 och d~t 
yngsta från 17-l l). Fyndet gjorde 'en,ation 
o<:h rik,antik\'aricn beslutade diir tlir an ' i• 
ha,tigt >0111 möj ligt tillmiitc,gå alhnii nhc
tcns önskan an få se ,kanen. Utstiillningcn 
5!!de rum i den blivande scs,ion,~alcn 
i -Vinerhebakadcmielh iimbc t>hyggn:ul. 
Storeatan 41. Den anordnade;."'' Rik.,an
tikv:;rieämbetct. som hade hand nrn fyndet 
intill bölut fanadc;. om dc>' inlii,cn. Ar
betel med ;.bncn n<: h uL,tiillninl!cn ledde' 
av antikvarien Bcn~:t Thnrdema1; och mna
nuensen O. Kiillst~öm. Genomgången :11• 
nw nten organiser.tdes av amamtcn,cn Nib 
L~dvig R:;snHts;.on med bi triide a1' en Iler
tal pc.;oncr. Förcm:ilcns rengöring utför
dc, av ko n;,cn ';uorn ingcnjiir G ill b Obon 
och preparator C. G. Hc,~c l blad. Fotogr;t
leringcn ombe;,örjdc;. av mu;,cum,lcnngmf 
Ni ls Lagergrcn. Stor hjiilp l.om nek~~~ fr;\n 
Swckholms stausmu:<cum o~h ~ttuk•n
tikvaricn Gösta So.:lling och fr:i n Nordi;,ka 
museet och imcndcntcn Sigurd Walli n. 
Dc~'a personers in;,atscr gjorde att Ul, tii ll 
ningen kunde öppna, reda n tin dagar ef
ter att ~katten hittm;,! Invig ningen ' kcdde 
mändagen den 25 ok tober od1 man hade 
den kvar under ett pa r m?madcr. Stnra ;.ka
ror bcsök:t rc kom till utstiillningcn nd1 
köerna r ing lade ;. ig ut p;l g[trden. Vak t
miistare fick i uppgi t't all l(> ra he,i\k"l:l 
ti,ti k timme llir timme. Sanunanl:~gt ktun 
35 031 hcsiikarc "un ;,amt l i~:~ hetalatic 50 
lire i intriide,avgift. Öppeui~lerna ' 'ar 'Yil· 
neriigen liberala : varje <.bg kl 11 - 16 od1 
19-:!1. 

12 

En arti;,ch tryck tes tillut;,tiillningcn ho'> 
Ahl~n & Åkerlunds förlal! i Stockholm. 
Della ii r twl igcn för~la gången som KungL 
Myntkabinenet är med om au fmmstiilla 
en afrisch. 

l decemhcr började ut;,t~llningen om 
Lohc;,kauen all (·andra runt i Jandet till 
nlit..a 'liidcr. som tcx Giitebo r2. Skara. 
Karblad och Sund;,\"JII. Denna ,:;ndrings
UI>tfillning fortsatte in i 1939. 

1938 
- (;u~tal' V som människa och konung 
Under maj - juni 1938 anordnades en ut
't;illning i Liljevalch;, konsthall tillägnad 
Gu,tav V. Den tillkom som en del av li
rande! av kungens 80- årsdag. Delar av 
kungens medaljsamling visades vid delta 
tiiiHilk. 

19-11 
- Svens k klosterkultur 
Vitren 194 1 hölls en förelåsningsserie över 
svcn;,k kloste rkultu r i S tatens Historiska 
museum. l d irekt ;mslutning till foredragen 
visades e n utstii llnin!! över samma tema 
maj - september 194 1~ M;m kunde ge bc
siikarna konstniirligt högtstående prov på 
dc rika konst.<kanerna i Vadstena och visa 
dc kullurhistoriskt märkligaste urkunder
na riirande klosterliv. Arr:mgörcrna hade 
,all >0111 en :tv s ina huvuduppgifter an ut
tryckligt unde rstryka Vadstenas ojämför
liga plats inom v~tn medeltida kulturliv. 

M5nga institutione r lämnade foremålt ill 
ul~t~llningen . Kungl. Myntkabinenet visa
dc i montrar svenska medeltidsmynt. En 
hl'tlschyr trycktes. 

- :\linnesut~tällning iiver 
Hjalmar S tolpc 

Den 23 april 1941 lirades tOO -årsmin
net a,· Hjalmar Stolpcs fi)delse (han avled 
1905). Stolpe hör till pionjärerna inom 
" 'ensk arkcoloei. Mest berömda är hans 
undcrsökning;u:· på ön Björkö i Mälaren -
Birka. En utställning anordnades i Etno
grali,ka mu~eet' loka ler med foremål som 

-" ~.·~·.-., 

~ ~J)~ 
~~ 

~ ~ ~ \,''~ #·/> 
~ ' ~'tl 

't t \ i • ! \/ ~~ ~-~ •' ~~~ • ji !! ! 
.! .! - , -

inlimat> fr{m en rad in;.titutioncr. Kun!;! l. 
lvlyn tkabincHcl h idrog med vik inga tida 
mynt som Stolpc uppgriivt pa 13jiirki\. 

/942 
- Loheskallen 
1'\iir 1.kn ;.torJ Lohe;.k:mcn hiuadc;, 1937. 
be; lutade man an ;,;i ;,oart 'ommiijl igt vi'a 
,kanen i >in helhet. f: ftcr cll par måna
der i Stockhnlm >kickade' ;.kanen ut 'om 
vandringsu tställning runt Sverige. År 19-12 
vi lle man iinnu en l!~nl! vba ~kanen -
och intrcs,ct var fnrifar.~ndc ,lort. Diirt<ir 
byggde~ en mer genomarbetad ut;.tiillning. 
Utstiillningcn iippn;ub den 12 nwj 194:! i 
Kungl. MyntkabincllCI~ Mcdnlj,al. Senare 
övcrfOrde;. hela ,kallen till Stockholm;. 
stadsmuseum. , om behöll det ruesta ä nda 
fwm till början av 1980-talcl då alla mynt 
(utom el! p:tr hundra mynt 'om limHtr:mdc 
finns utstii llda hos SSM) t\tc r fiirde;, till 
Kungl. Mymkabi ncnct. 

1943 
- Erik Lindhl'rJ:s :\-lrduljkonst -

Retrospekti v uts liillnin,:: 
Redan tid igt ullryc kte Kungl. Myntkabi 
nenet avsikten all i tillllilliga ut, tiillningar 
presentera ;.amtida verksamma meda lj 
konstniirer. En av dc första hlcl' den sven
ska medaljkonsten~ nestor. Erik Lindherg. 
Han hade år 1943 va rit verksam MUll me
daljkonstniir i mer iin 45 k Lindberg iick 
tidigt e n v5lctahlc rad ställn ing MHll s in 
samtid' främste mcdaljgmvik Ut>tiillnin
gcn visades i museets MedaljsaL Till ul
stiillningcn hörde iiven en tryckt katalog. 

- Motlent italiens k m edaljkunst 
Den 9 oktober 1943 öppnades en utstiill 
ning i Kungl. Mynt kabinenets Inkaler 'om 
behandlade modern italicn'k medaljkonst. 
Inlån till ut>tällningcn ;.kcddc genom den 
Kungl. halicn~ka bc>kickningcn i Stod· 
holm. Medaljerna fi.irdco till S1crigc min 
under andra viiridskriget och vid en tid 
punkt 'om 1ar politiskt och militiirt n;,iiker 
- Mu,solini var 'liirtad. men befriad av -
,, '. 1 't • • • • ...... -'J Il 

·~ o • -w." Il 
! 

.. o - -
Il•: l ~- Il •• .!..! ·~ ·-· "-" --- -

6. Niir kontm~ G11Sitll' V f dlde 80 år anrmlntules t>n llf.lttlllnillf:i i Liljcl'ltldrs kmwhall 
,Hill l kallades G u stm• V s~;" mäliniska oclt konung. A4,rllt oclt mt•daljcr inxick bltmd ilt' 
llfstallt!a jiJrt'ntt1len. Bi!tlt•u d so r <'lliiiOnter med Ju~läning.fnu'dfl/jt•r .'\oJn lir prydlig l upp · 
,\tllftl IIIfii hfti Stllll/IICI. 
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ARTIKLAR OCH ~OTISE!l 

:\ lexanden.son . .J an 
Ånn/ på de m o .w/lama 1985- 1992. 

Archibuld. :\larion 
SktmdimwiJk Ethclred-imiuuimr fimnen i F.nglmrd. 

Rcrghous. l'cler 
Portriiii III' ennumi.mrmikr•t: Jo/rann Griining. lVisnurr /669 - IVismar 17-17/7). 

I?Jiue/.v.•. 

C:lrlbcrg. Dun 
"Obsenntimrer som ktmlllt ;:ifwantlgon kunskap·: 

Cinlhio. l\ laria 
r(t/skmynllling fiir 1000 tir ,\t'dtllt ? Preliminiir rapport am t' /1 myntliknandr· Ållf'JIII fjlirmull 

fwmet i h S:t C/emens i Lwrd. (& B Malmer) 

fornander, l"ils-Uno 
1/tln!ie med runor. CFRÅGESPALTEN) 

f röscll. Anders 
1ilppt'rlrt•wm•tlalj for /mm. 

Golabic11 ki Lannby • .\lonku 
Sympmitmr i Polen 12 - /J rro•·t•m/Jer 1992. (KONGRESSNYTT) 
Kungl. Mymkabinel/el fil r ny chtf, (Från Kungl. Myntkabinctlcl ) 
Geol"f:.llll_l'nl. 
Sidt•nl/1/r,l mrtl mynt fiumt•n ptl rt'!itllskeppet Kronwr. 

Hammarberg, Inger 
Skallt'n f nln "Flygande 1/jonr•n · : Mym och smuggelm.wu på <'Il m • lro/liiml.lka 

Ostindiska kompanit·ts 1/..r•pp. (UTSTÄLLNING) 
Om och /..ring Sl't•nska O.uindi,lka kompaniet. 

Helmcrson, Klas 
Små mym odr stom hiintll'l.l<'t: Ntl!im rrjlexioner: 

ln umuskus. Eugcnijus 
Okllnda ftirfirlskningar "'' Rixa -.1/..i//ingar fnin Ii mu i ska /.11111. 

Jcn~cn. Jol')!en Steen 
Den trltlste SI'('IISkt' perimli1/..r barmin.~ om nye mmrtfwul. 

.Jcrremalm. Ali 
Bnrgt•mlr f rdn 1831. 

Johansen, Bil')!illa 
Gmrt"t'lllict'ns tillmt•ft11/~ tlkart•nttt.\ ia.III'Y :' 

(& Kenneth Jo n~~on. Henrik Kl:tckcnberg. l\·1onica R3sch. Björn Varcniu>) 

Kariber-g. ;\ lax 
Bemt lianler Smrte.,.wm och Bmmii glmbmk. 

Kl"i llerholm. s ,·cn-Oiuf 
En hiuills oktlnd •·aWr nwd .lnlmn 1-i'edrik Hermans mymmt'islllrmilrkr•. 

Lngcnjl•ist, Lars O 
Mymfilrtmlningen 159.J. 
Samtidatidningsnoti.lf•r 11111 Karl XIV Jaluurs begral'llingskaHfll'llllin.~. !& l \Vi,~hn ) 

Norgt•. (~1YNTNYTf) 

Dmunin~ Sr !Ii a 50 t l r. (111 EDA l.J N YTI') 
Knmm~t'lll rr,s:rring:>)ltbrlermr. ( ~1YNTNYTT) 

Drounin11 Si/litr / 9.JJ- 23.12 -1993. (MYNTKYTT) 
An!ltlt•ntlr hnimninski•p. ( FRA!'~ LASEKRETSENJ 
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umnn, j an Peder 
Hänge med runor fumu:l lul Birka. (FRÅGESPAD'EN) 
Bo!:Skllr.l fyr tlmw en !(ting. 

Larsso n, Lars J 
Sumwrbopri/SI setlelflirjilf.,kart•. 

Leimus, h 11r 
En ny Ammd Jakob-mrialll funnt•n i E.11lmul. 

Lindberge r, Elsa 
Om 1-iJ.ingars wig 1ill etiiVJieisJ. Jit'lllt'll5kap. 

:\lalmcr. Brita 

1993 

Falskmymning för l {)()(J tir .\t•dan ? Prl'limintlr rapport 11111 1'11 mymliknande kopparfliremål 
fimun i h S:r Clt•nlt'tu i Lmul. (& M Cimhio) 

:\lcnzinsky, Han.~ 
lfllsw.>rkJpriigling i S1·erixe undt•r 1500-mll'f. !& S Scrn:,t:un) 
"Dt'n ~l't'llska krmwnsfitll': <& S Scrn:sta m) 

:\liksche, Ger hard 
Gutfar och heroer på alllika my111. Di11.1kurema i Ist rus. 

Nordlind, Ulf 
Nymedaljfirin SNF (MEDAWNYTT) 
t'dl!tlll/jt!r och miirkt•Jl fi"C!n Swcklwlm.WIIS/(il/ningen 1930. c& l \Visehn) 
i\!feclalja frcln Komt-och imluwitmtiillninw!n 1866. (& l Wischn) 

Olrog, Frank 
My111 ptl St &mhelemy 178-1 -1878 (9). 

Påhlsson, Leif 
Frimumreuwtillning i Wit•n. (UTSTÄLLNINGAR) 
Åtempplil'lld S:t Stanisfuus. 
Republiken Slnl'llkiens titligurt• tlt•konuionl'l: 
Motion.fjloden (8). 
Sl'lmska innehcll·art• tll' tmiomtidt•n.l nor.vka beliininJ~.IIIIt'dll/jt•r (2). 
Olof Joussons danska nwdulj. 
Mmionsfloden (9) 
Åtempplimd S:t Stanislaus - ortlc•mnyu frcln Polen (2). 
Orclen.lll,l'tt frrin Bosnit•n -Ht•rrt·.~m·ina. 
Generoi de Gaulles 1Ylpen. 
J)·ska ordensmuseet på uy ort. 
Krvmien.f nrrbun: 
Nnrdstjtlmemedaljen - l'() r yngslll ordt•nsmetlalj. 

Rådström, Börje 
Pol/mu nmiinda 1id Friisil militftrlt1ger. 

Sar k:iny, Tamås 
Bank i bwik. 
Olof Sklitkommg på mimlf!JIIl)lll. 
Säkmre ha pengar på bwrkt•n. 
S1·erig1• oclr den Europl'i.rka Monetbra Unirmt•tt. 
XXJV F/DEM 1994. (KONGRESSER) 

Schoerner. Kata rina 
Om eu bmu och dess fl!/jtler i Smek/w/m år 161,'{ 

Serrestam, Sonn~· 
lflfs,·rrJ.sprtlgling i S1·eri}lt' turtlt•r 1500-/tlll't. (& H Mcnt.i n'k)) 
"Den sn•n.1Åa kronom fall' : (& Il Mcnt.in,ky) 

SundbcrJ.!. Gunnar 
Georg Stepltens - t•u sllllt1'111ik. (FRÅN LÄSEKRETSL:N) 

Sundq1·is t, l o rbjörn 
Nya lokalt'!' flJr Sn•n Sn•n.1.11111,1 Stifir!Jt' och Sl't•nska Nwui.llllllli.\ka Fiinmingen. 

Somod, .lofRen 
My.wi.•kt• 1111111/I'T. l mr/,.t/ning m· Mrmin IH•ucrmark., IO·tirinx. (FRÅN LÄSEKRETSEN) 
Ut/tf('l'alla 8riimn'ins Akrie /JolaJ:. (FRÅN LÄSEKRETSEN) 
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Tesch, Sten 
''Sigtww Anno 1000 · · - en l'ikti/i tll'i m· Sl't•riges historia. 

Thornström, Stig 
Mymjmdet på Växjö torg. 

Ulonska, Hans -Jii rgen 

1993 

Stampjäm/örelser mellan präglingarIIIförda i Wismnr wuh•r .n·t•nshiilt!l't på 1600- och 1700-ta/en. 
Riittelse. 

Wahlqvist, Göran 
Föreningens årsmöte den 8 maj 1993. 

Walter. Jan Erik 
Nya Ryssland reformemr ordna ma. 

Wcttermark, :\lar tin 
En mystisk /O-öring. (FRÅGESPALTENJ 

Widell, Magnus 
Busspol/ma mellan Huskmma - Jönköping. 
Notan betaitules med polletter. 

Wilen, Anders 
" In Go/d Jli! Trusr·: (FRÅGESPALTENJ 

Wisehn, Eva 
Ett -öres -kYrkan i Giillimre. 
1i·ättersko;. på aktiebrt'l'. 
Ett minne f rån Nordiska Industri - och Släjdwsrlillninllt'n i Malmö 1896. 
Polletter f rån Ud<ie1•alla Bronm·ins Aktie Bolag. 

Wisehn, Ian 
Ett par mynträkningsmaskiner från 1908. 
En Il)' skara m· ritliga Sl'l'll.tka myntsamlare. 
Pol/etta från Köping. 
Pro i.Amura-tecken hium i Ersun·ik 1861. 
En husar !rillar en skatt. 
Ett hem i Sl'erige. 
Farliga dwkladpengar. 
Ett märke från lambruksmöter 1886. 
Hu/ som doldes i en gammal predikstol. 
Ungerska gyllen för '/re kronor. 
7idigr försök med gaiHmokopim: 
En bankkrascfr år 1879. 
7idig tobaksreklam. 
En fonslitiii i ng på Liljegrens fyndfii rteckning. 
Medaljer och märken från Stocklwlmsutsttll/ningen 1930. (& U Nordlind) 
Ett minne från byggam/er a1• Bogskärs j\'1'. 
Samtida tidningsnotiser om Karl XIV Johans bt•gtm·ningskastpemling. (& L O Lagerqvist) 
En gusta,·iansk samlare. 
Den statliga samlingens offemligher i gången tid. 
Uppgifter om okända marpolleuer. 
En papperspol/e u fnln KLiilaren Tyska Lejoner. 
Inblick i Kungl. Mymkabinettet 1833. 
Några ameckningar om August Wilhelm Stiemstedt. 
Medaljer från Konst· och industriiiiställningen 1866. (& U Nordlind J 
När myntprtJglingsmaskiner s tals från mym•·aker. 
Medaljer "För 7åpperh er i Fält" till Lilgrt•twtljl1m!8t'tlll'tl!l'l /BOB· 09. 
Bilden m· Karl XII. 
S1·enska guldmym funna i Italien. 
Uddemila sparbanks början - en romamisk nu•/(}(lrom. 
Urkasumde m· penningar den 31 decembu 1778. 
AMre s1·enska /ousedlar. 
Medaljer ö1·er Gusw•· IV At.lo/ff beslik i S:t Pt•rersbuf)l tir /800. 
En anektlotsamling. 

Österlund, Per 
Om H. F lime/l. 

Nr Sid. 

5 137 

:! 3:! -35 

5 130-131 
6 161 

6 164- 165 

3 87 

13 

3 60 -61 
7 199 

8 227 

3 62 
4 93 + 98 -100 
5 132 -1 33 
6 160 -161 

l 14 - 15 
l 18-2 1 
2 38- 40 
2 41 
2 41 
2 43 
3 57 
3 59 -60 
3 61 
~ 63 
3 64 
3 84-85 
3 91 
4 101 
4 102-106 
4 108-109 
4 110-111 
4 I II 
4 113 + 115-116 
4 116 
5 129 
5 133 
5 136 
6 152 -1 56 
6 161 
6 162 - 163 
7 173 + 185 -188 
7 195 
8 206 -207 
8 216 
8 217 -221 
8 223 
8 224 ff 

4 118 -119 



1993 

RECENSIONER 

Bendixen, Kirstcn: Skallt' ll fm L;md!Jy K rw. Er himmalmulsk sktllltfrmd fin Erik Ej e gods rid. 
Dc• do11skt• 1111111ra. (Eva Wbchn) 

Berghaus, ~ter: Zur Gt'schichre der Dt•ltr.lchc•ll Ntwti.lmari." ·ill' ll Gt•.,t'flsdwjl - Vt•rbwul der Deursclte11 
Mii11:1·ereine 195/-1991. ( Lars O Lagcrqvi•t) 

Burke, Peter: Tht• Rtbricmioll of Louis XIV. ( l;ltl Wi;.clm) 

Decoratii Romå nesti d e Råzboi 1860- 1947. ( Hat~> E Sköld ) 

Essays in Hunour of Robert Cursun und Kenneth Jenkin~. Utg. M Pricc. (Gerhard Miksche) 

Foster, Joseph: 11u• dicrimwry ofltaaldry. f rudal Coms ofttrms mul Pedigrees . (Leif Påhlsson) 

Gam by. Erik: MaJ.I IIttS Utjinbt·f!l - Mt1.1cima11 - Numismmikt•r - Kammarherre. (Nils-U no Fornande r) 

Gr:\!ske montt>r. Dt>n kgl. i\ lont- og i\l cdaill esamling. Nationalmuseets Vejledninger. (Harald Nilsson) 

.Jensen •. J S m n: Dam1wrks middela/derlige skaucfimd c. 1050- 1550. (Kenneth Jonsson) 

Kaarstt>d, Tage: R1r l'idenska/1 og ku11s1. Mnla/jnt htjirnio etarti 1841-1991. (Leif Påhlsson) 

Pricc, (\'l J (red): Sy/logt• Nw1mwmm Gmt•cortlllt. 11t11. IX. 17te British Mttsc•um. 
Part J: 77u· Black St•a. (Gerhard Mik~chc) 

Rasmusson, Nils Lud\'ig: Mt·da/jt•r oclt }<'11/ltl'l' slagna m· Ku11gl. Viuerht•tsakadc·mil'll och 
Kungl. Vitrerlwts Historie och r1ntihiu•ts ;lkademit·n 1751 - 1986. 
Reviderad och komplenerad av Lars O L:tgcrqvist 1992. (lan Wi"!hn) 

Riksbankens broschyrer om sedlar. (Jan Alcxamkrsson) 

Sarvas, Pckka & litlvio, Tuukka: Fin/mu/s Bank.l mymhiswriska tllslt/1/ning. (Lars O Lager<Jv ist) 

Sjiigren, l-lans (redaktiir) : Ohli}lmicmsmarkuadt•n. (Ingvar Körbcrg) 

Tah•io, Tuukka: H. F. Amel/ ja t1111ellin 11tlwusktlltta. (lan Wischn) 

Ti)rngrcn, Stcn : Så by}lgdt• j ag upp l'tt spel'iol.wmling somt ltll!im mymupplen•lse1: (L<trs O Lagerqvist) 

Williams, Roderick T: 77w silw•r coinaJ.w of lNia. Royal Numi.mwtic Society. Spl'cial Publicarion No. 25. 
(Gerhard Mikschc) 

Wisehn, E,·a: St·aiges Mynrhiswria. Ltmdskapsim·t•tttc•ringc•n. 7. Mymf.iml film Härjedalen. 
Jämtland och Medelpad. (Eva Klot/.) 

Äldre sYenska frä lsesläkter. (Leif Påhls,on) 

Nr Sid. 

8 :!28 

6 168 

49 

8 128 

7 196 · 197 

8 129 

21 

1 48 

2 47 -48 

20 -21 

6 168 

8 229 

8 229 

4 J 17 

5 140 

7 196 

8 229 

3 89 

5 140-141 

7 197 

Bli medlem i SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN! 
Arsavgiften är 175 kr. Som medlem får Du SNT automatiskt. 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen. Det kostar endast 125:- för åtta nr per år. 



Z ,\/1)(/t•m finfällfisk medaljkonst 1'i.wules i Kungl. MymJ.ubint•llers egna lokaler i t lernya 
huse/ •·id Nm·•·,wtiJ:t'n i Swck/11)/m. Allt tir m.\'t'kel symmf'lri,,Ja onlnm. me111111111 wulmr 
Ii u• om tfC'I •·ar Ii/u au lw~kåda medaljemu som swd llflfWt111da på hyllan i mr111/t'l'll. 

8. Elias Bf'flllltr mr le11u11 jlir enuwällning .som •·ilade.\ 19.JZ Vt1/fy/lda mommr ~on/c 
(t/kert all t•n nllwbildad puhlik fick sill /ystmätr. Uml1/hringsmilssigl håller tlemw '.'1' 
m· wltiggmng lin i IYim dagar. Man kan !Jam f11•klu.~u all inxrn J.malog fmmstfllldt•s till 
11/.\liillnin!ll'n. 

l)'brna. t><:h m.:t.l .:n palliljand.: ll.tllt:tbl. 
l.rig,li>rl.larinl! 11101 T1 ~l. land den IJ nl.1t1 
0.:~ (lh' cnt.l:~'' någrå t.lagar efter ul\tall · 
ning~n~ in' lgning) . 

Fiiru10111 metlalj.:r vbad.:, ä1.:n .:Il ant;~l 
gr:•fi,ka hlatl :t" italiem.ka m;t,tarc. Grali · 
1.<'11 utlånade> a1 N:uionalmu,cum. 

19.J-I 
- i\ lodcrn finlä ndsk mcdaljkfl ll!ol 

Fin'k hi>toria nch kullur var ämnen """ 
intrc>,er:tdc m~nga "·en~kar under andra 
viirldskrigct. Det iir därror inte så miirk· 
ligt a lt Kungl. Myntkabineltcl öppnade .:n 
lin>k m.:d:tljut,tiillning i ntu>Ct:b ~lcda lj · 

,aJ. Bland ann;Jt vi,adö lknalel av G<·rda 
Q• j,,, uwdaljcr. 

/9-15 
- Gö.,ta Cardb. medaljkonst 
Ar 19-15 kunde publiken för lön-ta )::in):~n 
f:i en >antlatl ihcrblick av mcdaljkon,tn,, 
ren Giblil C:trdb m..:daljproduktion. Dctt:t 
,kcddc genom en ut>tii llning i Mcd:t lj, alcn 
22 ntlvcmhcr 1945 - 8 januari 19-16. Vid 
denna tidpunkt hade dc permanenta ut · 
'tiillningarna kommil i ordning i det nya 
mu:..:cl p~ Narva,ägcn. Därfi'tr ~unde 
III} m kabinenet bättr<! än förut fylla ,j n 
uppgift :111 hålla den kon,tintre".:r:ulc 
puhlil.cn orienterad rördode t.l:i 'crl.-am· 
ma mcdaljkon,tnären. produktion. Gihta 
Carcll blev åter al.tuell ~om utställmng,. 
iuune genom en utställning sommar.:n 
198-1. En katalog tr}<'ktc> till Ul!>tiillningen. 

JIJ.I7 
- Elias Brerliter 
Med anledning av 300-år>minnct :"' nu· 
mbmatikcrn Elia> Brermc~ foocbc vi,a · 
des en utM;illnmg tmt han> liv och v.:rk· 
,amhct. ur,r;iilningen var placerad i Mc· 
dalj>alen och a n>~ ariga var Nib Ludvig 
RaMnu''"" och Folke Sii lb triim. Eli Il) t1 

larnh)'lcm (tmligcn ctl av dc flir-ta i lan 
del) •.-ålladc m~nga bekymmer under ut· 
'tällning,b)ggandct. D 

Stmllfi,~:a fotol(mjirr kmmnrr fnin 
;lnriJ.mri,,k·IIIJWgmjilÅII arkit't'l. 

Information från Kungl. Myntkabinettet 
Som säkert de flesta redan vet kommer Kungl. Myntkabinettet att flytta till nya lo

kaler vid slottsbacken i Gamla stan. Detta innebär nedpackning av samlingarna och 

byggande av nya utställningar i det nya huset. Som en följd av detta kommer museet 

att gradvis stänga utställningarna på Narvavägen. Idag är Besittningsmyntrummet 

stängt och under våren 1994 stängs även Svenska Myntsalen. Medaljsalen hålls 

öppen tills vidare. 
Som tidigare meddelats har museet under uppbyggnadsskedet begränsade möjlig-

heter att hjälpa samlare och övrig allmänhet. D 

SI'T l· t)~ 



KONGRESSER 

Flaggkongresser - kommande kongresser ( 6) 
Jfr S~T nr -1 · 5 1992:139 (nr 6 11991: 135). 
- Den tONa inlcrnatinnella g.:nealugi · 
l.ongr.:".:n anunlnadc' fiir 80 :lr 'edan. 
nämligen <k n 28 · 31 j u h 1913 under 
larld>tll\t51lnmgcn i San Fr.m~I,CO. DJr
jämt.: a1hölb ~~ 1913 en hcr.lldi,l. -genca
logisk ut:.t!illning i Leiptig i liirbindchc 
med en kongr.:s' fOr fami ljcforskning: ar· 
rangör var ··zcntralstcll.: fUr deut"he Per· 
~onc n · und F:Hniliengcsdli~hle·· med un
dcr~tlid av de 'ach,bka mynd ighc t.:rn~ 
(GI'IW.I. Hd:.ingfn~. nr 3/1991:158). År 
1882 avhilll, en intcrn;niunell hcraldi'k 
ut~liillni ng. i Berlin !SBL. 21:10:1. 1976. 
~ 332). 

Den oflidclla numreringen hi!~ja r enlcl
lcrtid med dc kombiner:tde genealogisk
hera ldi ska kongrc:.scrna. vilka inleddes 
1929 i Uarcclona. Den fr:unlidne wen
:.ke hcr:tld ikcrn Uno Lindgren (SNT nr 
611992: 15-l ) an~åg ~ig - med r.m eller 
nr5n ( l'ttprnbildm. Grj~torp. nr 2211987: 
258) - ha '':\teruppli,~u" dc,,a cflcr en 
inlägg l'id 1950 års hmldikuhtallning å 
Palai; Soubi'c i P-Jri:.: ''L'Art el la l'ic au 
1'-loyc n Agc a trai'Cr~ ~c, hl:"un' e l k<, 
;cc:tUx" (Ga>tnn Saffroy. lliblioxraphic 
genealogiqllt'. l!emldique ,., nobiliairt• dt• 
lt1 Fmnn• tlt•, origine.1 ti '"")till n illl(lri-
111<;~ t' /IIUIIIIIfcrits. L P-.ui' 1968. p 95, nr 
2-119: jfr C. G. U. Schcffcr. ··r.l cdcltiden i 
,;gill och 1apcn". undcntrccl.et. St·f) 19/ 8 
1950. '3 <><:h 7-8). l SNT nr -1 - 5119!!8: 
132 -3 och 7/1989: 168 ha innut it kon
gres:.r~purtagc av fd. liin:.a"e'~o rn Martin 
Bratt i Giitcborg (jfr VSGF-bladt•J. Giitc· 
borg. nr 11 1987:6.211988: 11 m:h 411988: 
7). Dc ha iiv.:n med viss rege lhumlenhet 
bevaka" av Heraldisk 'lidnkrift ( llerT) i 
Kiipcnhmnn (,c Geno.1. nr :l / 1991:15!1 mcd 
rätteher i not l å ' 159 m:h i Samlamw 
nr 711991:11). · 

De>Sa i mernationella kongre"cr :mord
oas av en permanent hyr:i. he,t:\emlc av 
tidigare kongrc,sprcsidcnter och -gcncral
>ck rctcrarc: diirjiimtc Iinna:. en internatio
nell "lwnfcdcr.1tion" och divcr'e nat ional 
komminccr (Siiikt oclt / /{/w/, nr 311971: 
-158-62) 

A1 n:\gon ankdning deltaga emellertid 
ej lilrctr:idarna tör en ni•rbe,l.ll.t:ll ~~~~ 
nc,omr:idc. nfimligcn naggfor..I.Jma eller 
.. ,c,lllologcrna". i delta internationella 
..a marbete. utan anordna cgrw l.ungre,,er 
under mdl:tn:\rcn. Den lilN:t agde rum i 
Muidcrb.:rg (ö,tcr om Atmtenl:un) 1965 
(se Hcff 1211965:6-1 ). Samarhct,organ 
är "f'.!dcratinn lntcrnatinnal dc' t\"o· 
cia tion' Vc,illolugiquc,·· ( FIAV). hild:1d 
1967 och i 1erk~:1mhet 'cd:111 1969. l FIAV 
n:pre:.cntcr.h Danmark a1 l'urd1'l. Flag
>Cb~ab. im~1 1t 1973. ,amt F111land :11 Par
tiohcra ldi kot r.y. C'Scout herahlil.crna··) 

14 

och S1crigc av Västm S1·crige> herJidi,l.a 
-.äll~kap. lil...om toregående invalt' id ll :e 
kongre,sen i :.l :~dric 1985. men efter ur· 
sp.,;nglig ansökan till den S:e kongre"en 
i Wien 1979. En ut rortig redogörehe lilrc· 
ligger i Cn~r Atwralis, The journ:~ l of the 
Flag Society of Austmlia . Vol u me IV, No. 
1117. January 1988. 

Den 2:a kongressen ägde rum i Ziirich 
1967 (HcrT 1511967:242. 16/1967:295: 
jfr 1811968:360). 3:e i Boston 1969 ( HcrT 
19 / 1969:40-l). 4:e i Turin 1971 {HcrT 
2511972:232). 5:e i London 1973 (HcrT 
2911974:-122). 6:c på !Jsselmeer (Neder
länderna) 1975. 7:c i Washington. DC. 
1977 (HcrT 3611977 :299). 8:c i Wien 
1979 (1-fcrT 39/1979:448), 9:e i Ottawa 
198 1. IO:c i Oxford 1983. ll :c i Malfrid 
1985. 12:c i San Francisco 1987. 13:c i 
Melbourne 1989 och 14 :e i Barcelnna 
1991 (Sam/omyu 211992 :Il och Nordi.1~ 
Flagkomok1. nr 13/ 1991:34). 

mu"~um. "'"' '"r kongrösplats jämte 
"Schiillcnhau' Alb1'gutli". 
Dcltagar~ntalct i1 r väsentligtlägre än 'id 

dc \tora kongre"erna och ··dubbeldelta· 
garna .. 5m llit:tliga. fa,tän den personliga 
kontakten - n:uurligt nog - blir inten,i · 
vare lin om flera hundra samlas. Några 
minnesbilder kunna h!i r rekapitulera>. 
Londml -kungres>cn. ~om iigde rum i en 
univc~itct,byggnad i Bloornsbury. inledde 
:.in ~öndap~e>>i<>n med några minnesord 
t\ver den förcg~c nde dag bongångne sven· 
>ke konungen. varvid den danske delega
ten :ldrc>~cr:tdc:. (det !ir svårt med dc nor· 
diska Hinderna i den :.tora världen!) . Föl
jande kongress iigdc rum i april p:i M / S 
Pri nscs Chri sti na med strandhugg hii r och 
var under flirdcn >:mll ekumenisk söndags
gudstjiinst i Mn nnicke ndam: efter om
bordgåcndct hiibadC> deltaga rna roga vän· 
ligt av huvudurg:mi,atörcn med all den 
'om viigr;1dc betala en extra avgift för att i 

SNT:s korre.v /lmtlem fortie den 0.1/l'triJ..i.,ka hiswrikem Dr. ph il. (,ll'dan 1985) IIse E. 
(1:) M lllh•m. Vtfslra S1·eriges hrmltfi.,J..a llillfkiiJH korrt'SJIIIIIdt•nmdc lt•tlamot i Wien. till 

bordet i Pulai.1 Pallal'icini dt•JI 29 j uni 1979. 

Värd'iil"kapct .. Schweizeri >eho: Ge,cll· 
schaft nir Fahnen· und Flaeecnkunde Sn
cietc Sub~e de \'e~illologi~"'· arrangerade 
nyligen den XV. imcmmionclla knngrt•\· 
~C'n fiir •·t•xil/ologi i Zlirich. Schwcil, från 
måndagen den 23 till fredagen den 27 au
gu ~ti 1993. Arran!!emanl!en inl.ludcr;~de 
~n infmmdl lälko;nstl'e>t-(22). cndag,tu· 
rcr till Lutcrn. Altdorf och SchW}l (2-IJ 
resp. Solothurn och Bern (26) >amt en 'JU· 
tur och uL,tiillningcn .. Flaggor och der." 
:.ymbolik" på Landcsmuseurn . ~ilrcdr.t· 
gen iigdc rum i Schwc irerbchL'' Landc,. 

laga tid - enhgt :1111 •~ningar - ankomna 
L'hccl.er ej l.unn.ll mlii~' 1 banken under 
julhelgen. 'kulle ornedelban lämna fan) · 
get~ Betydligt ,·änhgare stämning ,-ar det 
diircmot i Wien vid mid:.ommanid fyra :\r 
,enar.:: under ledning av friherre ,;_ All · 
ma\ er- Bcc:~ uch Dr. Kaindl. d:iv:1ranclc 
<>ch mnar.tndc chef lhr Hceresgcschichtli· 
che~ :.tu,eum. med bitr'.ide av Renate Pri
kovm i t' <>ch tll artina Pöllacker hade ö~
terriki'ka Bundc,hccr mobiliserat:. liir 
m:lltitlcr 1 Maria Therc,icn- Ka:,crnc -
med milit iirnlu, ik - nch Thercsiani ~chc 

SNT t ·lJ4 



Milirärakadcmie liJ..,om rtid:t kor>CI ,i,ra 
dagen crablcrJI en fti hkiil. i mu,eiparkcn. 
En fOredr.tg fr.unfiirde, nng >å exotiskt p:i 
japanska~ l 'im ler ' 'id a'·~lurningsbanket 
ten i Palats Pallavieini uppliicktc~ ~m ~r

skih inbjudna gä,tcr fr:in den IO:c heral
dikkongrc,,cn i Wien (\C Slfikl och Htilrl. 
nr 11197 1:253) nie> år tidiga n: jonkhecr van 
Valkenburg. major Adolf Kmlovsky och 
kongress\~irdinnan (numerJ Dr.) IIse Eli
sabeth Mader.r. v-.trmcd en extra konrakt 
formedlades mellan dc båda Wien-kon
gresserna. Madrid-kongrcs,cn avhölls ef· 
ter ping~thclgen i den till moderna sam· 
mamriidcslokalcr ombyggda. gamla Con
dc Duque -ka~erncn. där onL~orgsfulh in· 
for varje filredr.rg lUddades korta referat 
(däremot ej i mot,at' till dc Mor.t kongres· 
serna där 1955 och 1982 inga avslutan· 
dc "ordensregn"!). Utftirdcr gjordes till 
det inneh:\ll,rika Mu>co del Ejerci to (ar
mcmuscum). hell opåvcrkm av modern 
utställningsteknik. och El Grecos Tole
do med s lon och katedral. FIA V- fiir
handlingnrna ledde> av ordliimndcn. den 
,venslaalande belgbkc tcnlogiprofe. sorn 
Hugh R. Boudin. Ury,>cl. 

VII/ 111/f!motilllllll Hem/die Colloquium 
anordnades av I'Acadcmic internationare 
d'hcraldique genom The Institute ofHeral· 
die and GenealogicaJ Studies i Canrerbury 
den 29/8- 4/9 1993 med fiircdrag i kate· 
dra len' kapitclhu~ och ut ftirdcr till slotten 
i He,-er. Lccd' och Chilham ~:1mt London. 
Arrangör: Cecil R. Humphery-Smith. 
Northg:llc. Canterbury. Kent CTI IBA. 
England. 

"York!.hirc Hcraldry Society" anordna
dc · i1 Nualdrl' fli•ekend 1993 .. i Wool
lcy Hall. Wake.ficltl. Wcl>l Yt1rkshirc. den 
16-18 apri l metl fiircclr.rg av bl. a. James 
Blundcll . Charles J. Uurncu (Ross He-

All världens ordnar 
Orvi\·elaktigt 1<1re en modern handbok 
Ö\Cr alla cxr,terande - nch. m:ih5nda. 
även tlb,olcla - llrt.lnar av bch()I'Ct påkal
lad. Annu liircknnuner okritbka hiinvi;,
ningar (l.cx. i G·P ~II I 1988. '·57. och 
SDS 2-l/10 1988. '· 19. jfr 3/9 och 4 /9 
1985. '· 22 resp. 15. ~ami Samlamy11. 16, 
nr 5· 611'162. ~- J4) rill Maximilian Gritz
nc,-.; (1843 · 1902) 'tar k t liirMdrade Hand
bur/r dr r Riller· rmd Vt·nlit•mtordt•n aller 
Kulmr.muru•n dl'l' IIHt imwrlwlb dt•s XIX. 
Jalrrlumdc•m !Leip1 ig 189J. nytryck Gmt. 
1962 och Leip1ig 1981: cngcbk Ö\er>iill
ning: flmulboo/.. of till' /..niglu/1· ami ur· 
1·in• ordt•r.\ of all dl'ili:ed .lttrtt•.< in the 
•mr/d in the nitr,•tc•c•ntill't'lllllf'_\', Lo' Ange
le>. Cal. 1966. 17-l ,,). Sonunaren 1962 
di;.rrihuerade tilrlagcl Ca"cll & Company 
Ltd . . London cll J>nl~fl\!kl i\vcr en bok av 
en ~l r. P.V.A. ~1cLnughlin med den loc
kande tilcln 77rt• Onh•r, of Knightllood. 
Drcorrrtitm\ mul ,•III t m/, af 1/tmmtr vf all 
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raid). Cecil R. Hurnphcry-Srnilh ud1 
Hugh 1\lurray. 

Det nyväckta heralcikint re,sct i det for· 
na so' jetväldet har redan manife,tcrah 
i den am/m heraldikkongres~en i L' j, 
C= det forna Lembe~ i östcrrikbka Gah
zien. sedan mellankrig!\årens Polr:n). U~ 

mina. den 19 -21 no,·ember 1992. Armn· 
görcn A. Grechilo. Hlybok~ Srrect 18/-l, 
Lviv, 290013 Ukraina. vill siikcn hu kon
Inkter med likasinnade utomland>. 

Apropå n:uionella ~ongrcsser anordna
des den f0rs t:1 " English Heraltlic Con· 
grcss" 1967: denna upprepas med vi'' 
regelbundenhet och 20-årsjubilcet lira
des med den sjunde kongressen i Cambrid
ge 1987. med rorfattaren rcprcsentcr.lnde 
VSHS. Ist American Congress on Herald
ry anordnades 1980 i Boston. Ma" .. och 
Second AuslrJiian Coogres' on gcncalogy 
and hcmldry i Adcl:r ide i apri l 1980. l an· 
slutning till Edinburgh ·kongrc~'>cn 1962 
avhölls den första - och enda - fiir mo· 
narkiska studier (se Sam/amyu. nr 1-2/ 
1965:23). 

Det luxemburgska gencalogbka och 
heraldiska sällskapet (A.L.G.H.) har in· 
bjudit till den 2/ :a irttemmio111•1/a J.mr
gressen for genealogi och hem/di/., under 
bcsk}ddarskap av H. K. H. Storhertigen 
av Luxemburg i ~torhe rtigdömet' lika· 
benämnda hu\'Ud.'>tad från söndagen den 
28 augu~ti till fri:dag~n den 2 ~cptcmber 
1994. Kongressen har två huvudiimncn : 
l. St:tden och dess innevånare: genealogi· 
ska. hcr.tldiska och emblemati>ka a>pcl.· 
ter: 2. Emigration och immigration: ge· 
nealogiska. demografiska och heraldiska 
överväganden. Lokal blir "Ccrclc Mun id· 
pal" i gamla sraden efter invigningscerc· 
moni i europabyggnaden i Luxcrnhurg· 
Kirchbcrg. Registreringsavgiften. 5.500 

Nmions. den ror~ta i 'iu ,J:rg , edan Srr 
Bernard Burkc. Uhtcr King of Arm,, 1858 
>k rev >i n Book of Orders <if Kni!lllliloml 
and Dc•coratimrs of lkmuur. Hundratub 
ordnar och dekorationer skulle visas i full 
ständiga m~er eller i svart och vi u. u l lova· 
des det - men det f:irdiga verket har ingen 
sedan des~ s~utill eller hört ra la' om! Det 
~ena;.tc för>öket är Rooert Wcrlich. Onll'l'.< 
mul decomtionsof allnlllions. mrcic•m mul 
modem. cil-il mulmililary (\Vashingtun 
D.C. 1965 och 1974). enlig1 vilket Ser.t· 
firnerorden säg' ha grundat> ;t\' konung 
M:u:nus l år 1260 eller 1285 "huwevcr. it 
is c~rtain that this Order " ' •' funclinning 
by 1336". och Svärdsortlen 1522 av " King 
Gu~t;rve Wa,a l" - nog ~agt om mrt:uw
n:n> akribi! 

l somms aviscrJdc;, en stor vii rlchhand· 
ledning lör samlare av ordcnstcck~n. "den 
bäst systemati\eradc uch me't utfi>rliga 
h~ndlcdning. ~om n;igon,in gjun..". lli)C · 

luxemburgfrancs ( = U fr). motwarande 
ungcf:ir 1.250 kr (kurs jan. 199-l). i n~ludc· 
mr tryckt kongressrapport. officiella mot· 
1agmngar och slutbanketten i medclt•d,. 
,Jutt~l Vianden. men däremot ej un,. 
dagen' (3118) utfiird ti ll Mcr,ch ('ale 
fi>r A.L.G.H.). Mullerthal !Lu.\cmburg' 
"Lilla Schi\Ciz'') och >laden Echternach 
med den år 698 av S:t Willibrurd grundade 
klo>terkyrkan. 

Preliminiirinlresse (även av,cendc even· 
tuellt fiircdmg) borde helst ha anmii lt> fore 
den l november 1993 till gener.llsekretera· 
ren M. Jean-Claude Muller. P.O. 13ux Il 
L-8501 Rcdange-sur-Attert. men kan nug 
iinnu accepteras. Kongressens ordfOrande 
hl i r Dr. Jean-Claude Loul~ch. pre~c' i den 
internationella heraldiska akademien. D:i 
erMIIes ut fiirligare kongressprogram vid 
>enare tidpunkt. Leif Ptllrll,\1111 

F.I.D.E.M. i Budapest 
Den internationella medaljkongrcs· 
~en äger rum - som mcddclab tidi · 
garc - i Budapest 5 -9 april 1994. Ett 
digat program med en stor tH~ t äll 

ning av samtida medaljko nst samt 
många priser att dela ut. Förclä~nin · 
gar och utflykter ingår likaså. Pro
gram kan erhållas genom att ~naraM 
skriva till 

FIDEM. 
c/o Kungliga Myntkabinettet. 
Box 5405, 
114 84 Stockholm. 

Delegater för Sverige iir Tam<ls Sar· 
kan y (t el. 08 · 783 94 22) och U l r 
Nordlind (te l. 08-662 62 62). O 

l.ct användbar for alla dem. ~m :r r rntrc,. 
'er.1dc av ~arnlandc och for;kning rorande 
ordnar. heraldik. antikviteter. dipluma· 
Iii. ... Allt i tre volymer innehållande i\ver 
1000 beskrivningar och en :11la~ med över 
1000 illustrationer. Språk : cngcl>ka. 'pan· 
'ka och franska. Dessurom regiMer. nrdli~· 
la p:'l >CX 'pr:ik och en bibliog'r:rli . >C parata 
pri;.lbtor. vartill utlovas fortlöpande 'upp· 
lcmcm. Approximativt pris: USS 130.
fl.ir bundna band. 

'l)',•irrr var ej bifogat "smakpnw" helt 
ti\ertygandc. Förutom att en orden i cttiV[I· 
~pr:ikigt land bör ha sina båda ofliciell:1 
namnformer angivna. säges Finland' Vrla 
Rm' orden bl.a. ha c ll gul -griin -guh 
hand! 

Utgivaren> adress: Numi,m:ili<:a lluc· 
nos Airc\ . Lavalle 742 - local 5. Bucnu' 
1\ irc,, Argentina. Redaktör: Juan CarJu, 
1\lantel. iJiu,tratör: Luis Mc Garrcll . 

r_ 1'·11 
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Mynt och sedlar 
från Litauen 
De b~h"ka ' laterna har alla fatt nya bctal 
ning> mcdd ''un cr>iittning för dc gamla 
sovjcti>ka. Detta giillcr naturligtvis även 
Liwucn. Dc mrstu litauisk<~ mynten under 
1900-wlct utkom 1')22. Ny:t priiglingar 
>keddc :ivcn 1925. IIJ36 och 1938. År 1993 
utkom en >cric lUll nit> mynt (alla dock 
med årtalet 191)1): 5 liwi (Cu/ Ni. 23 mm. 
-U6 g); 2 litai (Cu l Ni. 20.5 111111. 3.46 g): 
l lita' (Cu/ Ni. 16.75 mm. 2.35 g): 50 ccn
tu cCu/Zn/Sn. 21 111111. 3.03 g): 20 centu 
CCu/ Zn/ Sn. 17.5 mm. 2.1 g): 10 ccntu 
(Cu/Zn/Sn. 16 111111. 1.-1 g): 5 cent:s i (:\l / 
!llg. 2-1.-1 nu11. 1.-19 g): 2 ccntai CAl/ Mg. 
21.75111111. 1.19 g); l cent:.- (Al / Mg. 18.75 
mm. 0.8H g) . Som ''cn'k ,(:h man av de 
många nt) ntcn i den nya ><:ricn. Själva har 
,.i ju cnd:t\t fyra mytmaliirer (om man un
dantager ruinne,myntcn) och tycker ibland 
att det ar va l myc~et. 

Litaucn har itvcn fatt nya ~edlar. Landets 
sedclhi,toria g:\r emellertid tillbaka till 
fOrc ttiNa vi•rld,krigct. Litauen behöll dc 
ty~lw mark~cdhm1a från Darlchnskasse 
Ost fr.un till 1'>11. Lrctu,·o~ Banka (stats
hanken) grund:rtlc' och myntenheten ''li 
ta>" intlirdc,, Scdlur p•\ ihcn mycket lå~;u 
\':tlörer ner till l f 1000 litas = l cen1 ut
gavs. Dc provi,oriska >Cd larna från 1 9~ 2 
tryckte' hel\ firma Otto Ebncr i Berlin. Dc 
'enare 'cdclutg:hurna trycktes hos tryckc
rifirm~n G. Ila:".: i Pr.tg och hos Brad
bur). Will..rrNm & Co i ~cw ~lalden i 
Storhrrt.tnnren. Dc g;rrnla litauiska sedlar
na anknut ofta till hi\ton,ka personer och 
b)ggnad~r. S~ i1r ii\Cn fallet med sedlarna 
från 1991. Dc kan bc.,kri'a' enligt fål 
jandc: 

100 litu. 1991. hl:\ -griin. Fram~idan vi
>ar ett porträtt p:i hi,turikcrn och folk
l iv~forskar·cn Si r11nna~ Daukantas (1793 -
186-1). B:rk>id:llt vislir universitetet och 
gamla staden i Vi l ni u~ ;ett från luften . 

50 l itu. 191J I. grön. Framsidan visar ett 
purträtt pli politikern och \ 'Cicnskapsman
nen Jon.!\ B:r .,:tnavi~iu-. (1851 - 1927). Bak
;idan vi-.ar katedr.tkn i Viinios med dc~> 
l..locl..torn. 
~O luu. 1991. ltla-m,a. Framsidan ,.,_ 

'ar poeten uch tcoingen ~l aironi; (1862-
1932). lhl..\ld.m '1\ar Krig~mu~eet och 
Frihct" tat> n. 

10 luu. 1991. hrun-lila. Fram .. idan vi
-.ar tl)gpum,ar.:rna från den fOrsta tl~gnin
gcn New York - Kauna~ 1933. Steponas 
Dariu ~ (181)6 - 1933) odr Stasys Girenas 
(1896 - 1933). Baksidan visar det enmoto
riga ll ygplan som liirdc Dariu, och Gin;
na> över i\t lantcn. liV 
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Varianter på moderna sedlar 1963 -1990 
Den serie med sedlar 5 kr - 100 kr 
som började ges ut 1965 är fortfaran
de gihig men växlas nu inte längre ut 
av Riksbanken. Även 50-lapparna har 
nu slutat att lämnas ut. Det finns en 
antal intressanta varianter av dessa 
sedlar som inte finns beskrivna i Sve
riges Sedlar (1984). 

Man började ca 1976 art trycka årta
let inklusive efterföljande positions
bokstav med samma offset-tryck som 
~ågon del av sedelns befintliga bild. 
Artalet får en annannyans än tidigare, 
eftersom fårgen måste anpassas till 
någon fårg som redan finns och det
ta ger även en renare tryck med off
seL Seriebokstaven och sedelnumret 
trycks fortfarande med boktryck, så 
att man ofta ser en nyansskillnad jäm
fört med årtalet samt ert något oregel
bundet tryck. En katalogisering ger 
följande (nt = namnteckning, s b= 
seriebokstav, pb = positionsbokstav. 
vm= vauenmärke): 

5 kronor Gustav Vasa 
Typ l 1965-1969, 1972- 1977 

mörkrön årtal, varav 1977 
sb A-B 

Typ 2 1970 djuprött årtal i offset. 
nummer i boktryck 

Sirlenhusets 
lyckopenning 
Vid sekelskiftet pr'.iglades en del re
klampolletter som var ämnade att 
spridas till allmänheten. Dessa var 
ofta tillverkade av aluminium och 
hade ibland infållda gångbara mynt 
i låga valörer. Dessa reklampollcller 
var också vanliga i Danmark och 
Tyskland. Den 3 januari 1910 öpp
nades i Stockholm. vid hörnet av 
Hamngatan och Regeringsgatan. en 
ny och mycket exklusiv tygaffär i fle
ra våningsplan. Det nya företaget 11ck 
det stolta namnet Sidenhuset. Under 
många år ägdes Sictenhuset av Nordi
ska kompaniet och fårsvann till slut 
under 1960-talet - till många stock
holmares sorg. Den fårsta veckan ef
ter öppnandet fick alla kunder som 
handlade något en ' 'lyckopcnning" 
som till och med fårsta kvartalets slut 
berättigade innehavarna till lO % ra
batt på alla kontanta köp vid Sicten
husets detaljavdelning. 

Sl'T l · 9-1 

Typ 3 1977- 1981tcgelröll årtal. var-
av 1977 sb C- G 

Observera all år 1977 finns med både 
typ l och typ 3. Första euan i årtalet 
har rak fana l 965, l 968, l 969 men 
lutande fana f()r övriga ånal. Bildens 
bredd på framsidan mäu över den 
gröna rektangeln (tryck i offset) varic
rar mellan 75,8 och 76,8 mm enligt 
följande: 

1965-1968 76. 1-76.2mm 
1969-1974 76.6-76.8mm 
1974- 1981 75.8-76. 1 mm 

År 1974 finns således med två ol ika 
bredder. År 1968 finns även med 76,3 
mm och 1969 med 76.4 mm så au 
övergången mellan bredderna är nå
got flytande. 

10 kronor Gustav VI Adolf 
Typ l 1963-1975 mörkröu årtal 
Typ 2 1976. 1977, 1979. 1983. 1985 

ljusröll årtal. 111 gravyr. en pb 
Typ 3 1980. 1981. 1983. 1984. 

1987, 1988. 1989, 1990 
ljusrön årtal. 111 off.~eL två pb 

Observera au år 1983 finns med både 
typ 2 och typ 3. Dessa skiljer sig inte 
bara när det gii ller gravyr respektive 

offset utan de har två hell olika andra 
namn till höger. År 1981 finns med 
både släu röll tryck och lodrätt raster 
vi lket syns bäst i de röda milen runt 
vapenskölden. 

50 kronor Gustav 01 
Typ l 1965 -1970 1 itct vm 
Typ 2 1974- 1976 stort vm. mörkrött 

årtal 
Typ 3 1978-1981 stort vm. brunröll 

årtal 
Typ 4 1982. 1984. 1986. 1989. 1990 

svart sedelnummer 

100 kronor Gustav Il Adolf 
Typ l 1965 - 1970 litet vm 
Typ 2 1971-1976 stort vm . mörk

blåll årtal 
Typ 3 1978- 1985 stort vm. grön-

aktigt blått årtal 

Provsedel SCAN COIN . AB Tumba 
Bruk. blålltryck, 82 x 140 mm. Den
na provsedel måste betraktas som 
värd all samla eftersom den tryckts av 
Tumba Bruk. Den har troligen an
vänts får utprovning av bankomat. 

Jan Alexandersson 

Sidenlwsets lyckope1111i11g. Skala 1:1. 
Fow:BI'ngt A. Lwulberg. RIK-fow. 

Reklampolleuen har följande ut
seende: Åtsidan visar artlirshusets fa 
sad samt överst i halvci rkel texten 
SIDENHUSET och nederst också i 
halvcirkel NYA AFFÄRSPALATS. 
Frånsidan har i millpartiet en in
flilld ettöring av brons omgiven av en 
hiistsko vänd nedåt. Nederst finns 

två stjälkar med trefingrade blad. 
Omskriften lyder: SIDENHUSETS 
LYCKOPENNING. 

Säkcrt behöll många stockholms
familjer sina "lyckopenningar'' som 
e11 trevligt minne från Sictenhusets 
första dagar. 

/W 
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Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest 14 december 1993 
l. Myntet som avbildas hiir intill ii r ka>trnymct som sl og~ 

ti ll iinkedronning Hedvig Charlollas begravning 1818 i 
Stockholm. Hur lyder texten pa fr.\nsidan? 

l. Stor sorg i Sverige X. Svears sorg ökad 
2. Alla svenskar sörjer 

2. Om man har nsedv:tnligt god syn kan man på en av dagens svenska sedlar Hb:t liil 
jande. ' 'Sjön har simt kiillor ganska långt upp i norr och diir ii r cll hiirligt land .. :· 
Vilken sedel är det? 

l. 500 kr X. 100 kr 2. 20 kr 

3. Bilden till höger visar en pollen från Sala si lververk. 
Vad betyder wask? 

l. Sämre malm X. Högviinlig malm 
2. Gruvved 

-1. För inte så länge sedan användes i folkmun ordet ··tolvskilling·· för en vanlic 25-
i)ring. Vad var det fOr myntr.ikning som litg bakom denna koppling? ~ 
l. Riksdaler riksgälds X. Riksdaler banco 2. Riksd;tlcr ;pccie 

5. Det finns faktiskt S\'ensk numismatisk lillcr~tur ft.ire Brcnner' Thcsaunt> 1691. Ett 
verk iir Peter Dijkmans .. Observationer som kunna gi fva någon anledning til dhe 
torna svenskars och göthers penninga rächningz bc;kaflcnhct uthi många hundrade 
åhr tillbaka ... Den trycktes i Stockholm. men när'! 

l. 1682 x. 168-1 2. 1686 

6. En svensk medaljkonstnär intresscrJdc sig ~pcciclll !Or 
Gustav Il Adolf. Ett exempel på deua är medaljen på 
bilden till höger. Vem är kon~tniiren? 
l. E. Erhard! X. S. Kulle 2. A. Lindberg 

7. La .. Semeuse .. (såcrskan) är eu av dc rne't kända mu
ti,·cn på franska francmynt under 1900· talct. Vem itr 
konstnären till detta motiv? 
l. Oscar Roty X. Lucicn Bazor 
2. Georges Mathieu 

8. Dubbel rosenobel (guldmynl av engelskt ur~prungl är en av dc udda rnymvalörerna 
i den inhemska svenska myntserie n. 
Endast ett präg lingsår (med årta l på myntel) är kiint . Vilket? 
l. 1556 x. 1566 2. 1576 

9. En svensk pr ins dog 1803 i Montpcllicr i ~ödra Frankrike . M:lhtr- och 13ildhuggar
"kademien hedrade honom med en v;~l·kcr med;~lj. Vad hette prim-en'! 
l. Fredrik Carl X. August Fredrik 2. Fredrik Adolf 

10. Den Rirsta gång som svenska mynt avbildas i tryck iir på en kungiirclsc fr:\n 1500-
!a let. Under vilken regent var det? 
l. Erik XIV X. Johan III 2. Sigismund 

Il. Nils Keder. en av :.vcnsk numi>matiks , tora namn. publicerade ett amal upp~atser. 
samt liga på latin . Ingen :1V dessa t ryckte~ i Sverige. Alla utom c 11 trycktes i Tyskland. 
Vilken tysk stad? 

l. Hamburg X. Leipzig 2. Mlinehc n 

12. Vilket år präglades för sista g{mgcn (tormodligen) 1- och 2-öringar i Sverige'? 
l. 1970 x. 1971 2. 1972 

13. Att jiimlhra priser under n lika tider ii r en va nsklig uppgif1 d~ st m:\nga l;tkturcr p~ 
verkar prisbi ldcn. !\·lan ka n emellertid fi:t svar p~ vad saker kostade vid olika tider. 
1375 ko~tade en oxe J mark och 25 ;\r senare (1400) ko:.tar oxw 4 mark. 
Frågan till Er. kiim friigesportare. iir nu - vad kost:llle oxen :ir 152.'\'! 
l . 5 mark X. 10mark 2. 15 mark LYCK;! T/U.! '/i,rhjlim Suwlqri.,·t 
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FRAGESPALTEN 

Fniga: 
l no,·cmber J\193 blc1 p g inbjuden till 
Carl,tad~ Numi,mati,k:a Fiircning (Cl'S) 
fOr att beriitta wn SN F nd1 dc" verbam
het ~amt kå.,cr;a nm F.li;a~ Brenncr (ltH7-
1717) och hm1' \ tnr.a in'at'cr ftir den >ven
ska numi o;matikcn. En br.a del uv klheriet 
iignadc jag naturligtvis ~t 13rcnner ~ r 1691 
utgivna 771e.m um s Nunmwmm Sveo-Go
thicorum, Mnn m5Mc het.:cknas som det 
mest banhry1a ndc ve rket inom svensk nu
misnmtik. Efter k~scrict fid jag en fråga 
frå n en av åhörarna som gjorde mig helt 
stii lld. Frågan löd: "Varliir niimns ingen
ting om dc ;.vcnska plt\tmynten i Brenncrs 
verk·r· Först må;.tc jag tiinka efter och se
dan tillstia att j:ag >jiilv aldrig reflek tera t 
över detta amniirkningsvärda faktum. F rå· 
gan iir i hög grad rclcv:un då ju Brenner 
i sin progr.amllirklaring i bokens början 
skriver att han> ambition :ir att bland 
nwckct annat beskriva och avbi lda alla då 
o69 J) kända >Vemka mynttypcr. Att Bren
ner inte >kulle känna till plåtmynten måste 
u te~lutas. då dc ;.log;. under nästan hela 
hans livstid. 

Jag' hoppas nu a tt SNT:s ku nniga liisare 
kan hjä lpa mig att få fr:un tiinkba ra orsaker 
till varilir Breamer utclii mnade plåtmynten 
ur sina bcskrivning;ar. Plåtmynten fi nns ej 
heller med i tlcn av Keder {ar 1731 ombe
sörjda utgivningen av Brcnncrs omarbeta· 
de och kompletterade verk . 

7in1Jjäm Stlnrlqllist 

Smr: 
Den sista delen av Orcnncrs l : a upplaga 
>aknar nihtan hel t text. f rimsett raden som 
talar om monarkens namn samt bi ldtexter
na. Vi vet :alltså inte vutl han tänkt säga om 
dessa mynt och medaljer. J den av Keder 
utgivna 2:a upplagan (helt på latin) står 
faktiskt något om plåtmyntcn. låt '"<ma en
dast under drottning Kristina på s. 201. 
omedelbart efter beskrivningen av hennes 
rundmynt av koppar och fOrc Karl X Gus
tav. näml igen ftilja ndc: 

Est & aliud manet m cuprem genus, quod hoc 
tempore primum crepit usurpari. & Plåtar 
vulgo dicitur; Nummi nempe formå obiangå 
& quadrata cusi, rnagno pondere. & proinde 
vix portabiles, quorum valor maximus fuil 
XXIV Thaierarum cupreorum: fuere tamen & 
alii minaris pretii, videlicel XVIII. XII . VI. & III. 
eiusmodi Thalerorum. 

Ju mer pengar, 
j u mer bekymmet: 

SNT l· <J~ 

5 daler sm 1674. A1•esw. KMK. Fow RIK -f 

l fri översiittning: 

"Det finns ocks:' ett :annat sl:ags koppar
mvnt. som man vid denna tiden Jör första 
gÅngen tog i bruk. och som vanlig..:n kallas 
Plåtar: nämligen mynt tillverkade i avh\ng 
och kvadratisk form. av stor tyngd. och 
därli.ir niistan inte biirbar:a. vars valiir snm 
högst va r 24 daler koppa rmynt: dc lin n> 
också i lägre vä rden. niimligcn 18. 12. 6 
och 3 av samma slag, da ler". 

Den uppmärksamme läsaren notemr ge· 
nast några fel och ofullstiindighctcr. Om
räknat i den på plåtarna präglade valören 
(efter sedan 1665 gällande v;irdcrörhållan
de 1: 3) blir detta 8. 6, 4. 2 och l da ler sm. 
vi lket utesluter den b:römda 10 daler sm 

Plånbok. En utfattig student lade 
hvarje afton då han gick till sängs 
sin torna plånbok under hufvudkud
den. " Hvartill denna försigtighet? 
du har ju ingenting att mista," sade 
hans kamrat. som bodde i samma 
rum. "Ja, det är så," återtog den 
fattige studenten, "men jag vill ej 
att tjufvarne skulle få rätt på den, ty 
då skulle jag skämmas öfver att den 
är så tom." 

Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon 

1644 (som Fredrik l samma tid. 17:1 1. tagit 
med som gåva till Hessen) samt 5 och J da· 
ler s m 1674 och '/: daler sn1 . inl(ird 16X l 
och vanlig i varje fall niir bok..-n utkom. 
Någon 6 daler sm kiinncr vi ;om bcbnt 
inte all s. såvida inte Rirfattaren - vii i hiir 
identisk med utg ivaren Keder - Rirviix lat 
den med 5-dalern . 

Under de folja nde monarkcrn:a. a llt;.;i 
fr.o.m. Karl X Gustav. har jag inte kunnat 
finna några kommentarer al b om pl :\tmyn· 
ten. Låt oss konstatera. att dcs'a miirkliga 
betalningsmedel. "moderna" på Brenncr> 
och Keders tid . inte tycks ha i ntrc,~cr:at 
dem ,ä mycket! 

U.t 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Öppettider 
Vardagar 10.00 - t800 
Lördagar 10.00 - 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08-11 50 81 

19 



Stephen Al hum: A Checklist of Popular 
ls lamic Cuin,, Sama R<>-a. 1993. ISBN 
0·9636024 · 0 -3. FunnJt 'tåendc A-l (US 
Lcner): 64 ' · Di,tribucr:h av S. Album. 
P.O. 13nx 7386. S:uua Ro~:t. CA 95407. 
USA. USD8 +2 iporto. 

:Vk d dwa arbete. Fiirteckning iivcr popu· 
l:ir.1 i'lami'ka mynt (nedan kallat Clrl!tk
li.w). har Stephcn Alhum velat ge en över· 
,ikt över dc vanlig:~>tc typerna av mynt 
>Om utgivit, av nw,lim>ka hiirsk:trc i olika 
delar av 1\•lcllanii,tern och Centralasien 
under tiden 650 · 1900 c Kr. S:iledc' ing:ir 
mym fr:in Spanien och Marocko i väster 
till Afghani,tan i (i,tcr. fr~n i'lams bcgyn· 
nebc på 600-talct fr.nn till infårandet av 
ma,kinpriigladc mynt. vi lkct !.kcdde vid 
nlik:t tidpunk ter i olika områden. För Ma· 
rockos del , triickcr sig dc beskrivna mynt· 
typerna till 1882. f\ir Onnman,k:t imperiet 
till 1687. Iran 1878. Afghanistan 1891. Je
men 1853 odt lhr andrJ. 'märre omrldcn 
fr.untillt1dcn 't ra x efter 1900. Hela 3.::!85 
mynn} per bc,kr1v' 1 termer :t\ dynaMi. 
lll} nthcrr..: och \a lur. men Album är med
\C:Ien om :111 inte en' dena 'tor.t antal t~ per 
täcker det 1'lami,l.a/:1rabi!.ka materialet 
fulbtändigt. Alhum anger i fOrordet au 
han fiir,tikt inkluder.1 'amtlig:t vanliga ty · 
per och utc,lutit en dclmydct sällsynta så
dana. f-i\rl11naren medger an det saknas iii· 
skilliga tiorab 1nindrc dynastier och ncra 
hundra hii rsknrc. rebeller och guvcrn(ircr. 
i vi lkas namn mynt priigl:u.les. men avsik· 
t.:: n har vari l all så snabb! ' 0111 möjligt pro· 
duccr.t en prclintini1r llirtcckning som till · 
fre'"'litlldc rimliga ampråk pa kvant ilet 
och 'anuidigt iigdc 'lnn.ta möjliga tillför· 
litlighet i infc>rma1innen. 

lnccn 'kallt ro .111 Album' arbete enda't 
bc,t;u 1 upprepande a' gamla välkända 
fal.ta fr:in den numl\mati,k:t nch hi~tori~ka 
lineraturen. l ''ur uhtr.tckning är det fr.iga 
nm egna fof\knmg,re,uhat ><>m kommer 
till unr~ ck 1 lhrteckn1ngcn. Det är vi,,crli· 
gen 'annnlil.t an många uppgifter med ti· 
den ~omn1er an revidera' eller komplcnc
ra,. men annn t vore knn\ligt med tanke p:\ 
hur rclalivt outvecklad den islarni,ka nu· 
mi-matikcn fnrt faramlc ii r. Tillsamman' 
n1cd Nichul;h Lmvick. Lull lli\Ch od1 
Michael Aatc' har Stephcn Album under 
dc 'ena,te årtiondena tillhört den allra in
nc~ta kii rnan av dc mc't fr.un,t;icndc och 
innn\':lli\a i,lau1nuntbm:11ikcrna. ~a han 
,-er hur 'nabh1 utvecklingen kan gå. Det är 
30 år' inten,iv 'erk,:nuhct 'ommynt,..~m· 
larc. mynthandlare nch fnf\kare 'mn gen 
Album en ,;idan ncrhnrt ingående l. u n, kap 
om alla tider' j,lami'k:t mynt. Album är 
mannen \Uill knm pi\ den v;ut,inniga iden 
an ,:unla p:\ j,lami,ka mynt med m:ilct all 
ha el! ncmplar a1• alltmg. Varje dyna,ti 
ndt 111~ n t herre 'l.ullc ,,lr..t rcpn:>cnteraJ. 
\;lrJe årtal fr:\ n 'aqe m~ nturt 1 den i'lami-
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, l.a ''ä riden 'l.ullc finna' med. Fur .1n ge· 
nomfora denna giga1tiska uppgiftl~rdc ,ig 
Album arJhbka och pen.iska. 'tuder.tde 
hi>toria. blev mynthandlare och franl\tll· 
ende ,pecialist på i>lam i~k:l och indi:.ka 
mynt. Resultatet blev inte s:i tok igt. Ar 
1988 sålde han sin samling. 'om u:i var 
vä rldens främsta i privat iigo (:\0.000 
mym). Ny iigarc blev oricmaliska in>li!ll· 
tioncn vid Tubingens univcrsilct. somtack 
vare fortsall hiingivcl arbete och gcn~rö'a 
don:1tioncr av Lutz Il isch. Stcphen Album 
och mång:1 :tndra. kunnat ,c :.amlingen 
vä"a på knappt fem ~r 1ill 48.500 ('nmma· 
ren 1993). Störrc !Iden av Ttibingen,am· 
lingen hål b fönecknad med hjälp :1\ datc>r. 
Det är denna databJ' som utgiir grunden 
Iii r Album' nu u1gi1 na Checkli>t. Pmblc· 
mct n11 .. '<1 denn:~ lilla grupp av cntu\la,ter. 
genom vilkas händer en nll'ckct >tor del a\ 
dc i,lami~ka 111) nten i dc~ intcrnationcllu 
mynthandeln p:t"cmdc. har giilh 'Prid· 
ning och publicering av alla n}~l riln och 
upptiick tcr. Det ha r o fta>! >l:lnnal vid 
mu ml iga rcdogörcbcr mellan en fåtal ini · 
ticmdc. Album> Checklisl utgiir en gliitl · 
jandc början av en \ lOrt men niklvändigl 
publiccring>arbctc. 

Varje typ i Chcckli>t :iuiiJj, :Il' en gr:r · 
Ilering i r.tritchhii rbccmlc. Del finn' 'c' 
kla>,er. A (Abundant). C (Cmnmrm). S 
(Scarce). R (R:trc). RR (Very Rare). RRR 
(Extrerncly Rare). och Album li\rklar:1r 1 
förordet grunderna rtir denna Inledning. 
Det är ofta int rc"ant au på deua 'iiu hli 
upply't om hur vanligt cu myn1 iir på 
marknaden. ,;ir:.kih liir novben :.nm vill 
bygga ut :.in ,amling. l många fall i1r dm· l. 
Jenna anvi,ning gan:.ka imehiig:mdc. hc· 
roende p~ det 'ii u 'on1 "t) p" definicr." p:i . 
T~ p 219. till exempel. häntlir "g eu ,i her· 

m~ n1 a1 valören dirham. pr.tglat li1r den 
abha,idiskc kalifen ai·Ra,hiJ 070· 1\13 
786 -809). och som fOrklara' \:tra "abun· 
dant". d vs. alltid tillgängligt på nmrl.na· 
den. Uppgifter av deua slag k:tn utla'a' i 
varje typbeskrivning hos Album (med u n· 
tiamag for kopparmynten 'om of1a i rue till · 
>kriv> någon speciell my nthcrre) . Kruxet 
år au ingen någonsin st:lnnar vid tlc"a l.ri· 
tcrier. Ingen tittar på. än mindre ~i1per. ell 
j,l;uni~kt mynt utan au mymortcn och 
priigling,året faststälb. H arun al · Rll\hith 
mynt finns i en stor mängd undcnyper. 
fr:in många mymorter och ttr. och moh,~l· 
r:mdc brokiga typbestånd giillcr pr.1l.ti,kt 
taget alla tidiga islamiska mynt. t\hkilliga 
undertyper från Hamns tid iir deiini1ivr 
"abundant". medan andra kan var.t " ,•ery 
rare" eller "extremely ra re". Del iir w:\rt 
au generalisera. Album iir nawrligrvi:. 
medveten om problemet med dc 'uknadc 
mymoncrna och årtalen i typologin : 

"Dc nesta typerna finn' med mer ii n en 
kombination av mymort och :i r. ll:tr har 
mget fOrsök gjorts att bc~krå\.1 orterna 
och åren för \'arje typ ... At,l.illig.t 1) • 

per. kanske några dlb>in. ,log' i 50 d · 
ler ner myntoner. varvid 5bkilliga kan 
ha så många som 300 myntor!,· uch ;\r
talskombinalioner. En fu ll~tii ndig filr· 
teckning över alla kända myntorter och 
:irtal för varje typ, inklusiv~ vikt igare 
VIIrianler och undcrtypcr. skulle klllll· 
ma au u1göra en ve rk lig encyklopedi 
över is lamiska mynt. en uppgift ,om 
;.kulle ta en arbetslag av hängivna fc>r· 
-;kare många år au ,lutför.l. Jag upp· 
\ katta r att en sådant kompendium ,kul· 
le omfatta 250.000 nummer". (,, 5. rec. 
\ivc~.) 

Vurc det inte mera gh·:mde au gc1r.t l\;lrt · 
om'! Det har läm!e funnits en ön, kan hl ami 
dagen> islamnu~ismat iker an rona ned be
tydelsen av dynastier. kali f er och andra 
myntherrar for au i stället ordna myrucn 
med trigångspunkt från geogralhka om r:\ · 
den e ller pro' inser inom det i>lami>l.a u m· 
rådet. Därefter ordna;. mynten efter my III · 
urtcrn;t i alfabetisk ordning och. :.edan. 
l.mnologiskt efter årtal. Dyna>! i och liirc· 
kommande personnamn ,kulle bli av >C· 
l.undiir natur. En sådan ordning medfiir 
'tor.t fOrdelar. inte min't i ton.kning,hiin· 
,ecndc. Man kan inte blunda fiir au dc i'l:t · 
mi~ka mynlens dynastitillhörighet numer.1 
har någm av kuriosakaraktär ill'er ,;g hc 
SNT nr 7. 1990. s. 148 ff. ). men det ii r 
imdå intressant au se hur Album behandla! 
dem. Här skall några fall konmtentenl'. 
varvid jiimliirelser görs med ulgåntN1Unkt 
frln hur mots.,.-arandc frå!:or bchantll:ih i 
den ''cn,kJ fyndpublikati~nen C:>JS under 
perioden 1975 -87. -



r\ -206. Den abbasidi>k:l rC\IlhUioncll' 
myntning (mynt 127 -3717-l-l -55) hchanll
las av Album ~om en sär>killl grupp. nå
gol ;,om lilligarc inte gjons i Skandinavicn. 
där dessa mynl betecknats som "allha, idi
ska". t roi;, att alla grupper som hckiimpatlc 
umayyadcrna inte va r ;lbba>id i> k!l . Al
burm i Chcckli;,1 anvii nda gruppering iir 
självklan au fOredra. ,\-430. En annan 
fOrhällring av Album gäller dc nnrdafri
kan.ka mynten. Checkli•t inled,. >Om ;,ig 
bör. med idri;,idern:l (A 419. " ldrisid"), 
men det är nä;,ta gruppering som enligt re
censenten> mening utgör ett gott exempel 
på nytiinkandc: "Samtida till idri,idcrna·
("Contcmporaries of the ldrisid,": Album 
har fcirs~s tnl!it efter Eustachc. men lib· 
ningen blir i nie sämre fOr det)_ Det är alll
så fråga om ett mindre antal myntherrar i 
Ö\'crgången mellan idrisidcma och aghla
biderna och' i har rätt suddiga begrepp hu
ru' ida dc var rebeller eller gu,crnörcr åt 
abbasidcrna eller idrisiderna. Problemet 
giiller siir>kilt Khalafb. ai-Mulkt' och han;. 
mynt . som inte ii r O'"<lnl ig;l i sk;ul(Jin:wbka 
och ryska mynt fynd. l CNS har denne 
myntherre betecknats än ;,Onl "Abba~id('!) 
govcrnor in Tudgha (Morocco)" (CNS 
1.1.13C). an "ldrisid" (CNS 1.2.10). iin 
" Kharijitc Imam" (C:-IS 1.4.18). A- 1523. 
:">liista cfterföljan"'ärda e.,cmpel hiiml:l' 
från ku~tomrldet söder om Kaspi,ka ha
vet. niimligen ' A lid of Tabaristan". ,om i 
CNS kallats "Zaydid". 'A lid" iir nog biill 
re. Man komnn:r inte ifrån. att del tinn> 
enstaka rcvolutioniimmyntningar som bör 
kallas för alidb ka (det ä r inte en dyna, li. 
utan Cll ~amlingsnamn fOr :t nhii ngar~ av 
den religiösa rörelse som idag ii r ctahlcmd 
i Iran under namnet shiiterna). Det ti nn~ 

ett namn bland :1liderna 'om något ufOr
tjänt uteslutit' av Album. niimligen Layla 
b. Nu' man. alidisk rebell som 309/921-22 
priiglade mynt i eget namn i N i' hapur. 
Hans mynt ii r visserligen i mc vanliga (8 ex 
i Sk:mdinavien: inget i Tiibingcn). men dc 
är inte ovanligare än t.ex. de >11111 tilbkrivs 
en ann:m. nä,tan samtida rebell. niimligcn 
Yahya b. Ahmad (som medtagit' av Al
bum). l CNS 1.2.29 klassificcr.Jdc' La) la 
som "Samanid rcbcl and va,~al" och i 
C~S 1.2.39 som "Samanid rcbel". Medan 
Yahya av Album kunde uppl1ira, bland , ... 

maniderna. 'm det uppenbarligen svårare 
att k:llegt~ri,cr.t Layla. Della vi.ar på en :t\' 
waghc1crna med dyna>ticr som gruppe
nng, in, lrunlcnt. lkbc ller. e ller my nthcr
r~r 'om :1\' annan anledning ii r svåra att la 
grepp p;i . faller liill ur bilden. även nrn dc
ra> mynt inte ii r cxtrcnlt siillsyma. Det bäs
ta cxcmplcl p:\ hur myntgrupper lätt kan 
glömma' hon finn' i imitationerna. som 
Album vi"crligcn ,kri, er om i förordet 
men 'om mtc fåll ingå bland hans t) per. 
Album ;,j51v ar m~ckct "äl insa11 i proble
matiken kring nnitlllioncrna. >å det är inte 
bristande kornpetcn' 'om forankli delta 
utelämnande. Av den ltl)Ckel ) !Or:t imita· 
ti"a volgahulgarbka myntningen iir åt
min,tonc t\'~ 'tor.1 myntherrar kända. \ hl· 
1:1war och Mik:1'il h. Ja'far. Vidare hade 
man '~mtat 'ig att Album 'kulle tagit med 
Talih b. r\ hmad. 'om är den fiir~tc volga
bulgamla m) nthcrrcn med officiella ni) nt 
(dvs fulbtändigt identifierbara. med mynt
on och ånal) . A -1·13·'- Vi noterar vidare 
att den "Sa'id h. S;l'id" ~om Vasmer nch 
Ulla Welin trott ;, ig l ä~a på ,.i,sa mynt 
från Andarab;t egentl igen heter " Sa' id b. 
Shu 'ayh", preci ' 'om Album läser namnet. 
Diircmot kv.lr>Uir o'iikcrheten beträffnndc 
Sa'id, dyn;l\ti. ~om kamkc inte är banijuri
dcrna. A- 1.'96. Album anv'.inder beteck
ningen " Khuji,t:tnid" lör de mynt ;,om 
Alunad h. 'Abdallah lät pr'Jg la i Hcr:n och 
Nbhapur :\r 267 -68/ 880-82. Denne re
bell har i C NS 8. 1.15 kallat~ "Govcrnor in 
Naysabur". A-1484. Daysam b. lbrahim 
(326 -31. 331! -4 1/937-43. 949 - 53) är en 
annan sv:\rplacc rad ligur. Album har inte 
mcdt<~git honom i Chccklist. men kiinncr 
naturligtvi~ till h:m~ existens. Han kall<~' 
"Kurd in At crbaij:m" i Tubingen. l Sothe
by\ k:naloger iir han "Governor of Al.cr
baijan". l CNS 1.2.5 ii r Daysam "Kurdish" 
(dock med en f.1 1al fcll iisning av myntor
ten. snrn ~kall vara Adharbayj;m). i C NS 
1.4 .30 "Govcrnnr in Adharbayjan". Day
~am tilller i tiden mellan saj idcrna (A -
1478) och 'allaridcrna och. i analogi med 
f:tllct "Samtida med idrisiderna··. ll.irco;lår 
n:c:cn,emen beteckningen "Contcrnporary 
uf the Sallarid, ... dit ii,·cn den m\,tiskc 
'Abdallah b. Mahfu7 kan hänfiira,. ~\-258. 
26-t. Album nnvii nder sig inte av "Amir 
al -U mara'" ,om rubrik över dc m}nt 

.om bär n:nnncn på ";,toremirerna" (ung. 
premiärminister) Abu'l- Husayn Bajkam 
(mynt 329/940--l l) resp. ai -Muzaffar 
Abu' l- Wafa· (mynt 333/ 944- 45). efter
som dessa var i den abbasidiske kali fen> 
tjiinst. Mynten ii r <~lhså abbasidiska. vilket 
kontraster:•r mot bruket i CNS. A-259-
261, 264. Album påpekar också att mynt 
frh Madinat ai-Salam 330 - 31i9-ll - -l .' 
med namnen på de hamdanidi>ka bröderna 
Nasir ai-Dawla och Sayf ai -Dawla rätteli
gen skall klassilieeras som abbasidiska. d:i 
dessa vid denna tid fonfarande "ar stor
cmir~r åt kalifen. (l CNS 1.2.7 betraktade, 
ett sådant mvnt som icke-abbasidiskt.) 

Albums siora sakkunskap medför fiir
huppningsvis att Checklist får ett nonna
tf\'t inflytande p3 alla di,·ergerande upp· 
fattnin11ar om d' nasticrna. Checklist kom
mer under alla.om<;~ändil!heter att bli ett 
oumbärligt arbct.red,ka~p för både den 
professionelle spccialbten och den m~ nt· 
.amlande am:uiircn. Nästa upplaga skall 
innehålla fotogratier och ,'fintas utkomma 
om rvå å r. Den kornmer att bli ett måste för 
alla som har det minsta lilla att göra med 
islamiska mynt. Dc små påpekanden som 
gjons ovan beträffande främst Layla. T;tlih 
och Daysam ,kall enda~ t ses som ett utslag 
av att mycket vill ha mer. Sedan är det en 
annan sak att vi alla hoppas att Album 
snart tar upp arbe tet på "encyklopedin 
over islamiska mynt". i vi lken myntorterna 
och ;malen intar sin beriittigade plats. 

Gar Rispli11g 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATLIR 

GRATIS LAG ERLISTA 
(uppgil· samlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LU D 

Tel 046- l.t .t3 69 

--+--
Sublima >lllå s tundt>r. -'laj ll Spa" ""· 
Sisst>l Tulaa._,, Susanne Tur• t<• n" nn. 
Fredrik \\'retman i Gusta,· III :' antik
museum. Natinnalmu>ci ul>tiillmng,k:ll:r
log nr 565. S1ockholm 1993. 48 ' · iii. Ca
pri, -lO kr. 

Denna om,~ri' na och orn<kb.nlerad~ ut
ställning. -om delvis bestod i att 1-un,tna
rerna >13ppte~ lösa a,· den cntu,ta~ti,l.:t 
huvudan\\anga. Elisabeth Hamn. for att. 
,om Ulf G. Johnsson ( förc~tåndarc lir r 

SKT l · \14 

>lutt"amhngarn.t 'rd ~ationalmu,cuml . 

'kriH:r t lim>rdct. 'r ,J.. u lic "förunna> upp
J.:, cJ,cr 'n m 'i l-an ner o>' benii~tna all be
lel'kna \0111 ~uhlima" och att dessa "hör 
ofta ihop med ~onfmntationcr eller kum
binat ioner", har av, att detta bc, t:\cndc 
minne. 

Den eleganta. n:r,t:tn poctbka kata lo
gen. '~'r' p:irm ar ett ,Jag~ förfinad \\CH 

papp. hc'tår a\ någr.t illu,trer~de upp\m
'cr. \:tra' den mlcdande - "Det sublima' 
c\pan,iun" a\ S'en-OIO\' \\'allcn,h:in -

ar näst intill ,ublimt obegriplig. medan 
Elisabeth Haitto' "Dialog i hannoni" på 
ett begripligt och trevligt sätt pre.cntcrar 
ut~tällarna. Därcmcll:1n har lan Wisehn 
kortfattat presenterat Gustav llb "Hi,to
ria Metallica. ett äreminne". och dess an
knytning till nyantiken. 

Kata logen har stött> av S\'en s ,enss•m' 
Stiftelse fOr numismatik. Siri och Sven
har Lind> fond l Kon,takademien och 
Norge> ambassad. Uhtällningen a' OK 
Petroleum - en ovanlig kombination! 

l.Lr 

21 



FRAN LÄSEKRETSEN 

August Wilhelm 
Stiernstedts sista resa 
lan Wischns anteckningar om August 
Wilhelm Stiernstedt. hans finländska 
härstamning och hans traeiska bort
gång under-ett besök i Fi~and, läste 
jag med intresse (SNF 5/1993. s. 136). 
Kanske vore det möjligt att följa hans 
väg genom Finland genom att studera 
gästböcker på de bruksorter och her
resäten han besökte. 

På Svartö slott linns gästböckerna 
bevarade sedan 1814. Nuvarande äga
ren, Magnus Linder. som varit mig 
behjälplig i mina studier kring bmks': 
polenerna i Finland. fann mycket rik
tigt en bekant signatur och eu litet 
skaldestycke. Med risk au poesin blir 
väl dominerande i Svensk Numisma
tisk Tidskrift. vill jag ändå citera 
dessa rader: 

Aren flygta, men uti ett upphöjt sinne 
blir bevarad t, hvad man ädlast kännt och 
tänkt och det flydda tager form som 
tacksamt minne av den ort och tid som 
det oss skänkt. 

Svartå, den 7 september 1880 
Aug. W Stiernstedt 

Här finns ett st;ink av vemod och kan
;ke en aning om den annalkande sjuk
Jomen. Den 19 september ändades 
1ans liv. Nils J. Lindberg. 

Helsinf!fors 

2:! 

Prenumeration på 
Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad 
Om Du är medlem i SNF eller till 
NNU :m~luten förening kan Du pre
numerera på denna intressanta. popu
Iii n avfauade tidskrift. som innehål
ler artiklar på danska. norska eller 
svenska. myntsamlarnytt. recensio
ner samt auktions! i stor från de danska 
och norska föreningarna (endast med
lemmar till Nordisk Numismatisk 
Union anslutna foreningar kan Himna 
anbud). Tidskriften. som redigeras i 
Köpenhamn. utkommer med 8 nr om 
året. 

För våra medlemmar åtar sig Sven
ska Numismatiska Föreningen att 
ordna prenumerationen. mr närva
rande 90 kr om året. Sätt in beloppet 
på SNF:s postgiro 150007-3 och 
skriv "NNUM" på talongen. 

Om du vill ha provexemplar ring 
kansliet 08-667 55 98 (vardagar 
onsd -torsd 10.00 - 13.00) eller skriv 
till Banergatan 17 n b, 115 22 Stock
holm. 

Kina Erbjudande: 
1 st Knivmynt 

+ 1 st Spadmynt 

Chou Dynastin ca 400-250 f. Kr. 

Tillfälle 425:-

ANDERS REHNSTEDT 
Husa:Jyvägen 6 

126 50 Hägersten 
Tel & Fax 08 -19 72 26 

BYTESKONTAKT 

Luca Rocchi 
Via Gramsci 5e, 

47043 Gatteo Mare, 
FORLI, Italien 

samlar på moderna sedlar. 
Han skulle vilja få 

byteskontakter i Sverige. 

Överbevisad 
En Stockholmstidnin~ hade nedan
stående skiimthistoria införd år 
1908. 
- Jag har f;itt ettmynt i dag. som är 
tv;\hundra år gammalt. Har ni nå
gonsin sett en sit gammal slant? frå
gade en droskkusk. 
- Jo. bevars! svarade den til lfr:iua· 
dc passageraren. - Jag har en. som 
ii r tvåtusen år gammal! 
- Nej. har ni det! utbra~t kusken 
var.:fter han förhöll sig tyst. 

Niir droskan kommit till bestäm
mclsconcn och den åkande höll på 
att stiga ur. upphov kusken åter s in 
röst: 
- Jag talade tun tiir er. just som "i 
skulle köra i väg. att jag hade ett 
mynt. som är t\'å hundra år gam
malt! 
- Ja. jag kommer ihåg det. svarade 
resenären. 
- Och ni påstod. att ni hade en. 
~om är tv:\tusen år. 
- Ja. det har jag. 
- Men det är löen! 
- Vad menar ni ~ned det? 
- Vad jag menar'? Att vi inte ha 
hunnit längre än till 1908 nu! D 

Guldmynt köpes från 
UNGERN 

Präglade under Matthias 
Corvinus Rex tid. (1458 -1490). 

Enbart O· 01 kvalitet. 

Skriv eller ring till 

Dr Andras ZAGON 
leg . läk. 

Skolgatan 2 • 780 50 VANSBRO 
Tel.: 0281-103 91 eller 105 84. 

Fax: 0281 -105 84. 

BYTESKONTAKT 

David Bru 
P.O.B. 777, 

Nazareth llit, 
Israel 

skulle vilja få byteskontakter 
i Sverige. Han är road 

av moderna mynt och sedlar. 
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FÖRENINGAR 

Från och med nr l • 94 
kommer Rireningsannonserna 

att få ett annat utseende. 

Ståendc annonsering upphör 
och ersätts med tillfålliga 

meddelanden infOr möte med 
utsatt datum och speciella syften. 

t. ex. foredrag och auktioner. 

Ny-.1 meddelanden 
insändes till redaktionen. 

Göteborgs Numismatiska Förening har 
möten 14/ 2, 14/ 3. 11 / 4. 9/5. Anbud sän
des till Rolf Bromm~sson. Elliots väg 5. 
443 51 Lcrum. te l 0302 -13 069. 

Karlskoga Numismatiska Förening har 
möte med auktion 9/2 i Sandviksskolans 
bibliotek. Upplysningar och auktionslista 
Lcnnan Hellström. tcl 0586-425 34. 

Sigtuna 1\lyntklubb har möten 9/2. 9/3 
årsmöte. 13/4. 4/5, 816. 14/9. 12/ 10. 
9/ 11. 14/ 12 i klubblokalen. Rosersbergs· 
vägen 27 B. Roscrsberg. Upplysningar tcl 
08 - 590 38190. 

Södr.1 Dalarnas Myntklubb har möten 
24/2. 17/3. 21 /4. 19/5 på Folkare foto· 
klubb, Tclcg 19. Avesta. Upplysningar tel 
0226. 562 78. 

Värends :-.lumismatiska Förening har 
möten med auktion 3/ 3. 12/4 i Röda Kor
sets lokaler. Hov~gatan Il. Växjö. l slu· 
tet av april planeras resa till FRIMYNT 
94 i Hebingborg. Upplysningar tcl 0470-
171 46. 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄWE MYNT AB 
Box 4. 761 21 Norrtålje 

Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56 

Si"T l · 9~ 

AUKTIONER 

SVENSKA 

April 9- 10 Stockholm. B. Ahlström 
21 Stockholm. SNFs auktion 

(endast för medlemmar) 

UTLÄNDSKA 

Febr 19 Bryssel. Elsen 
23-26 Mlinchen. Hirsch 
24 Singapore. Spink Taisci 

Mars 2 London. Spink 
5 Helsingfors. Holmasto 
9 - Il Osnabrlick. Klinker 

24-26 New York. BO\vcrs & 
Merena 

29 London. Spink 

April 11 - 12 Maastrieht. van der Dussen 
12- 13 Zlirich. Spink Taisei 
13 London. Spink 
13- 15 Köln. Miinz Zentrum 
15- 16 Chicago, Poncrio 
19-22 P..1ris. Crcdit dc la Boursc 
23 Bryssel. Elsen 
25-26 Zlirich. Sternberg 
27-29 Fmnkfurt. Peus 

Maj 2 (forts.) Frankfurt. Peus 
4· 7 Mlinchcn. Hi rsch 
7 Helsingfors. Holmasto 
9- 11 FrJnkfurt, Frankfurter 

Miinzhandlung 
16- 17 Zlirich, Lcu Numismatik 
27-28 Los Angeles. Bowers & 

Merena 
29-3 1 Long Beach. Superior 

Juni 2 
4 

18 

Los Angeles. Maiter 
Long Beach. Ponterio 
Bryssel. Elsen 

MÄSSOR 

SVENSKA 

April 23-24 Hcbingborg. FRI~I YNT 9~ 

UTLÄ DSKA 

Febr 25-2'' Singapore. Singapore Inter
national Coin Convcntion 

Maj 1 9·2~ Pari'. IAPN General 
A'scmbly 

Juli 27 -31 Detroit. 103rd ANA 
Con,•ention 

PERSONALlA 

Lars O. Lagerqvist 
går i pension 
Sveriges mest kände numismatike r 
fy lle r 65 år den 8 februari 1994 och 
liimnar diirmed sin tjänst vid Kungl. 
Myntkabinettet. Han ansiiilides vid 
dentlll institution redan 1951. Efter en 
mellanperiod åren 1963-77 som mu
seilektor och chef for studieenheten 
vid Statens historiska muscum samt 
en tid vid Utrikesdepartementet blev 
Lars O. Lagerqvist 1979 förste ant ik
varie vid KMK. År 1983 övertog han 
som museidirektör ledningen mr mu
seet. Våren 1993 triidde han tillbaka 
fOr att under sitt sista år i tjänst. som 
specialist. kunna arbeta med s(tdam 
som anknyter till KMKs flyttning till 
Slottsbacken. Under Lars O. Lagcr
qvists tid som museichef genomgick 
museet en period av stark utveckling 
- särs kilt gäller detta utställnings
verksamheten. Det är också Lars O. 
Lagerqvist som drev fr.lgan om muse
ets Oynning till större och mer cent
ralt placemde lokaler. Sist men inte 
minst hade KMK i Lars O. Lagerqvist 
tillgång till landets mest mångsidige 
numismatiker. Han har dock lovat alt 
även i framtiden hjälpa sin gamla in
~titution med råd och dåd. Lars O. 
Lagerqvist kommer även fo rtsii tt 
ningsvis att medarbeta i SNT somma
nuskriptgmnskare och författa re. /W 

Drottningens mynt -
ett tillägg 
l tidigare nummer av SNT (1993 :7. ' 
174) pre~enterade vi 1000 kr i guld och 
200 kr i silver. utgivna ti ll H M Drntt· 
ningen5 50-årsdag den 23 december 
19!13. Scdan texten skrevs har Riksban· 
kcns fOrcsk riftcr om dessa minnc~mynt 
utkommit i en fö rordning i Svensk Fiir
fattnings~amling 1993: ll03. Den ii r be
slutad <.len 23 september 1993 uch ut 
kom av tf')cket den 26 oktober. triidde i 
kraft l december. 

Det bör noteras. att förordningen an· 
~er ~idan med riksvapnet vara ~' fr;uu 
~i<.la". den med drottningen' porträtt 
"frånsida". 

En liten riittclse till noti~cn: ~om kun· 
niga libarc mycket väl vet. limb det ett 
mynt rncll kungens och drottningen' 
porträtt ~om är senare än 1907. niimli
gcn bröllopsmyntet i ~ih·cr frjn 1976! 

LLJ 



•• 
Antiigen l 

Helårsprenumeration 
Sju nummer direkt i brevlådan 

Kr 250:-
(Övriga Norden SEK 280:·) 

Postgiro 482 06 15 - 5 

myntinformatören, stureplatsen t, 41 t 39 Göteborg. Tel & Fax 031-18 39 60. 


