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Nu hamsfrom vår slant och gömmom den väl,
jo, tvåkronans glans ör oss tarlig.
Den talar så hett till vår giriga själ.
l en strumpa vi slopP.om Clen varligt,
och löggom den neo bakom dubl:ilo lås,
dör aldrig i världen ov Wigforss den nås.
Må vara aH den ej rönta oss ger,
men härlig och blank ör dess lyster.
När snålt någon gång på dess skönhet mon ser,
då ör tillvaron längre e1 dyster.
Vi tro på dess värde. Med fiken håg
vi siktom dess silver ur källskattens våg.
Så hamsfrom vår slant, ja, vare man snål!
Stor glädje kan därav man röna.
En tvåkrona ör oss en ljuvlig symbol
för det rötta, det sanna, det s~öna .
långt mer ön vad Rydberg konlatvis kvad
och Tegner i "Det eviga" gör den oss glad.
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SNFs program våren 1997
Förcningslokalcma är öppna mr medlemmar - gärna med sålls kap - en
torsdagkväll i månaden. Dörrama ilppnas kl 18.30.
18 fchrunri Sven Brnhmc beriiitar om myntningen i Sigtuna.
Bokbytartlag.
4 mars
Klubbmöte.
3 april
Om ej armar anges /uJ/Is mlirma kl 18.30 på Banef'81111111 17 nb. 7åg bttss nr 44
r/ler 54 eller T-hmwri/1 Karl11pltm.

SNFs kansli
Besökstid l 0.30- 13.00 on-dag och torsdag.
Srlingr: Midsommar - l >Cptcmber ~amt jul- och nyårshelgerna.

Bli medlem i
SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENINGEN

Arsavgiften är 200 kr, juniorer (under 20 år) 100 kr.
Som medlem får Du SNT aulomaliskt.
Du kan också enbart prenumerera på tidningen.
Del koslar endast 150:- för ålla nr per år.
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Omslag
Grevinnan Be:urix von Winzenhurg, abbedissa i klostret Quedlinburg 1138-60.
En exempel på den figurrika brakteatmyntningen under 1100-talet i l)!sldand.
Diameter knappt 27 mm. vila c:l 0.6 g. Se artikel p!l s. 20. Foto Jnn Eve Olsson.
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Vinhandelspolletter från Stockholm. l
Av Eva och lan Wisehn
land polletlernas rika tlora
finns en liten grupp som är
knuten till vinha ndcl n. En stor
del av dessa har använts i Stockholm
under slutet av 1800-talet. l Kungl.
Myntkabinenets samlingar - i vilken
numera ingi1 r den sedan 1995 av
Svenska Numismatiska Föreningen
skänkta samlingen av papperspolletter - finns nertalet vinhandelspolletter frän Stockholm.
Vinhandel har förekommit i Sverige :inda sedan medeltiden och dess
historia är intressant både ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel.
Vinhandeln i Stockholm var länge
knuten till Vinskänkssocieteten, men
efter 1868 medgavs inte längre burskap till vinskänkaryrket (fig. 1). Det
var då namnet "vinhandlare" började
kom ma i bruk som en gemensam beteckning för de som sysslade med
vinförsiiljning. Vin och sprit såldes
av vinhandlare och vinspecerister.
Att vindrickande var populärt i huvudstaden försti\r man av importsiff.
rorna. År 19 1O var t. ex. vinimporten
till Stockholm 5 1.4% av hela riket~
imporl. Vinbutikerna fann s jämnt
utspridda över hela staden. vilket
gjorde au man knappast hade några
problem att ta sig till sin "egen" vinhandel.
Vid början av 1900- talet ville
myndigheterna reglera vin- och spritförsäljningen i landet, och därför tillsattes den s.k. stora Nykterhetskommitlen 19 11. vars arbete resulterade i
en totalreform av svensk alkohollagstiftning. År 19 14 började AB stockholmssystemet (vars chef var Dr Ivan
Bratt) att lösa in de privata vinhandclsfirmorna. År 19 17 bildades AB
Vin- & Spritccntralen. Därmed var
vinhandelsepoken slut och all försäljning av vin och sprit skedde från
systembolagen.
Hur skedde f<?rsä ljningen av vin
i vinbutikema'? Annu vid slutet av
1890-talet var det många vinhandlare
som följde ett Uldrc vinhandlarmönster där detaljförsäljningen var förlagd till sjUiva lagerkällaren dit kunderna kom, blev expedierade och
även gjorde sina beställningar för
större inköp. Alldeles vid källartrappan fanns di\ ofta en liten bur där kassörskan satt. Kunderna diskuterade
sina besiiiilningar med lagernlästaren
eller firmaUgarna, de gick runt hela
källaren och fick råd om vilka viner
som var hra. En stor del av handels-

B
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Fig. J. Medlt•msllu'irke för Stockholms
\Vinlllltult>ls Arbeum.> Förening.
U/12 1889.

aktiviteten var på så vis koncentrerad
till lagerkUIIaren. Men det var ungefär vid slutet av 1890-talet som det
förbjöds att ha försäljningslokaler
under jord. Då fick alla de vinhandlare som inte redan hade butiker i
gatuplan !lytta försäljningen. Detta
gäller t.ex. vinhandeln K.A. Nydahl
& Co vid Stu rcplan 2.
Till en vi nfirma hörde, förutom
butik och lager, även en arbetSkällarc för dryckcshan tcring, kontor samt
nederlag för oförtullade varor. En
vinhandel hade många sysslor för de
ans tällda. På kontoret fanns kontorister, oftast manliga. l butiken fanns
biträden och kassörska. l lagret fanns
förutom lagerchefen några biträden
som tappade. etiketterade, korkade
och kapsylerade flaskorna (vinhandeln importerade oftast vin på fat).
Man hade ofta två eller tre dalkullor
som sköljde flaskorna. Till sist hade
man dalkullor och drängar som levererade flaskor direkt till henunen
med hjillp av dntgkärror eller släde.
Det finns en beskrivning av hur
verksamheten bedrevs i vinhandeln
J.D. Grönstcdt & Co lager vid Stora
Nygatan 3 1 - Västerlånggatan 44.
För sköljning av tomglas fanns en
specieiii inredd disk med rinnande
kallt och varmt vatten samt sköljnings baljor. Som rengöringsmedel
anviindes buteljborstar och blyhagel,
men ingen tvål eller såpa. Buteljerna
sköljdes två gånger: först med varmt,
sedan med kallt vatten. Frän sköljningen åkte tomflaskorna ner till
lagerkiillarcn. Det fanns hos Grönstedt en bana där korgar med rengjorda flaskor kunde rulla. l tom-

glaslagret förvarades tombu teljemu i
s.k. bingar.
Det var viktigt för alla vinhandlare
att genom pantning återfå sina egna
tombuteljer. Tillverkning av nya flaskor som erslittning för alla som sålts
var en kostsam affär. Butcljema skiftade från vinhandel till vinhandeL
Bäst var det när .kunderna regelbundet kom till baka med de tomma buteljerna. Av den orsaken liit mänga
handlare tillverka polletter av metall
eller papper. NHr tombuteljer inlämnades till vinhandelns butik eller lagerklillare fick kunden en eller flent
polletter som bevis på att han pantat
flaskor. Pollettemu kunde använda~
nästa gång kunden besökte vinhandeln. Den åsatta summan på polletterna drogs av på priset när nya vinflaskor köptes. Om kunden däremot
direkt vid pantningstillfället köpte
nya flaskor behövdes inte några polletter. Det var viktigt för vinhandlaren att kunna tillhandahålla ku nden
polletter. Om han saknade dessa var
han tvungen att Hi mna kontant ersättning, och då va r han inte säker på att
pcngamn sku lle användas vid köp nv
nya vinflaskor i butiken. Möjligen
använde inte alla vinhandlare sig av
polletter. eftersom vi känner till flera
vinlirmor från vilka vi saknar sådana.
Ofta behövdes polletter i olika valörer. på grund av att tombuteljerna
hade olika vlirde beroende på storlek
och 11irg. Detta framstår klart vid läsning av vinhandlarnas priskuranter
(fig. 2), som också upptar vad som
gäller vid pantning:

Carl Ra/Jens Vin- & Spirituosaaffiil; p risk umilt.
Prisema iiro beräknade med glas, och
rabattcms då samma slags butelj återlemnas. Champagne- och likörbuteljer återtagas ej."
Henrik Rabb 1& Co, priskurant.
"Priserna äro beräknade utom glas.
och debiteras:
för ljusa buteljer
,. mörka
..
.. ljusa 1/2 ..
.. mörka 1/2 ·•

l 5 öre
10 •·
10 .,
5 ..

Champagne och likörbuteljer ätertagas icke".
SNT l · 97

Fig. :?. Pris-Kuramt1mllindska l'ineroch spiriwosafrtln C.A. Undgrens 1·inhandel. 'Yinjeuen ptlfmuuidanl'isor ingången
till en elet::mlll'inluuule/.
Fig. 3. Baksidtm ptl Pris· Kuramenfrån C.A. Lindgren1·isar interiörenfrån den stora vinkii/laren mt!d l'infat i ltlnt::a rader på den
ena sidan samt mlint::der (Il' flaskor på den andra sidtm. Nedanflir den branta trappm1 lir en l'lexant hare på vlif: in i l'inkällaren
och frtm((iir kassadisken står en dam. l bakgmnden .\'t' .\' arbetare som bär flaskor i en korx ,\'111/lt rullar eu stort 1•inj'at.

Ouo Petlerson Vinhandel.
priskurant.
"Buteljpriscma bedknade med glas
och rabatteras vid återlemnandet".
lO öre pr hel butelj och 6 öre pr half
butelj".

J. Römer & Son.
Kungl. Hof- Vin/tand/are, pris-

kurant fi'ån 1860-ta/et.
"Dc tomma buteljerna återtagas e mot
l Oöre pr butelj och 6 öre pr hal f butelj".
Id ag är det svårt att avgöra hur
många polletter som tillverkades för
de olika vin handlarna. Enklast och
billigast var all låta trycka papperspollcllcr. Dessa blev emellertid
snabbt utslitna och måste tryckas i
nya upplagor. Polletter av metall var
dyrare att f ramställa men kunde
användas under många år. Helt utSNT l ·97

slitna polletter hör till undantagen.
F:l papperspolleller har överlevt till
våra dagar. däremot finns en hel del
kvar av~ metall. Kanske uppfattades
metallpolletterna av kunderna som
myntliknande och därför mer värdefulla. NUr den privata vinhandeln
upphörde behövdes inte polletterna
mer. De som var gjorda i papper försvann tro ligen först.
Nedan presenlems de av författarna binda vinhandelspollellerna
från Stockholm. Polletter av både
papper och metall finns medtagna.
Säkcrt ti llverkades andra polletter
som nu iir försvunm. och som därför
är och kanske också förblir okända.
Antalet vinhandlare var trots allt
mänga gånger ner li n de oli.ka polletter som vi nu kiinncr till. De kvarvarande vinhande lspolletterna från
stockholmlir ovanliga. men o m möjligt Unnu ovanligare är motsvarande
fr.ln landsortsstiidcma.

Katalog över Kungl. Myntkabinettets
vinha ndelspolletter frå n Stockholm

Plansc:lt l
Ludvig Anderssons Vinaliar
Finnans adress var Hamsgatan 71.
l. 5 öre. Papper. 35x26 mm. rosa med
svart text. siffror och mm. Inom mmen
står linm111amnct i båge överst. därunder
vaHircn och underst adressen: LUDVIG
ANVERSSONS l VINAFFÄR l 5 ÖRE l
HORNSGATAN 71.

Ah1bom & Co, Vin- och spirituosaaffiir
Finnan startade 1852 på Svartmannagatan 25. Ar 1855 registrerades C.W. Alllbom som destillatör på Götgatan 57 och
senare TjUrhovsgatan 19 med källare på
Storgat:m l . Fdn 1863 med adress Götgatan ·19. Destillerings- och vinfabrikslimm från 1865. Ar 1906 fanns finnart på
Götg:u:m 57 och innehades av Anton och
Hemlan Bcxdius.
Lin.: Hagar 1967 s. 152:2.
-
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del också på Hantverkargman 4. senare
Kaplansbacken 2. År 1893 var Anhur
Engström innehavare men finnan övergick 1894 till Dahlheims änka. År 1909
var innehavaren Wilhelm Ekstrand och
adressen var fonfarartde Götgatan l.
Liu.: Hagar 1967 s. 153: Il.
611. 30 öre. Papper, 40x.30 mm. hlågrå
med svan text, siffror och dubbel ram.
Ensidiga med valören i miuen. Firmanamnet DAHLf/E/M & ENGSTROM
omgivet av ornament. i en båge ovanfilr
valören JO öre och adressen Södermalms·
torg under ovanför valören. Eli enkelt
ornament i vardera hörnet.
6b. 15 öre. Papper, 40x30 mm. vit/gul
med svan text. siffror och dubbel ram .
Som rtiregående.
6c. 10 öre. Papper, 40x30 mm. bnonrosa/brun med svan text. s iffror och
dubbel ram. Som föregående.
G.T. Da hlström & Co
Finnan tidigast belagd år 1907 med Th.
Dahlström som innehavare. Adressen var
Gölgalan 14.
Lill.: Hagar 1967 2. 153:12.
Fig. 4. Vinhandeln C.A. Lindgrentillverkade S:t E riks punsch ftir vilken den fick
guldmedalj i London och Paris.

2. 5 öre. Papper. 40x30 mm, beige/vit
oncd blå s liimpc l. Pollenen är gjord av
dåligt papper och med namnstämpel:
Af/LBOM & C. snt:ll över åtsidan. medan valören 5-ÖRE är stämplad centrall
på fninsidan.
Bengtson & Co Vinha ndels A-B
År 1876 var Johan A. Bengtson registrerad som destillmör med adress Södcnnannagatan Il. Tidigaste belägg för vinhandeln är år 1884 med adress Pilgalan 20 a,
senare Folkungagatan 20 a. Från år 1900
var adressen Grevgatan 14.
Lin.: Hagar 1967 s. 152:6.
3a. 15 (öre). Vitmetall, 0 29 mm. Pollellema var i bruk från 1884. Tillverkad hos
C. C. Sporrong & Co. På åtsidan, inom en
cirkel bcgrUnsad av en slät ring och en
pärl ring. clt vågr1ilt streckat Hill på vilket
valiircn 15 st;\r. Omskrift ulanför cirkeln
överst: .!ON. A. BENGTSON, underst i
tvi\ rader: WINNANDELI 20 PILGATAN
20. Längst kanlen en slät ring sann ytterst en rcpslinga. Yuerkanlen vågfonna(l.
Liu.: NM XII 1890 s. 123:1.
Jb. lO (öre). Vitmetall. 0 30 mm. Pollel·
tema var i bruk från 1884. Tillverkad hos
C.C. Sporrong & Co. Åtsidan som fOregåe nde men med valören JO och yllerkalllen åukantig.
Liu.: NM XII 1890 s. 123:2.
3c. 6 (lire). Vitmetall. 0 23 mm . Pollellema var i hruk fr~ n 1884. Tillverkade hos
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C.C. Sporrong & Co. ÅLsidan som före·
g;\endc men med valören 6 och siat yl·
terkant.
Liu.: NM XII 1890 s. 123:3.
Ansh . Ber g & Co Vinhandel
Firman låg på Götgatan 26 i SIOekhohn.
4n-b. lO och 6 öre. Koppar. 0 27 mm.
Pollcuema var i hruk 1890. På åts idan
inom pärlring valören över ordet öre.
Omskrift utanför pärlringen ANSH.
BERG & Co * STOCKf/OLM *· Längst
kanlen en slät rin~. Tillverkade hos C.C.
Sporrong & Co.
Liu.: NM XII 1890 s . 123:4-5.
llrngc ''inimport AH
Firman grundades 1876 och upplöstes
1885. Adressen var Malmtorgsgatan l i
Stockhnlm.
Sa-b. 10 och 6. Bleckplåt, 0 29 mm.
Tomglaspolleuer som var i bruk under
disponcmcn Hj. Lemers tid , 1881-85. På
~!sidan. slående över varandra. inst1imp·
lad siffra JO res p. 6. punkt och bokstav
L. som står för Leffier. Tillverkare okä nd.
Liu.: NM XII 1890 s. 123-24:6-7.
Dahlhcim & Eng,~trörn Vinhandels All
Tidigaste belligg for firman är år 1872. då
registrerad pil F.G. Dahlheim med A.
Engström som delägare. Adressen var då
Götgatan l. År l B81 fanns en vinhan-

7. lO öre. Papper. vågtandad kam, 0 35
mm. grönmed svantext Innanro r en ram
en inre cirkel fylid med lodräta ränder.
Pol en ej streckad yta i båge överst fir·
manamncl G. T. Dahlström & Co. Centrall
i ej streckad cirkel valören JO. Unders! i
ej streckad yta ordet öre.
Engström & H:1glind, vinha ndel
Firnum kallades också F. Haglind & Co
vinhandel och låg på Jakobsgatan 28.
Den grundades 1881 av F. Haglind och
A. Engström. Redan 1886 hade Engström ullriitl ur fim1an (se liven ovan).
Sonimemel utgjordes av imponer:ldc ut ländska viner som såldes i pani och
minut Tillverkningen ornfauade punsch
och likörer.
1890 s. 124.
Liu.: NM

xn

8a. 30 öre. Mässing, 0 28 mm. Polletterna var i bruk från 1881. Tillverkare Vl!r
C.C. Sporrong & Co. På åtsidan inom
piirlring valören 30 över ordet öre. Under
valören eu enkelt växtomamen l. Omskrirt
ulanför plirlringen t2' ENGSTROM &
NAGLINDS t2' VINf/ANDEL. Kring kanten en pärlring. På frånsidan Sporrongs
stiimpcl.
Liu.: NM XII 1890 s. 124:8
Sb. 15 öre. Koppar, 0 28 mm. Pollcncma
var i hruk från 1881. Åtsidan som före·
g~cndc men med valören /5 öre. Fdnsi·
dan som roregående. Tillverkare var C. C.
Sporrong & Co.
Liu.: NM XU 1890 s . 124:9.
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Il

Plansc/1 2
8c-d. 10 öre. Zink. 0 28 111111. två vari an·
ter. Polletterna var i bruk fr.in 1881. Åtsidan som föregfrcndc men med valören JO
öre. Friinsidan som föregående. Tillverkare var C.C. Sporrong & Co.
Litt.: NM XII 1890s. 124:10.
Forsgren & Wilckcn, Vinhund els AB
Vinhandlare C. F. Wilcken hade sin forsta
vinhandel vid Stora Gdrnunkegränd l
åren 1858 - 60. W i leken och Forsgren
inledde gemensam verksamhet 1868-72
vid Bnmkebcrgstorg 2 och Mäster Sarnuelsgatan 38. År 1909 var miressen
Mäster Samuelsgatan 44.
Lin.: l~ agar 1967 s. l 54: 16.
9a. 30 öre. Koppar, 28x28 111111, fyrkantiga med rundade hörn. Polletterna var
i bruk omkring 1880-talet. Omskrift:
FORSGRf:N & IVJLCKEN avslutad med
en blomdekoration. P:i åt~idan i centrum
valören JO öve r ordet: öre. Kring kanten
er~ pärlring innanför en slät ring präglad
pa en fyrkanrig kopparplat P!t frånsidan
Sporrongs äldre stämpel. Tillverkare var
C. C. Sporrong & Co.
9b. 15 öre. Koppar. 0 29 mm, sexkantiga
med rundade hörn. Polletterna var i bruk
omkring llll!O-talet. ÅL~idan som föregående men med valören 15 öre. P11 från sidan Sporrongs iildre stämpel. Tillverkare var C. C. Sporrong & Co.
9c. l O öre. Koppar, 0 28 mm. Pollettema
var i bruk omkring l 880-talct. Åtsidan
som föregående men med valören JOöre.
På frånsidan Sporrongs iildre stämpel.
Till verkare var C.C. Sporrong & Co.
9 d. Utan va lör. Jlirnhlcck, 0 38 mm.
Bricka med c irkclnmt h:'l l överst, därunder lirmans initialer F & \V.
9e. 15 öre. Zink. 0 26 mm. sexkantig
med rundade hörn. På åtsidan lirmans
initialer F & IV. Diinrnder valören J5.
9f. 10 öre. Zink, 0 24 mm. På åtsidan
finnans initialer F & W. Därunder valören /0.
9g. 5 öre. Zi nk, 23x23 mrn. På åtsidan
firmans initial.;r F & W. Därunder valören 5.

J.D. G rönslcdl & Co, Vinlum dclsfirma
Firman grundades av vinsklinken Johan
Daniel Grönstcdt. Tidigaste belägg frSn
år 1846 men lirman kan räkna sina anor
från år 1834 då Grönstedt drev vinkällaren "Stjernan" vid Österlå ngga tan . År
1846 öppnade han vinhandel i von der
Lindesk3 huset på V;L,terlånggatan 68.
Verksamhete n flyttade llr 1857 till Stora
Nygatan 3 1. Vid industriutstiillningen i
Stockholm presente rade Grönstcdt sin
punsch i vi ta hutcljer vilket var en nyhet. f-irman livergick 1876 till Wilhelm
Schuldheis med Carl Hedström som del12

ägare. År 1907 innehades firman av Henrik Wilhelm Schuldheis och Ni ls Hedström. År 1908 öppnade Grönstcdt , som
enda svensk firma i branschen. en filial i
Uibcck, senare också i Helsingfors och
Tavastehus.

Lin.: Hagar 1967 s. 155:2 1; Ahnfch 1886

s. 157-158.

Lin.: Hagar 1967 s. 154: 17: Schuldheis
1911.

13a. 12 öre. Papper, 46x31 rnm. grönmed
svan text Centmit innanför enkel ram firmanamnet A.L Helleberg & Son. Över
fim1anamnet valören J2. under ordet öre.
UtanfOr ramen längst ner stllr Butiken.

10. 20 1(?). Papper. 30x30 mrn. ljusblått
med lila s tämpel och svart bHick. Rund
stiimpel med firmanamnet J. D. GRONSTEDT & C:o
liings stämpelns ytterdiameter. 0 22 mm. Siffra inskriven för
hand i centrum.

13b. JO öre. Papper. trapets formad 33x2S
mm, vin papper med sv;tna bokstäver.
siffror och ram. Innanför e n dubbel tunn
ram firmanamnet A.L 1-fe//eberg & Son i
kursiv text löpande diagonalt. Över limranamnet valören JO, under ordet iJre.

*

l

Jolian Hagström & Co, Vin· och SJlirituof-"lnffår
Tid!gaste bcHigg för lirman lir år 1890
med adress Karlaviigen 6.
Lin.: Hagar 1967 s. 155:20.
11. 15 öre. Papper. 45x30 mm. vit med
blå text, siffror och ramar. Inom en dubbel mm står valören J5 äre överst. därunder lirrnanamnet Johm1 Hagström N:o 6
Karla~iigen.

F.W. Ha lling
Firmans adress var Nybrogatan l.
12. 10 öre. Papper. 30x2:l rnrn, vit med
svart text och ramar. Inom rarnar står
valören 10 öre överst. Dtinrnder firmanamnet: F. \Y. Halling och underst adressen No l Nybmwuan No l .
A. L. Helleber g & Son, Vin- och s pirituos:tuffår
Hell eberg började som kliliarmästare
vid Stadshuskällaren . Firn1an grundades
1845. Han hade först en vinkiillarc i hörnet av Götgntan/M ariagatan men nyttade
år 1856 till Regeringsgatan 47. Tidigaste
belägg ror linnanamnet lir 1879 i sam·
band med an sonen TI1eodor Helleberg
övenog firrn:m. Å.r 1905 fanr~~ vinhandeln
på adress Götg:rt:rn 14. ('n1eodor Hellcberg etablerade ett elegant schweizeri,
"Cafe du Boulevard". och fOrbättrade restaurang Lilla Hasselbacken p;r Djurgården.)

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
frän Norge, Danmark och Finland
genom oss.
Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.
Listor skickas gratis.

NORRTÄLJE MYNT AB
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56

Otto Helleberg & Co
Vinhandelns tidigaste bcliigg är ~r 1883
med adress Klara Strandgatan 46. År
1906 låg vinhandeln vid Kungsgallin 28
med lagerkiillare vid Kungsbroplan 2.
Litt.: Hagar 1967 s. 155:21.
14a. 15 öre. Papper. 4Sx27 mm. vit med
lila stämpel. På åtsidan firmanamnet
inom ram: Ouo Helleberg & Col J5
ORE./Stockholm. P!t frånsidan stiimpel
med fmnans telefonnummer: Allmii111ra..
46 67. Bell.... /0 3 J.
14b. JO öre. Papper. 46x31 mm. gul med
svan text. Innanför en enkel ram : Akt.
Bol. Helleberg & Co. Diirundcr valören
JO öre, unders t (med mindre text) adressen Kungsgatan 28.
14c. 10 öre. Papper, 53/50x34/:l0 mm.
gul med svart tex t. Innanför enkel ram
finnanamnet Akt. Bol. /Jel/eherg & Co.
Diirunder valören lO iire. Underst adressen 28 Kungsgatan 28. Ej avbildad.

Plansch 3
A- B Högstedt & Co, Vin - och s pirituosaaffär
Firrnan tidigast belagd år 1852 mcd lagerkällare på Regeringsgatan 9 under lirmanamnet Högstcdt & Dahl. År 1857 registrerad som vinhandel med adress
Regeringsgatan 9 och Drottninggatan 29.
Från år 1864 under namn Hiigstcdt & k: i.
På 1860-talet flyttade firrnan till Regeringsgatan 32. Senare mrsiiljning p:\
Hmnngat:rn 18h med Ingerkällare p;\
Smålandsgatan 27. Finnan erhöll belöningar fOr sin punsch vid ett flertulutstHIIningar t.ex. i Paris. London. Moskva och
Wien.
Liu.: Hagar 1967 s. 155:22: Ahnfeldt
1886 s. 58.
15. 15 öre. Papper. 55x35 mm. vit med
svart text. fyrkantig med kupade hörn.
Fim1anamnet H. & Co centralt. i b~ge
under namnet valören J5 iirt'. l båge över
lirrnanamnet orde t Tombme/j. En enkel
ram längs kanten.

-
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J. J ohansson & Co, Vinhandelsfirma
Firmans tidigaste belägg iir år 1882 då
man hade lagerkällare p:i s tu regatan 16.
Från 1883 uven vinhandel under samma
adress. År 1894 låg vinhandel och lagerkliiiare på Sturegatan 22. Pinnans kontor
hade från år 1895 adress Orallegalan 5
och si~ta innehavaren hette Carl E. Boström.
Litt.: l-lagar 1967 s. 156:25.
16a. Inget å<;att värde. P:.pper. 57 x 27
mm. vit/rosa med blällila stUmpel. två
varianter. Oval stämpel so m ett band med
ornament i kort~idoma. Finnanamnet J.
JOHANSON & Co på det övre bandet och
STOCKI-IOL.M på det undre. l ccntnun på
tv;\ rader texten Winlumdel Sturega/(111
16.
16b. Som foregäende men med adre.~sen
Sturegatan 22.
Alfr. Johns on, ' 'inhandcl
Adresse n okänd.
17a. 15 öre. Koppar. 0 27 mm. Till verkare var C.C. Sporrong & Co. På åtsidan
inom pärlring valören 15 iire. Omskrift
t) ALFR. JOHNSON t) STOCKIIOL\1.

Kring kanten en slät ring. På frånsidan
Sporrangs stämpel.
17b. Samma so m ovan men med s törre
siffror.
17c. Sanuna som ovan men i mässing
och m.:d mindre siffror.
17d. JO öre. Zi nk. 0 27 mm. På åts idan
inom plirlring valöre n JO iln•. Omskrift
t) Al.FR. JOJ-INSON t) STOCKIIOLJvt.

Kring kant en en slät ring. Tillverkare var
C.C. Sporrang & Co. Pil frånsidan Sporrongs stiimpel.
17c. Sanuna som ovan men med större
siffror. Ej avbildad.

Plansch 4
Kahn & Wahlström
Denna Iinna kan tidigast be läggas till
1881. Vinhandeln låg pli Drottninggman
298. Henri Kahn var 1853 konditor och
iigde 1860 schweizeriet i gamla Opern·
huset. Han drev också hotell fdr resande
på Herkulesgatan 8 år 1861. Se vidare
Henri Kahn & Co.
Litt.: Hagar 1967 s. 156:26.
19a-b. JO och 6 öre. Papper. 0 47 mm.
brunn med vita siffror. bokstäver och cirkelmm. Ytterst en vit k:!nt, ytterligare en
tunnare vit kant innanför vilken centralt
valören JO resp. 6 lir angiven <Iver ordet öre. Finnanamnet KANN & IVAIIL·
STRÖM Stockholm som omskri ft.
Lerner & Co, Vinha ndels All
Hjalmar Leffier inledde s in verksamhet
som vinhandlare dr 1879 vid Hötorget 6
där vinhandeln tycks ha legat kvar in i
1900-talet. Sista riittighetsinnehnv:tre var
El vira Lcffler. samma adress.
Lin.: Hagar 1967 s. 156:27.
20a. 15. Mä.~ing. 0 26 mm. ))ollcttcma
var i bruk från 1870-talet. lillvcrk:trc
var C.C. Sporrang & Co. På åt.sida n instämplat initialerna HL och därunder valören 15. På frånsidan Sporrangs äldre
stämpel.
20 b. JO. Miissing, 0 30 mm. P~ ~tsidun
instämplat initialerna fiL och dilrundcr
valören JO. P5 frånsidan Sporrangs yngre
stiimpel.
20 c. JO, variant. Mässing. 0 27 111111. På
åtsidan instämplat initialerna NL och dUrunder valöre n JO. På frånsidan Sporrong~
yngre s tämpel. Ej beskrive n i NM.
20d. 6. Mlissing, 0 30 mm. vågtandad.
P<i åtsidan inst!implat initial erna ///,och
därunder valören 6. P& frå nsidan Sporrangs yngre stämpel.

Henri Kahn & Co. Vinhandels A-B
lidig~te belägg på fim1an Ur från år
1888 med adress Vattugatan 6. Ar 1906
var innehavaren Ludvig Kahn med adres~ Arsenalsgatan l a. ko ntor och lager
Ae rningg:ttan 21.
Litt.: ll agar 1967 s. 156.

20e. 6. "ariant Fönent jämblcck. 0 29
mm. På åtsidan instämplat initialen L och
däröver valören 6. På frånsidan inskri,·ct
med bläck Lej)1erl Vinhandell llt1ttlf[(l'tl
1883. Ej beskri ven i NM.
Litt.: NM XIIJ 890 s. 124:1 1-13.

J8a, c-d. 5. !! och 15 öre. Papper. 45x33

Firman började sin verksamhet 1879 med
en vinhandel vid Brunkebergstorg 13.
Firman var en direk t fonsililning p5
L.O. Smiths vin & spirituosa-akticbolng~
''storartade vinaff1ir. som pli sin tid. eller
från 1871-79 var den största inom hel a
Skandin uvicn'' (Ahnfcldl) (flJ: . .1). År
1886 lir adressen Malmskillnadsgatan 3
och Hamngatan 15. men man hade liven
filial vid Hötorget JO och 1890 i Ö~tcr
malms saluhallar. Sista r!ittighetsinnchavarcn var Aug. Olsson med adres~
Roslagsgatan 29. Firman erhöll !!ll!dmedalj i London 1884 och 1885 samt 11\ntwerpcn 1889 ror sin S:t Eriks flllllfch
("Medaille d'Or") (jig. 4 ).

mm. brun med vi t text. Ytterst e n bredare
därefter en tunnare vi t 111111. Finnnn:unnet
IIENRI KAHN & Cn i en håge iivcr.;t.
diinmder va lören 5. 8, 15 med orde t iire
under. Underst. i en båge, Stm:klwlm.
18h. JO (\re. P;tpper. 45x33 mm. olivbrun
med vit text. Ytterst en bredare dUrefter
en tunnare vi t mm. Finnanamnet HENRI
KAII N & Co i en b~f!e överst. därunder
valören lO med ordet öre under. l en båge
under valören: Stockholrn.

14

C.A. Lindgren & Co, Vinhund els AU

Lin.: Hagar 1967 s. 156-157:28; Allllfeldt 1886 s. 106.
21a·f. 50, 40. 30, 20. 15, och l Oöre. Papper, 0 36 mm. På åtsidan vi ttext och ring
på blå botten. l minen valören 50. 40. J_D.
20. 15 eller 10 över ordet öre. Omsknft
C.A. LINDGREN & Co VINNANDEL
Kring kanten en s lät ring.

Plansc/1 5
2 l g. 6 öre. Som ovan.
2J h. JO öre. Papper. itukantig 28x28 mm.
Vit med svart skrift. På åtsidan omskrift
C.A. Lind~:ren & Co Vinlumde/. Centralt
valören l O t'ire. Frånsidan slät.
21 i-n. 6. 15. 20, 30,40 och 50 öre. Zink.
ca 28x28 mm, åttkantiga. På åtsidan
omskrift i svan tryck: C.A. Lindgren &
Co Vinhande/. Centralt resp. valör. Fdnsidan sliil. Ej avbi ldade.
Lindquistcr & Co, Vinhandels linna
Firmans fOrsta belägg är år 1865 med
adress Järntorget 38 och Norrlandsgatan
13. År 1880 övergick firman till Johan
Weslicn under samrna adress och år 1902
hade man en filial ror viner i Birger Jnrh
Passage. Sista åren blev Alfred Johanson
delägare. Firman ble v år 1873 i Wien
prisbelönad för sin "Bröstpunsch" "som
endast hos denna tirma erhålles som
iikta".
Litt.: Hagar 1967 s. 157:29: Ahnfc ldt
1886 s. 82.
22a-b. 15 och JOöre. Papper. 47x28mm.
vita med svan tex t, s iffror och ram. Polletten har en dubbel inramning. Finnanamnet UNDQUJSTER & Co är placerat
i centrum. Över namnet finns valören angiven. under n:mmct adressen 13. Norrlandsgatan l J.

J.L. Lundberg & Co, VInhandelslirmu
Tidigaste belägg på fmnan är 1852. Man
hade vinhandel i f.d. KastenhafThuset och
i Stadshuset p~ Söder. Firmtm hade butiker på många håll i staden. Ar 1892 hade
man lagerkä llare under Hotell Rydberg.
Gustaf Adolfs torg 16. Sista inneha varen var Helmer Åberg med adress bl.a.
Malmtorgsgatan l .
Litt.: Hagar 1967 s. 157:31.
23a-b. 15 och l O öre. Papper. ovala 41 x
30 mm. gulbeige med blå text, siffror och
ornamentik. Polletten omges av en meande rbård. i ce ntnnn inom en cirke l bcgriin·
sad av kulhård st~r va lören. Cirkeln Ur
omgiven av en rik omerin~, bl.a. _finns på
ömse sidor om den en mmdre Cirkel •nnchållandc ett blomornamcnt. l en b:igc:
ovanför valören sclr finnanamnet "1- J. ILUNDBERG & Co Hi och i en båge u n·
der valören står STOCKI-IOU\1. Underst
utanfOr meanderbården Ctntrullf')ckurtl
Stockh. K .146. Tillverkad hos Centraltryckeriet. Stockholm.
SNT l ·97

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT
REGISTER 1996

Nr

Sid.

8

194

Mynt och sedlar på frimUrken (2).

8

196

Ander sson, L11rs
Mynt från nyuppliickta gravar i Broby bro.

6

138

Björk, Jan-Olof
Pollensam lingen vid Lunds universitets historiska museum.
1625 års klippingscric. dc s.k. provmynten. Några funderingar kring äkthet. pr.iglingstcknik och mynton.
Myntets dag på Smålands muscum i Växjö.
1625 års klippingscric. cn1illligg.

4
5
8
8

82
100
.1 90
192

Braunerhielm, Thom
Medalj av Karl Goctz.

2

37

5

7

1.1 8
120
124
164
168

8

186

4
7

78
170

5

124

6

132

Myntningen av kopparklippingar 1624-1627 ( J).
Myntningen :tl' kopparklippingar 1624 - 1627 (2).
Kronbraktcutcr från 1240-talct.
Gustav Il Adolfs praktmynt fr&n Augsburg.

l
2
5
7

4
28
115
162

Holmberg, Kjell
"Storsjöskattcn" - Utst:illning i Gysingc.
Erik Eriksson liispe och halte. LL XV:2.
Svens ka Numismatiska Föreningen - nu på lmem et!

4
5

94
11 2
120

ARTIKLAR OCH NOTISER
Ahlström, Bjarnc
Anders Ringberg 1939- 1996. (&U lf Nordlind) (PERSONALIA)

Alexandcrsson, .Jan

Golabiewski Lannby, Monica
En gotländsk! provmynl.
1jugo år, en månad och åtta dagar.
Intemationclla numismatiska kornmissionen på KMK.
Symposium i Oslo5 - 6 september 1996.
Stor penningdonation !iii nya Kungl. Myntkabinenet från vänföreningen l

s
5
7

Gullbckk, Svcin H
Braktcatproduksjon i Norge på 1200- lallel. l lys av numismatisk rclatcnc funn fra Lödösc.

Gustafsson, Tomas
Valsverksprägling- gå1an mymbildens 0\'alilel!
Ränvänd incuse?

Hallström, Kurt
Okänd polleu från 1738. (FRÅGES PALTEN)

Heidcmann. Sicfon
Orientaliska mynlkabinctlcl i Jcna.

1-lemming.<>son, Bengt

s

1996

Nr

Sid.

8

187

2

J4

Holmen, Bengt

1996 års Gunnar HolsHncdalj.
Jarlen, Sven- Eric
Några notiser om sve nska bclöningsmedaljer.
Kampma nn, Ursula
Alexander från Abonoutcichos. En sedelärande historia från Mindre Asien pta l 00-talet e. Kr.
Solisten Rufinus och hans privilegier.

2

36

6

136

Kjellgren, Richa rd
Arbetspollett frAn Yttcrstfors.
Om vad som finns och inte finns i Kungl. Myntkabinettet.

4
8

80
192

Klackenbcr g, Henrik
Örnen från Lille.

8

188

Karl Xl:s l öre 1662 i silver.

8

182

Lager qvisl, Lars O
Föga känd kungaseråe avslutas.
Axel Wallenberg 1898-1996. (PERSONALIA)
Erik Gamby 13 september 1908-5 februari 1996. (PERSONALIA)
Carl XV I Gustaf 50 11r. (M YNTNY1T)
Jubileumsmedalj Gustav Vasa 1496 - 1996. (!1.1EDAUNYTT)
H M Konungen 50 år - en jubileumsmcdalj. (MEDAU NYTT)
Frank Olrog 19 14 - 1996. (PERSONALIA)

l

Il

2
3
3
5
5
8

40
68
71
116
117
195

3

52

6

143

8

194

3

8

70
194

7

172

2
J
3

43
68
68

Kä llerholm, Sven-Olof

Leim us, l vnr
Någr:1anteckningar beträffande Gustav Vasas myntning i Uppsala.
Nilsson, Hara ld
Tissaphcmcs och Xcnophon - bakgrunden till en tidigt porträttmynt
Nilsson, Jakob
Postlådesparböss:Jns historia.
Nordlind , Ulf
Ny medalj fr~n SNF. (MEDAU NYTT)
Anders Ringberg 1939- 1996. (& Bjame Ahlström). (PERSONALIA)
O ls7.anowski, Zdzislaw
Muzeum Sztuki Mcdalicrskicj.
Påhlsson, Leif
"Riksgradcn" ny halvofficiell dekoration .
Lettland återupplivar orden. (ORDENSNYTT)
Serafimerordcn. (ORDENSNYTT)
Slovcnicns nya militHrdckorati oncr.
Rapport från Österrike.
Ny brittisk wppcrhctsdckoration.

4

86

6

7

150
165

l
3
5

17
54
110

Rådström, Uörje
Polletter av papp fr!111 Rcijmyrc glasbruk.
Mjölkpollett från Erik~sunds säteri.
Polletter från Stoc kholms Ångkök.

1996

Nr

Sarkåny, Tnm:ls
Kung 0 sc:tl'1' död och d:llpilama på mynL

Sid.

12

Sundq uist, Torbjörn
Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest tisdagen 12 december 1995.
Rätta svar p:'l frågesporten i SNT 1/96.
Julius Haganders myntsa mling dokumenterad och visad.

2
8

2
38
193

S!lmod, J11rgcn
Christian IV"s rus~iskc lll(lllter.

2

38

4

Ting,~triim,

Uertel
Registrera di nu mynL
Görtz carolincr.

7

90
156

\Vahlquist, Gönm
SNF:s årsmöte.

8

185

6

144

7

170

Wall ner, Gör;m
Om mymupplagor.
Stom1aktstidens ~ilvcrcttöringar. Några metodproblem vid beräkningen av :m talet Ilevarade
mynt i privat smnling.
Walter, Jan Erik
Tjeckien: Orden~nytt (2).

19

Wischn, F.vn
Nymans verkstilder uneler Svenska veckan i Uppsala.
"Norsk mynt i I(){Xl år". (UTSTÄLLNINGAR)
En pojke i biskop~klildcr - en julbcrättelsc.

2

4

8

:l K
94
1110

Wisehn, l nn

Kvitto på bokbctnlning fr:'ln 1806.
Svalbard 1920 - den lyckligaste av världar.
Polletter från Stockholrns badinrättningar.
Alterbom möter en medalj konstnär.
Aygarbaroncn~ hcdcrsmårke.
Polletter for rakning.
Matpollcttcr. (FRÅGESPALTEN)
Varuplornb eller jetong?
Papperspolletterna från Massoms gruva.
Nykterhetsmedalj från 1895.
Okänd pollett från 1738. (FRÅGESPALTEN)
Drottning Kri~tinas spelbrickor.
Officersgymnasternas ryska jetong.
Sparmiirkc till v!irldsspanlagc:n.
Elias Brcnncrs bok- och manuskriptsamling.
Graverade medaljliknande silverplattor över Gustav Il Adolf.
Justitierådet Lind~tcdL~ indiska mynt.
Myntfrnrn~t!illni ng p5 lackdosa.
Hur Linne gömde sina pengar.
Plakett ö\·er bpalat~ct i Stockholm.

13
2
3

13
14
43

55

6
6
6
7
7
8
8
8

58
70
77
89
90
95
140
143
146
146
166
172
189
189
196

4

76

3

56

3
3
4
4
4
4
()

Å,·all, Peter
MynL~katten

fn\n

E~kcd:1l

Ögrcn, KCIIII Cih
Under solen och lejonet.

i Småland.

1996

Nr

Sid.

NYn' OM BÖCKER- RECENSIONE R
1996 North A med can Coins & Pdces. A Guide to U.S .. C::madi::m and Mexican Coins. (Jan Wischn)

93

Anders.~on ,

J.inda: Kloster/and. Enjämforande swdie mellanmyntfynd i melleltida kloster
och kyrkor pd landsbygden. B-uppsats vid institutionen fllr ::1rkcologi vid Stockholms universi tet. 1996.

( Moni ca Golahicwsk i Lannby}
Axel Wnll cnhcrg - ett konstnärskap. Nässjö 1995. (lan Wischn)

6

149

6

149

Byatt, Derrlck: l'mmi.res to pay. The fi r.rt three hwulred year.v of Utmk of England notes.
Lo ndon 1994. (lan Wi schn)

20

I vunuus kas, Eugenijus : Lie11n·os pinigt~lobiai. Paslepti IJ90-IR65 merai.r. Vilnius 1995.
(Monica Golabicwski L::lnnby)

21

Carl G ustafTessin - kulturpersonen och privatmannen 1695-1770. Malmö 1995. (lan Wisehn)

7

174

CoincraO's Standard Catalogue or Englis h & UK Coins , 1066to Date. (Eva Wischn)

5

122

Flcnsbor~;,

5

122

Jansson, Smn Owen: 1Htlttordboken. Andra reviderade och u tök~dc upplagan. Stockholm 1995.
(Lars O. Lagcrqvist)

4

92

Colmun, Frun: Money talks. Reconstmcring Old English. Berlin-New York 1992. (Harold Nilsson)

4

92

Jensen, Uno llurncr: Trankebarmpnter 1620 · 1845. Vu rdcringspriscr 1996. ( lan Wischn)

3

67

Lagcnt vist, L.O., llirsch, H., Nordlind, U.: S1•erige och dt>ssfama besittningars guldmynt och
riksdalerfr~!n G11.W 11• l till Carl XVI Gustaf 1521- 1996. Saml ing Ju lius Hugundcr. Bern 1996. (lon Wischn)

8

198

LagenJ'•ist, J.. O., Nord lind, U.: Klenoder ur m mymkabim•tt. Samling Julius Hagander.
Bern l 996. (l an Wischn)

8

199

Linds tcdt, Jnnctt: Myttltlingen under Valdemars re[lering 1250- 1275.
B-u pp~uts vid in~t itutionen för arkeologi vid Stockholms universitet. 1996. (Monica Golabicwski Lannby)

6

149

Mortcnscn, Mo rten Eskc: Dansk-Norsk J\<lyntpris-;\rbok 199516. Oslo 1996. (Bengt Hcrnmingsson)

8

199

Myr bcrg, Nunuuschka: Mynmingenunder Magnus Lttdultls 1275-1290.
C-uppsats vid institutionen fOr arkeologi vid Stockhohns universitet. 1995. (Monica Golabicwski L::lnnby)

4

93

Numis mnlisch c Liternt ur 1500-1865. Die Ent wickl ung der Metl1oden eincr Wisscnschaft.
Wolfcnbilttclcr rorschunge n. Band 64. Wiesbaden 1995. ( lan Wischn)

3

67

Skaarc, Kolhj11rn: Norges Mynthistorie 1-2. Oslo 1995. (lan Wi schn)

2

44

Skanre, Kolbj11rn: Norsk Mynt i 1000 å t: Et
(Eva Wisch n)

4

93

The B:mkcr's Art. Studies in Papcr Moncy. London 1995. (lan Wischn)

6

148

Tingst röm, Ucrtcl: A1·esw M_mtm11Se11m. Numismatiska:'> leddelanden XXXIX. Uppsala 1995.
(Jan-Olof Björk)

3

66

Monter fra Den kongeliAC Mont· OA Mcdaillcs;Jmling. Köpenhamn 1995. (Eva Wisehn) 2

-15

Peter: N11mismatisk Leksikon. Dansk Numismatisk Forening 1996. (Monica Golabicwski Lannby}

Tusindtallets

DmL~kc

uL~tillingsskrift.

Universitetets Myntkabinett . Oslo 1995.

Wischn, E vu: Myntfynd från Lttp[llnnd. Norrbourn och Vil.rterbmten.
Sveriges Mynt historia, La ndskapsinventeringcn, R. Stockholm 1995. (Kjell Lundhnlrn)

5

123

Wissenschul'ts~-:cschichtc

der Numismatik. Bcitl'ligc zum 17. Dcutschcu Numismati kertag 3.-5.
März 1995 in ll anuovcr. (l::m Wisehn)

123

23c-f. 60, 45. 30 och 15 öre. Papper,
55x35 mm, beige med lila text, siffror
och ram. Polletterna är rektangulära med
avkapade hörn. Inom en tunn ram står
centrall fimmnamnct J.LL & Co. Över
fim1anamnet i b:\gc ordet Tombwelj och
nederst i båge valören.

Plansch 6
23g. l O öre. Som ovan men tillagt för
hand med bliick Lundberg /883.

J.F. Lundq\·ist
Vinhandeln har :adressen Mäster Samuelsgatan 50.
24. Utan åsatt värde. ~llissi ng, oval,
41 x 25 mm. Vågs li nga längs kanten. l
båge överst firmanamnet J. F. L UNDQVIST. i bilgc underst
STOCKHOLM
Tvärs över. mellan ortnamnet. adressen 50 MÄSTER SAMUELSGATAN 50.

*

*·

H. Lunds tröm & Co, vinhandel
Vin skänken A. Lundström. under firma
Hugo Lunds tröm & C:o, införde bruket
av polletter i finnan vid försäljning av
dryckesvaror.
Lit t.: Stjernstcdt 249: 168.
25a-b. 20 och 15 (öre?). Mässing, 0 23
mm, ensidig. J>~ 1\tsidan och frånsidan i
centrum valören 20 resp. J5. Däröver ett
hål. l övrigt helt slät. Tillverkare okänd.
Litt.: NM XII s. 124:14.
25c. l S (öre?). Mässing. 0 23 mm, ensidig. På åtsidan i centrum valören 15.
Däröver ett h!! l. l övrigt helt slät Till verkare okänd.
Lin.: NM XII s. 124: 15.
25d. 15 (öre?). Mllssing. 0 28 mm, ensidi g. Pollcttcma i bruk 1860-76. På åtsidan instämplat valören J5. däröver en
åttauddig stjiirna
Till verkare okänd.
Litt.: Stiernstcdt s. 249: 169

*·

25e-f. 15 (öre?). Miissi ng, 0 29 mm. På
åtsida n instäm pi at valören J5, två variamer. Frånsiclan s lät.
25g. 10 (öre?). Mässing . 0 29 nun. På
åtsidan in~!Hrnplat valören JO. stora siff.
ror. Fronsidan sliil.
25h. 15 öre. Mässing. 0 28 mm. Polletterna i bruk 1860-76. På åtsidan inom
slät ring innanför pärlring valören J5
över enkel dekor.:llion och diirunder ordet
öre. Utanför pärlringen omskrift HUGO
LUNDSTROM & Co STOCKHOLM.
Kring kanten en p:irlring. P5 fr..insidan
Sporrongs Stiirnl>cl. Tillverkare var C.C.
Sporrong & Co.
Lit!.: NM XII s. 124: 16.
25i. 10 öre. Miissing, 0 28 rnrn. Polletterna i bruk 1860-76. På åts idan inom
slät ring innanför pärlring valören JO
över enkel dekoration och däru nder ordet
SNT l · 97

öre. Omskrift H UGO LUNDSTROM &
Co. STOCKHOLM. Kring kanten en pärlring. Till verkare var C.C. Sporron g & Co.
Lin.: NM XII s. 124:17.

Lötberg & Co vinhandel A-B
Fredrik Löfbcrg hade 1880 en vinhandel
på Hornsgulan 33 senare på Hornsgatan
58-60. Från 1882 var Carl RabCn delägare. År 1890 finns en filial vid Komhamnstorg 49. År 1903 var adressen
Homsgatan 60. Sista riillighetsinnehava·
ren var P. M. Svanfelt med adress Hornsgatan 58· 60.
Lill.: Hagar 1967 s. 158:33.

26a. 15. Papper. 35x 18 mm med avklippta hörn, gu l med bl:\ företagsstämP.el.
Oval s tämpel med fim1anamnet
LOF·
BERG & Co *och STOCKHOLM i båge
över och under en inre oval inom vilken
valören J5 är skriven för hand med bläck.

*

26b. 10. Papper. 3Sx 18 mm med avklippta hörn. ljusbl3 med företagsstämpeL Oval stlimpcl med firmananmet
LÖFBERG & Co *och STOCKHOLM i
båge över och under en inre oval inom
vilken valören JOlir skriven för hand med
bliick.

*

26c. 6. Papper, 35 x 18 mm avklippta
hörn, lila med företugsstämp~ l. Oval
LÖFBERG
stiimpel med lirmarwm net
& Co
och STOCKHOLM i båge över
och under en inre oval inom vilken valöre n 6 är skriven rar hand med bläck.

*

*

Not Förfatlama tackar muscichef Mirja
L'lusson. Vin· och Sprithistoriska museet,
får lämnad hjHip.

Artike/11 fonffiuer i 11iisranummer

av SNT.
Litteratur
Ahnfe ldt. A. Sverig<'.l' firmor och män
irwm handel, indu.wri och konst. Uppsala 1886.
Hagar, H. (red. Wilhelm Odelberg).
Stockholms vinhandlare. Guldet i fias·
kan. Stockholnr 1967.
Schuldheis. H. Några anteckningar om
Vinhandelsjimrmr J.D. GriirlStedt & Co.
Stockholm 191 1.
Stiemstedt. A.W. Beskrifrring öjl'er S1·ell·
skn kopparmynt och f'ol/euer. Il Pol/eller.
Stockholm 1872.
Stiemstedt. A.W. Till ägg till beskrifning
af svenska poll ellcr. Numismatiska meddelanden X II. Srockholm 1877.

När penningen talar
tiger gemenligen
var man.

Postgirot Bank stödjer
Kungl. Myntkabinettet
Under hösten 1996 b lev de t klart att
P ostg iro t Bank blir en s k Silverspon sor till Kung l. Myntkabinettet.
De t innebär bia. a u e n mi ljon kronor
överlämnas till mu seet för an bidra
till byggandet av uts tällningar.
Pos tg iro t Ba nk ä r naturligtvis en
synnerligen liim plig sponsor till ett
museu m som är ägnat be talningsmedlens historia. Nlir det gäller förmed ling av pengar finns det knappas t
någon annan ins titution i Sverige
som är så betydelsefull för pri vatmännis kor och rörctng som Postgirot
Bank.
Postg iro t Ba nk inf~rdes i Sverige
1925 men s tartade i Osterrike redan
1883. Tanken är e n betalningsfårmedling vars huvudprincip ä r kontantlös överföring av belopp mellan
konton (girering). De t svenska Pos tgirot (eg. Postg iro t Ba nk A B efter
bolag ise ring 1994) 1ir e tt helägt dotterbolag till Pos te n. När det gäller
betalningsförmedling s varar Postgirot Bank för ca 50% a v den totala
mark nade n för inrikcsbetalningar.

D
Bekymmer
vid betalningar
l dessa tide r när pengar alltmer överfårs mellan beta lare oc h mottagare
genom e lektron is ka s igna.ler k an det
vara svårt a u föreställ a s ig hur det
var förr. He lt säkert var tnmsporten
av pengar alltid beky mmersam p å
g rund av d å liga vligar, säkerheL~pro
blem e tc.
l fransk lags tiftning stipulerades
1809, att vid betaln ingar över 500
francs i s il ver skulle betalaren tillhandahå lla pennin gsäck och snöre,
vilket värderades ti ll 15 centimes.
När man läse r sådana uppgifte r förstår m an varför användn inge n av
sedlar ökade under 1800- tale t.
/W

KÖPES
Äldre svenska
reklam- och skämtsedlar
köpes

Martin Wettmark
Östergårdsvägen 13
455 32 Munkedal
0524-126 02 (kväll)
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Omgraverad valsbild för halvöre Säter 1628
Försök till standardiserad riksvapensköld?
Av Per-Göran Carlsson
nder senaste &ren har intressanta synpunkter ut vecklats
och debatterats angående
såv!il produktionstekniken för s k
hammarpräglade och valsverkspräglade kopparmynt som slitten att tillverka stampar respektive valsbilder
under Gustav Il Adoll:~ tid. Ett av dc
specifika mynt som diskuterats särskilt lir av typen halvlire Slitcr 1628
(HH 55. Cav 128-9). se illustration.
Det iir speciellt delta mynt.s åtsida
som varit föremål för intresset och
som även i denna artikel fortslitter
vara i fokus.
Beträffande dc på ömse sidor om
skölden befintliga s k halvmånarna
instämmer jag principiellt i Jan-Olof
Björks förklaring (se SNT 6195). dvs
au dc utgör synliga kvarvarande spår
av en i övrigt nedsvarvad valsyta där
den äldre typen av sköldbild funnits.
Detta händelseförlopp ger oss också
en klar indikation p•' den typologiska utvecklingen och hetrUlTande
punsarna till bildelementen även
den kronologiska tillkomsten och
anviindningcn. Det Ur ett av flera tydliga exempel på att samrna eller likadana punsar användes vid framställningen av dc olika sl:lmparna och
valsarna för produktionen av kopparmynt under den tidigaste kopparmyntsperioden i Sätcr, Nyköping och
Arboga. l detta fall avser jag då närmast den över skölden placerade kronan med nio ädelstenar avbildade på
den synliga delen av kronringen. En
identisk kronpuns har anvlints rör
att anbringa kronan på valsbilden
för prHglingcn av Nyköpings öre
1628 (1-IH-), se bild 4b i SNT6195.
Vid noggranna jiimförelscr framgår
också att olika bildclement. såsom
sköldkonturen och diiri ingående
bildelement, 1ex lejon och svea kronor, kan vara punsidentiska och anviints för framställning av myntbilder
för olika myntortcr.
Om skiilct till omarbetningen av
valsbilden till det omtalade Stiterhalvörct har Björk utvecklat en uppfauning som i konhet innebär att
..gravörmästaren... helt enkelt låtit
någon. förslagsvis en nyanst!illd gravör - Michelsson - tillverka nya punsar och låtit honom 't rUna· på en eller
flera gamla felpun sade priiglings-

U

16

band... Jag finner det mindre troligt
att denna företeelse skulle var.t resultatet av enbart tr'.ining med tanke på
såväl den möda som nedlagts att försöka utplåna delar av valsbilden på
ett garnmalt valsband som den ansträngning som skymtar bakom återskapandet av den kompletta valsbilden avsedd för återanvändning, dvs
prägling. Den bevarade, oför:indradc
omskriften tyder också på att motivet
bakom denna orngravering kan ha
varit ett helt annat än vad Björk anfört. Jag utvecklar nedan mi n uppfattning om vad mynten kan bcr:itta
och reflekterar över några hittills ej
disku terade observationer.

Präglingsbandens betydelse
Enligt Björks uppfattning har ..gamla
felpunsade priiglingsband.. anvUnts.
Vad han menar med gamla respektive
felpunsade framgår dock inte men
är intressant och nödviindigt all
utveckla för den fortsatta diskussionen.
Gamla priiglingsband, typ plattstål med myntbilder, kan antingen ha
- brukats. dvs varit anbringade på
en valscylinder och kanske i så fall
använts vid valsverkspriigling. för au
därefter av någon anledning demonLcmts och lagts åt sidan (mindre troligt), eller
- framställts helt eller delvis och
varit tekniskt fullgoda men (trots
eller kanske p g a användning av en
spegelvänd N-puns och andra ej nöjaktiga bi ldelement, mer om det
nedan) ej '.innu kommit till användning utan tillförts rese rvlagret, eller
- frnmställts helt eller delvis men
blivit tekniskt mindre lyckade och
trots eller p g a samma orsaker som
anförts i punkten ovan sparats för
reservändarnål (i värsta fall) eller
lagts åt sidan for skrotning eller
annan återanvändning.
Med felpunsade priig li11~:shmul
kan förstås:
-avsiktligt felpunsadel-kom ponerade valsbilder. eller
- oavsiktligt felpunsadel-komponerade valsbilder.
Gamla. felpunsade präglill~:slumd
kan alltså ha klassificerats så av en
rad olika skäl. men oavsett skHI (ditt

eller fel) så har åuninstonc eu priiglingsband kornmit i bruk som arbetsmaterial fOr ifr.igavarande Säterhalvöre. Varfor bemödade man sig då
att fOrändra myntbilden på ell av allt
att döma färdigt präglingsband 'l

Den standa rdiserade riksvapenskiildens tillkomst
De påfallande många typerna av ko p·
parrundmynt under Gustav Adolfsperioden utgörs dels av fOrändrade
bildelement (sköld, krona. voluter o
dyl), dels förändmde omskrifter.
Rundmyntens omskrift är i huvudsak
densan1ma: skillnaderna består principiellt i olika myntortsbenämningar.
med och utan NOVA respektive
myntmästarmärke. samt olika stavnings- och förkortningsvarianter.
ofta anpassade till diametern på
myntbilden och det praktiska utrymme som dänned stod till buds
hos de olika valörerna. Bildelementen varierar dock mer väsentligt.
Notabelt är de sirliga och mycket
dekorativa, ibland nästan överdådiga
riksvapensköldama, dc rikt varierande krontyperna och andra attribut.
exempelvis dalpilamas utformning.
Det är just i förändringen av dessa
bildelement jag tror vi ska söka skiile! till omvandlingen av det omtalade
Säter-halvöret 1628.
Vid en jämförelse av kopparrundmyntens sköldtyper under denna
period fmm2år att de på kort tid
degenereras,-fr.in 1627-28 års buktiga. ibland med tofsar rikt dekorerade och nästan vällustiga barockformer till de betydligt enklare.
stramare och renodlade mka sköldarna. utan voluter. som börjar uppträda redan 1628 på Säter-prtiglingarna men sedan tar överhand fmm till
1632 (Kreuzcr-myntningen). Dc påminner om den heraldiska typ som
brukar benämnas spa11sk sköld. l den
situation som rådde under dessa hektiska år med ut veckling av befintli ga
mynwrtcr, ny präglingsteknik, tekniska och personella problem, förcfaller det att utformninge/l av myntbilderna inledningsvis tilläts ske utan
str'.inga tyglar. l detta avseende anvisade tidens myntordningar veterligt
bara i huvuddrag till vilken valör och
SNT l ·97

viktstandard mynten skulle präglas,
hur de räknades i förhillande till silvermynt eller and ra storheter samt
hur mynte n i princip skull e se ut, dvs
vilken vapenbild. krontyp och liknande som sk ulle återfinnas. Allt i
syfte att allmänheten snabbt och i
princip skulle känna igen och acceptera de mynt som successivt sattes i
cirkulation. Gravörerna verkar alltså
ha haft ganska fria händer, vilket kan
förklara n~gm sarskilt rikt dekorerade och kanske p~ helt personligt
initiativ skapade rundmyntstyper
1628 med rosor eller rosetter i åtsidans öppna fält respektive typen med
tre myntmästarmlirken, företeelser
som sedan inte tilläts norera mer.
Efter Älvsborgs lösen 1619 var
Sverige mycket fatti gt på ädla metaller varfår kopparn1ynten. ime minst
de stora runda örena, fick bli ''faniemansriksdalrar". Den runda formen
och den av motivet helt uppfyllda
ytan tjänade det avsedda syft.e t att,
givet tenens valöranpassade tjocklek,
fä bukt med underviktiga mynt Gfr
folkets klagan ang;,ende dåliga kopparklippingar) och motverka eventuelltrimning av giriga hiinder. Här är,
tror jag, både den praktiska och "psykologiska" förklaringen till dessa
lågvalörers påkostade utformning
och storrnyntskaraktiir. Diametern på
de största örena avviker inte heller
särskilt många millimeter från riksdalrarnas och fyramarksmyntens.
Jämför man så riksvapensköldens
utseende på kopparn1ynten med samtidens silvermynt ter den sig onekligen vällustig. Sköldens fom1 förefal ler vara mer inspirerad av det
kontinentala modet lin några inhemska ideal trots att olika former av
svenska riksvapensköldar tidigare
förekommit - dock ingen som enhetligt använts under en~längrc period.
Förmodligen uppfattades till slut det
rådande sköldmodet som överdrivet
och osvenskt. Utan kiinda skriftliga
belägg på orsak och verkan kan vi
idag bara kons tatera att något radikalt påverkade uppfattningen om hur
riksvapenskölden skulle se ut fortsättningsvis. Därmed inleddes 1628
den standardiseringsprocess som det
omtalade SHter-halvöret kan sägas
utgör första vittnesbörden om, nämligen avkHidningen ti ll en rak, slät
sköld (sliit i be rniirkelsen utan voluter
eller sidoprydnader). Det är visserl igen inte första gä ngen som den
sköldtypen förekornmer bland svenska mynt men den har alltså aldrig
tidigare brukats under någon liin&rre
period som nu sk ull e bli fallet. Med
undantag av Kristina-tidens riksdaSNT l ·'J7

Foto: .lillllll)' Hilggquisr.

lervalörer, några få återfall bland
vissa markmynt 1647-78, vissa koppartyper med s idoprydnader och
införandet av lejon som sköldhållare
på riksdalrar från 1654 kvarstår
denna mko och sliita kontum1odell
för riksvapenskölden eller motsvarande kortformer i förekommande
fall fram till i pri ncip Ulrika Eleonoras dubbeldukat och riksdaler I 7 I 9.
Därefter tar återigen rokokons mjukare ideal överhand iiven på utfonnningen av riksvapenskölden på mynten. en företeelse som kvarstår in i
modern tid.

Frå n ide till resulta t
I detta perspektiv ter sig omarbetningen av priiglingsbandet som en
avsiktlig och meningsfull åtgärd,
därtill kanske nödsakad av att tiden
var knapp för framställning av helt
nya såda na band. Avsiktligt eller ej
blev omarbe tnin gen även ett bra test
på möjlighetenl<t till återanvändning
av band som på något sätt skadats.
Vad varken detta eller några andra
tidigare exempel ger svar på är hur
det var möjligt att omarbeta i så fall
fränfade priiglingsband ti ll ett så tekniskt lyckat resu ltat, speciellt med
att de av mig kända exemptanke
laren av relaterade Säter-halvöre
1628 inte företer några stampsprickor e ller plarmsprickor. Snarare
har omarbetningen ske tt på ett eller
flera ej mrviinda. icke-härdade plana
präglingsbandlpfmtsttlf.

P•'

Hur såg ett s~dant präglingsband
ut? Bestod det av hela eller bam delvis fårdiga myntbildcr? Frågorna är
berättigade eftersom nedsvarvning,
slipning, eller varför inte hyvling
eller annan manuell mekanisk bearbetning av bildytan kan ge olika
resultat och förutsättningar för den
slutliga myntbild som avsattes vid
präglingen. Om he la bildmotivet
redan fanns på priiglingsbandet kan
man med olika handverktyg ha slipat
och/eller mejslat bort och jämnat till
den avgränsade yta där den gamla
sköldbilden funn its. På så sätt lämnades omskriften orörd, vilken annars
skulle mer eller mindre försvunnit
om hela bildytan utsatts för nersvarvning eller hyvling. Därefter har det
varit möjligt att återigen anbringa en
rak. slUt sköldkontur med tillhörande inre bildclcment. Alternativt, och
kanske iinnu mer sannolikt i skenet
av hur jämn och reliefmässigt likvärdig utpräglingen blivit på bevarade
exemplar av det ak tuella S1iter-halvöret, kan det ha vari t så att endast
sköldkontu rerna med sidoprydnader
tid igare anbringats på plattstålet
gjorts
varefter
ornarbet ningen
(anti ngen manuel lt med handverktyg
eller medelst en typ av nedsvarvni ng,
slipning eller hyvling av ytan). Därefter har ånyo skölden anbringats
samt bilden i övrigt s lutförts med
omskrift och övriga bildelernent. Av
skäl som anfårt.s ovan avstod man
dock från att anbringa sidoprydnaderna.
Sistnämnda tänkbara tillvägagängssätt förklarar också trovärdigt
varför resultatet av den (felaktigt)
spegelviinda N-punsen tilliits kvarstå
liksom det på åtminstone ett exemplar kiinda fe laktigt inpunsade årtalet
MDCXXVVII I (1633). Det är visserligen inte enda tilliiiilet som stavningsmisstag och användning av den
spegelvända N-punsen förekommer
men i detta sammanhang torde omskriften ha punsats in efter korrigerineen av skölden. Om och när man
insåg dessa fadiiser fanns tydligen
inte tid att åtgiirda valsbilderna. Med
tanke på myntens naturliga sällsynthet begr:insades möjli gen spridningen av det prliglade resultatet om
man fick negativa synpunkter eller
självkrit isk t snarast möjligt ersatte
de mindre lyckade präglingsbanden.
Altemativet där omskrift etc inpunsats efter korrigeringen av skölden
uteslute r dock inte möj ligheten att
omskriften och sköld redan funnits
på det präglingsband som korrigerats. Vi vet i dag inte om e tt eller fle-
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ra präglingsband med dessa egenheter frams tällde s och brukades. Dc
exemplar jag studerat av den ah.rtuclla
typen av Säter-halvöret ger heller
inte helt lika diagnostiska svar, varför ett s1\dant förbehåll är berättigat.
Ulf OttOssons (Myllltidningen
1/96) ifrågasätwnde sy npunkte~__På
dc tekniska aspekter som BJ~rk
anfört (i SNT 3 resp 6/95) anser J~g
på ett intressant siitt kompietterM btldcn av vissa slutsa tser som kan dras.
Å andra sidan berör ingen särskilt
djupt dc central:• kon.~e kv;n;,er.. som
härdningen kan umebara pa savat det
lösa som det på valsen anbringade
plattst1\let och hur realistiskt det kan
vara att demontera samt återanvända
en sådant band. l det här av mjg diskuterade fallet med Säter-halvöret
verkar det inte sannolikt. som Ottosson mrespråkar, att "1yaan i den cyli~
driska valsen punsa t 111 nya myntbtldcr". Däremot utesluter jag inte att
den tekniken kan ha prövats i andra
fall som en i mden av flera möjligheter.
Om teknik en. med i valsen direkt
inpunsade myntbilde•:• skulle kommit till .I'Wr användmng under den
tidigaste kopparrundmyntningen ~an
man ju undra varfor d~ Pf!lkuskt
ansva rioa aldrig lärde Stg ullfull o
behärska kompensationen för ovalitcten. vilket Ottosson rilwgt påpekar
"var i månoa fall för stor". Man
måste dock komma ihåg att de dokumclllcradc förh 1\lland ena beträffande
den tidiga kopparrundmyntningen
var sådana. att tid och resurser knappast räckte till att ensidi gt satsa på
och bli beroende av den ena eller
andra tekniken. Erfare nheter från
kontinenten kom slikert väl till pass,
där man vid denna tid framgångsrikt
lignade sig åt valsverksprägling av
talern1ynt i silver. Att överfora motsvarande teknik på lika stora präglingar i koppar var slikert inte lätt och
Gustav Il Adolfs stränga produktionskr.tv tilllit inte för osäkra experimentella metod er. En ~prun gen
cylindri!>k vals med myntbtlder k~n
man förestlilla sig kostad e bety~ltgt
mer i tid och resurser än tckmken
med utbytbara prtiglingsband med
myntbilder.

SVEN SKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvi reras från kan sliet!
Pris: 35 kr+ porto
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Den remu ddiga stjärn an
Beträffande det avbildade halvöret
fr5n Sliter (och övriga av motsv arande typvariant) finns y~tcrli gare
några intressanta obser:vauoner att
redov isa. l min första art tkel om detta
intress anta typmynt (Nordisk Filateli/Myntnw gasine t 4. 1992) uppmlirks ammadc jag på en månguddig
stjlima som i relief syns innanför det
jag då beteck nade "halvmånen". Just
det avbildade exemplaret hade bara
en synlig halvm åne med stjiirna: Det
hör dock med största sannolikhet
hemma i samma familj av exemplar
med halvmånar på ömse sidor av
skölde n och Ur endast resultatet av en
särskilt lyckad bortta gning av _den
underliggande skölden me~ stdoprydnadcr. Jag förestä!lde m1g ~~ en
symbo liskt samba nd ull myntrnastaren Caspar 1-ledw igers märke so1~1
utöver initialerna, C H. kan ha vant
en i sköld liggande halvm åne med
två stjlirnor. Fenomenet med halvm ~
ncn på Sliter- halv?rel h~r nu fåt~..sm
tillfrcd sstlillande lörklanng av BJOrk,
medan varke n han eller Ottoss on
vidare berört fenom enet med den
omnlimnda månguddiga stjärnan.
Nlir det hlir avbildade exemplaret
nylige n framkom ur en äld~e sa~nling
visade det sig att det entyd1 gt gtck att
ohservcra stjHrn ~n p~ ömse sidor av
skölden och bestämma den som
femuddig. Varfor finns det en stjärna
mitt i denna omarbetade röra av f d
volute r och kan dess form med fem
uddar berUtta något?
Intressant nog är det en väl fonnad
stjlirna dlir vmje udd har en vink_l_~d
ryggkam upp mot centrum av StJa.rnan. Stjiirnans ~ent rnla pu•.•kt ~-Igor
ungefår en tredjedel av reheflloJden
hos den kringliggande halvm ånen.
Eftersom stjärnan inte län&re kan sä!tas i symboliskt samband ull halvmanen måste fOrklaringen vara en
annan. Kan det vam ett diskret
anbrin gat person ligt gravörmärke?
Kan det vara en diskret ursprungsbeteckni ng för en emission eller ~n
gmva? Det iir bekant att en del famtljcr och bcrgsmlin hade bomärken och
andra symbo liska beteckningar som
var lokalt kända och respekterade
vad glillcr iigarskap och besinningsriitt. Dessa mUrken blir dock mer
kända och vedenagna i affarskrctsar
från 1650-talet och framåt. inte minst
i bntksmiljöcr. Jag kan dock fOr
dagen inte utveck l ~ denna möjlighet
ytterli gare och tror 1 detta f~llet heller
inte att just det sambandet ar aktuellt.
Snarare handlar det om ett ovanligt synlig t tekniskt bevis på.. hur
myntbilderna skapa ts. Jag bedomer

det möjligt att detta är spår a~ _det
körnslag som med_ hjälp av en..stJarn markc ring tydligruorde var skoid och
voluter däreft er skulle cent~eras
utmed präglingsbandcL~ ~erttkala
axel. Det kan t o m vara sa an den
tydliga stjärnmarkeringen är ~pår av
en får oss idag okänd centren~gsan
ordnin g - hållare - för inpun smn~ av
olika bildelement (sköldkontur. Stdoprydnadcr), vars tillä~pning l~.?'na 
de dessa spår efter s1g. J\tt SIJarnan
syns så tydlig t är förmodltgcn resultatet av !lera samverkande faktorer.
Normalt Ur den dold i den relativt
djupa håligh et som mitten _av den
aktuella sidap rydnaden - simgan utgör. Dc krafter och metallrörelser
som uppstår vid inpun srun~e n av
dessa bildelement resulterar formodIigen nästan alltid i att dessa fixcringspunkter eller märken av cven_tuclla stödan ordnin gar fdr inpunsnmg
fdrsvinncr. Niir myntbilden för det
illustrerade SUter-halvörct omarbetades borde såväl stjärnan som hal~
•nåne n i bästa fall hn försvunnit
och så kanske var intrycket efter den
i någon form mekaniska bearbetninge n av prliglingsbandets ~ta. Men
arbetet blev inte fullgott, vtlket åtminstone framstod klnrt när bandet/va lsen härdats. Till glädje för
dagens ob ervanta och teknikintres senide numismatiker resulterade det
dock i en mycket pedagogisk bild a':
ett komplicerat förfarande som vt
glima vill förstå.
.
Den enda liknande observauonen
jag gjort iir den enkelt (hand-?)g.ravcrade, strcckliknandc, sexud chga
stjlirnpuns som anbringa~ på det
öppna valst1iltct mellan skolden och
den inre ringen på ett exemp lar av
Nyköpingsöret 1628 med tre _mynt~
miiswrmärk en (se 11r 642 avbtldad 1
auktio nskatalog SBC/Spink 30111 1112 1989). Förklaringen till den
stjiirn ans förekomst är dock mer
öppen. De.~s placering kan vara l~elt
lumpmäs ig. Stjärnans placenng
kan också vara mer avsiktligt synlig
men om dess innebörd kan enbart
spekuleras.
Två ytterl igare exem plar känd a
rörcm ålet för denna artjke l är d.els
tidigare bidrag i diskussionen knn.g
detta intress anta mynt, dels ett nyligen framkommet privatägt exemplar
som tydliggör vissa aspekter på dc
hypoteser som anförs. Eftersom
exemplar med en eller två halvmånar
kan anses vam resultatet av samm_a
fenomen kan Björk s lista (SNT 6/9:>)
av hittill s framkomna exem plar
kunna kompletteras och redige ras
enligt följande.
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Offentlig iigo (och därmed jiimstiillcla samlingar)

L Kungl Myntkabincnct. Stockholrn (med en halvmåne)
2. Sven Svenssons samling. nr
2108
3. Avesta myntmuscum
4. Stora Kopparbergs Bergslags
AB. Falun
Prii'OI iigo

l. Dokumemerat i Nordisk Fila teli/My mmagasinet 411992 s:unt
tre klinda auktionsförekomster
(med en halvmåne)
2. Dokumenterat i S1•ensk Munismarisk Tidskrift 611995 och
Mynuidningen 111996
3. Dokumenterat i föreliggande
Svensk Numismatisk Tidskrift
samt avbildad (utan kommemar)
i Numi.mwtiskt FORUM 111996
4. Ett mycket slitet ( l?) men otvetydigt exemplar funnet av artikelförfattaren i mynthandeln

Källor och litteratur
Björk Jan -Olof: Ett omtalat halvöre S!itcr
1628, SNT 6!/995 och där anförd hänvi~
ning till kltllor och lillerat ur.
Ottos~on Ulf: Motsägelsefulla teorier
angående valwcrksteknik. Mynuitlningen
111996 och där anf6rd hänvisninl! till lit~
teratur.

Sedelreklam
för choklad
Choklad g:lr att sälja på olika sUtt. l
dag möter vi nya sorter och smaker
genom reklam i tidningar. färgglada
förpackningar eller i form av reklamfilm innan spelfilmen börjar. Vid slutet av l !!00-talet var det popu!Urt au
sprida reklamkort som hade sedelutseende. DUrigenom ville man fUrhöja
reklam vUrdct. Kanske sparade många p;l reklamen och visade den lustiga ''sedeln" ftir vUnncr och bekama.
Det finn~ också ett högt symbolvUrde
i au anvlinda sedelformen. Man ök<~r
därigenom v:irdet på den produkt
som skall sliljas.
Under 1890-talet lät AB Cloclla
framstiilla scdelreklam. Hur spreds
då reklamen ? Någon direktreklam
genom Postverkets försorg skedde
inte vid den här tiden. Däremot toe
man tillf:illet i akt i samband med
olika utstlillningar som t ex IndustriSNT l ·97

Rel..lam for choklad i sede/fonll - l'/ t b m siitt 1·id sekel.d:ifret fbr
produkttr. Fmo: RIK-fmo. Något förminskad.

utställningen i Malmö 1896 eller i
Stockholm 1897.
l Kungl. Myntkabinettets samlingar finns en reklamsedel från just
Clocua. På ''sedeln'' finns uppgifter
om vad fOretaget producerade: choklad. kakao, konfekt och karameller.
Årtalet 1848 skvallrar om lång erfarenhet. Nederst finns ''sedelsignatur..:n": Briid. C/oeua. På baksidan
finn s en rad rnedaljavbildningar. som
berättar om de utställningar som Cloeua deltagit i. Här finns~ t ex medaljerna från Malmö 1896 och Stockholm 1897 men också utstiillningsmedaljcr från Parisutstiillningen
1867 och den i Köpenhamn l !!SR.
MtUiigen ville man ge sken av att
dessa medaljer representerade prismed<Jijer. Så är emellertid inte fallet,
eftersom medaljerna är av va nligt
slag.
Cloctta är en schweizisk släkt ~om
inflyttade till Köpenhamn omkring
1850. Dc byggde där. under firma-

till

siilja C/oettas

namnet Brödcnte Cloctta, 1862 en
chokladfabrik, den första i Skandinavien. Nutin Cloetta. som studerat
chokladfabrikation i Frankrike 186062, grundade den första chokladfabriken i Malmö 1873. Dit flytlades
också en filial av firman . Först tillverkades choklad och kakao och från
1881, då en ny fabrik uppfördes.
även konfekt och karameller. Nutin
Cloetta. som från 1873 varit ledare
för det svenska fOrewgct. efterträddes vid sin död av ~in änka Luzia
Maria Brigitta Menek. som 1891-97
förestod företaget och i sin tur efterträddes av sonen Carl Nutin Cloetta
( 1875- 1917). Fr:ln 1905 skedde
chokladtillverkningen i Ljungsbro.
Uppenbarligen ansåg företaget att
flickor i folkdriikt var bra säljargument_ Det är sv:lrt antyda dr'<iktem<~.
ursprung. K<~nske har tecknaren valt
en fri tolkning av dc svenska sockendräkterna, men nog blir den sinande
flickan till höger Räuviksdräkten.

!W
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Henrik den förunderlige
och abbedissan Beatrix
Medeltidshistorien är rik på furstar
med för oss mer eller mindre begripliga tillnamn. Detta gäller i synnerhet
för Tyskland, där den långtgående
feodaliscringen gav upphov till en
stor miingd furstendömen, alla med
sina egna bördsstolta furstar. l Sachsen hiirskade under 1200-talet exempelvis hertigar med namn som Henrik den långe. Otto den stränge och
Albrekt den fete. Riktigt när dessa
furstar fått sina tillnamn är svårt att
säga, men i många fall är det samtida
eller nära samtida krönikörer som
skapat namnen. Riktigt befäsla för
efterviiriden blev namnen först i och
med att dc kom in i senare seklers
historieböcker.
Kungl Myntkabinettels samlingar
tillfördes under 1995 ett mynt som
illustrerar denna fantasifulla namngivningstradition. Det rör sig om en
b~akteat. dvs en ensidigt präglad penmng. som har slagits f6r Henrik den
förunderlige. hertig av Braunschweig 1279 - 1322. Myntet är av ett
ganska enkelt utförande med det för
Welfernas iitt karakteristiska lejonet
som centralt motiv. Under lejonet ser
man en nyckel. Orsaken till Henriks

Bättre mynt är
vad allmogen önskar
Dagboken var Carl Gustaf Tessins
stora intresse på gamla dar. Åt den
anförtrodde han allt som föll honom
in - rcnexioner med anledning av de
böcker han studerade, omdömen om
människor, minnen, framför allt minnen. Den tid då han var en av dc
ledande i Sverige sysselsatte honom
mycket i tankarna och i dagböckerna. Dc på Svindersvik skrivna tre a
fyrahundra sidorna av den präktiga
foliant i franskt band med rött snitt.
som omfattar senare hälften av år
1760. lir en i raden av Åkeröarkivets
29 dagboksfolianter. Dagboksanteckningarna ger mer upplysning om
Tessins liv vid hovet än om hans liv
på Svindersvik, som då var alldeles
nyinrett.
Det var på sensommaren 1760, ett
par månader innan riksdagen skulle
sammanträda. som Tessin slog sig
ned på Svindersvik, tydligen st:illt
till hans disposition av ägaren, den
mångsidigt intresserade, framstående
köpmannen och mecenaten Claes
Grill. Tessin var vän med både Claes
och Anna Johanna Grill. Den senare
var ju myntsamlare liksom Tessin.
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Brakteat präglad för Henrik den
forrmderlige, hertig m· Braun.fchwcig
1279- 1322.
KMK 102 435:3. Foto: Jan Eve Olsson.

Brakteat prägladfor Bemrix. abbedissa
i Quedlinburg Il 38- 1160.
Se även omslagets flir!lbild.
KMK 102 435:4. Foto: Jan Eve Olsson.

Inför riksdagen 1760 (som skulle
pågå till 1761 ) funderade Tcssin naturligtvis mycket på statsfinanserna.
Detta gjorde många bildade svenskar
under den här tiden. Varken ökade
skatter eller skuldsättning hjälpte
mot det slöseri som bedrevs genom
understöd till handel och manufakturer. partibelöningar, pensioner m.m.
Av den anledningen var det många
som debatterade ekonomin. Detta
gjorde de, ofta anonymt, i Then
Swiinska Argus, En Ar/if? Swensk

eller i liknande skrifter. Under 175060-talen kom det vanligen ut en ekonomisk skrift om dagen. Detta måste
betraktas som närma~t unikt!
De flesta i Sverige bodde på landet. Vad ansåg de om vad som var
lycka? Att svara p~ den frågan kan
vara nog så komplicerat, mcn ntlgot
fUrstår vi av en pop ulär vers som ofta
citerades av allmogen vid mitten av
1700-talet:
"En åtta kos Bonde som hafwcr en häsi
Gudfrucktig och ärlig. god granne der näst
Är litct låghalter, god wiin med sin Prtist

samt glad i sit arbet. den mår aldra bäst".
Carl Gustaf Tessin ansåg cmellenid
att även brännvin hörde till bondens

smickrande tillnamn (ty der Wunderliclle, lat mirabilis) är dessvärre inte
känd.
Under samma år förvärvades ytterligare en tysk medeltidsbrakteat,
men av en betydligt högre konstnärlig kvalitet än den tidigare nämnda.
Det handlar om ett mynt som härrör
från den figurrika brakteatmynt ningens höjd punkter. På detta mynt möter
vi grevinnan Beatrix von Winzenburg, som 1138- 11 60 var abbedissa
i klostret Quedlinburg på Hanbergens nordsida. Klostret grundades år
936 och hade liksom många andra
kloster egen myntningsr'.itt. Abbedissan möter betraktaren med liljespira
och uppslagen bok i hlinderna, sittande på en mu r med arkadbågar. På
ömse sidor om henne tittar en nunna
fram. Textbandet lyder BEA T R lX,
och på mu ren liiser man BAT TfR.
Detta lilla konstverk mäter inte mer
än 27 mm i diameter och väger obetydligt mer lin 0.6 g. Abbedissan
Beatrix mynt ingår i en serie av
mycket väl komponerade och vackra
brakteater från klostret Quedlinburg.
Dessa båda mynt förvärvades på
en myntauktion i Tyskland och har
tillförts Kungl Myntkabinettets samlingar såsom gåvor från Sven Svenssons stiftelse. J-.lenrik· Klackenberg
främsta lycka. Han kan dock även
tänka sig andra lyekoämnen. I sin
dagbok gör han en gradering enligt
följande:
"De som ärna giöm Brännwinsbeslag. måste skynda sig, wetandes att
de icke lång tid hafwa. Alla Allmogens enhälliga bcswär innehålla:
l . Brämvins frihet
2. Fred
3. Bättre mynt.
Det första blir det wissaste. Gifwe
Gud, att de andre worc sil lätt bewiljade som begiärte!"
Brännvinsfriheten blev också verkligen beviljad under riksdagen. När
det gäller myntet blev det ingen snar
förbättring . Det stundande pommerska kriget skapade en skuld på Il 'h
miljoner daler s.m. Efter freden 1762
hade Sverige samma statsskuld som
vid slutet av Karl Xll:s krig. sedelutgivningen blev allt ymnigare. Sedan 1745 hade landet haft pappersmyntfot, dvs sedlarna kunde inte inlösas i silver.
" Biittre mynt" skulle ännu dröja
en del år.
/W
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Frtln e)pe<litiotll'll 1927. S1·en Hedins medhjiilpart' Milhll'ml·eg betalar för kam~'/er. /Ja kom horrom ligger diJ/Iarmynt i hijgar.
/Ji/den iir lltimtnd ur Sven 11edin.f bok ,{rer till Asie11. s. 48. FIJttl: Sv1'll 1/rtlin. Emograjiska must•('(.

En annan syn på pengar
V år inställning till pengar varierar.
från miinniska till människa och från
folk till folk. Här i Europa har vi
sedan mer Un 2000 år vant oss vid
bruket av mym. Samtidigt, på andra
platser p!. j orden. finns andra system
och andr.J synsUll på pengars utse·
ende och funktion. Exempel på dena
kan man finna i bl. a. Sven Hedins
( 1865- 1952) olika reseskildringar. l
Hedins hok Fr/m Peking till Moskva
(Stockholrn 1924) finns clt par
exempel p:1 nomadens syn p!. pengar
och vad för slags mynt som en van
resen Ur hade med sig resan genom
Cemralru.icn:
"De mongoliska köpmännen bry
sig icke om att samla förmögenheter i pengar. Sin vinst omsätta de
genast i boskap, kameler, hästar,
får och hornboskap. Nomaden förstår icke värdet av en hopad förmögenhet i klingande mynt. Men han
fröjdas över att se sina hjordar förkovras och beta på stäppen. När
han hyr ut sina kameler till en köpman och åtager sig att transportera
dennes ullbalar från Urga till Kalgan, räknar han ut hur många ka-

P''
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meler, hästar eller får han vinner på
färden, icke hur många mexikanska
dollar eller kinesiska tael".
Här följer en ögonblicksbild fr:i n tul len mellan Sibirien och Mongoliet:
"Våra båda bilar omringas av en
svärm unga kalmucker. Torrt och
kallt befalla de oss att lossa alla
rep, lägga ut hela vårt bagage
på marken och öppna våra kappsäckar, väskor och sovsäckar. En
av kalmuckerna dök ned på mina
två väl och ordentligt packade väskor och började att med sina grova
labbar gräva i dem. Jag hade medtagit 350 mex. dollar i silver inrullade i tidningspapper. Av skakningen på vägen hade papperet
gnagts sönder och mynten vandrat
omkring bland mina skjortor, underkläder, skodon och andra saker. Allting plockades ut och lades på marken. Dollarstyckena med Yuan Schi
Kajs strålande blanka bild grep han
nävtals och vräkte dem i kängorna.
Några oskyldiga böcker från Peking, en fullskriven anteckningsbok
och några engelska tidningar lade

han i en särskild trave. En "Traveller's checkbook" från Los Angeles
lydande på några hundra amerikanska dollar väckte hans misstankar, och han frågade vad detta var
för ett dokument.
- Pengar från U.S.A., svarade
jag.
- Jaså, ingenting annat, då be·
hövdes det inte, och därmed räckte
/W
han checkboken till mig".

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄU ER
BYrER och VÄRDERAR

MYNT och SEOLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv sam/ammrådc)
Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel och fax 046- 14 43 69
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Mjölkpolletter från Söderby
Södcrby egendom i Odensala socken, Uppland. bestär av 80 hek1ar åker
och 65 hektar skog. Mangårdsbyggnaden uppfiirdes på 1750-talet, den
moderniserades 1950. Ekonomibyggnaden uppfördes 1935 efter en
brand. Till g;,rdcn hör en vacker
ckpark. Makarna Evert och Gulli
Nilsson filrviirvade egendomen 1939
av 1inkefru Miirta Else Helena Håkansson född Halling, gift 1908 med
Axel Olof Reinhold Tottie Håkansson. Nuvanmdc iigare lir sonen Åke
Nil ~son.

Mjölkpolletterna är av papp och
finns på Kungl. Myntkabinettet. De
har måtten ca 44 x 30 mm och med
variemndc flirg. Hur polletterna har
använts lir okiint. Dc tycks emellertid ha tillverk<lls före 1873, eftersom
högsta valliren Hr l rdr, inte krona.
!Jötje Rådström

Fig / . l l Rdr.. däromkring en smal
rektnnguliir ram med hömen 1·ågigt
f asade. omgi1•en a v en dekorerad
ram. mellan lliimen en stort C. diirtmder tl'l1 mindre motvända c med en
punkt emellan, ytterst en smal rekllmgullir ram. Färgen är beige.
Fig 2. 50. 25 och JO öre Ilar vid kan ten en dekorerad ram, färgerna iir
blå. m.m och gul.
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En familjeskatt
l The Numismatist från februari
1935 kan man Hisa en artikel med
titeln "A most unusua1 hoard" (En
hiigst ovanlig skatt). Den består av
hundra halvdollannynt från I SI0 1839. Historien berättas av en äldre
gentleman i besittning av en intressant samling amerikanska mynt och
sedlar. Trots att han inte var myntsamlare ville han inte på några villkor skilja~ från sina mynt eftersom
de skulle gå i arv till hans barn.
Han beriiitar om fru X. som var en
mycket sparsam dam. En dag bestämde hon sig för att samla på halvdollamlynt till sin egen begravning.
Hon valde bara ut de snyggaste
exemplaren och stoppade dem i en
förseglad burk miirkt för detta ändamål. l lon tog kontakt med Sladcns
begravningsentreprenör och alla begravningsarrangcmang bestämdes i
god tid före hennes död. Kostnaden
ror ceremonien skulle bli 50 dollar.
När fn1 X avlidit visade sig burken
mycket riktigt innehålla exakt etthundra halvtlollarmynt. Dessutom
fanns ett brev till begravningsentreprenören diir han ombads att fullgöra den avtalade ceremonien samt att
ge fami ljepr!istcn ett kvitto på att full
betalni ng gjorts genom medlen som
samlats i burken.
22
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Begravningsentreprenören uppfyllde fna X:s önskemål, men burken med mynten lämnade han länge
oriird i en skrivbordslåda. Han kallade burken för sitt nest egg (viirpHgg) eller miny-day-fimd. Slutligcn
besHit han sig för att dela innehållet
i burken mellan sina två söner. Han
gav var och en femtio halvdollarmynt samtidigt som han berlittadc historien om myntens bakgrund.
lians önskan var att sönerna skulle
behålla mynten som ett minne av
honom och bara använda dem i nödfall. Mannen som berättade historien
var en av sönerna. Han hade fortfarande kvar sina femtio halvdollar.
och såvitt han visste hade också hans
!!2-årige bror kvar sina.
Det iir drygt sextio år sedan denna

historia berättades och nedtecknades
av Robert K. Botsford i Pennsylvania, USA. Man kan undra om efterkom mande generationer fortfarande
vi\rdar minnet av begravningscntrcprcniircns och hans klients samlade
skatt.
Det amerikanska halvdollarmyntet präglades varje år fr.in 1805 till
1839 med undantag ror år 1816. då
myntverket i Philadelphia utsatte~
för en förödande bmnd. År 1807 började mynten präglas med den s.k.
UbertY cap. På mynten skrevs valiiren 50 cents/50 c. Texten på mynten
ändrades till halfelollar först 1838.
Av allmänheten kallades de emellertid hela tiden för halfdollar, och
inom numismatiken kallas dc Lilu~rry
Cap Ila({ Dollar.
Eva Wiselm

Liberty Copllalf [)o/lor.
SNT l · 97

Konung Carl XVI Gustafs
minnestecken (CXVIGJmt) 1996
En kategori av kungliga belöningar
som står mittemellan ordnar och
medaljer bn1kar kallas för recke11.
Den äldsta är viii egentligen det som
hertig Karl av Södennanland delade
ut 1789 som ett minne ror tapperhet
vid bl.a. slaget vid Hogland året
innan (det hade två grader).! Här
skall ingen full stUndig förteckning
följa - dessutom har begreppet varit
något vacklande och åtminstone en
ren och oförfalskad belöningsmedalj
forvandlats till ''tecken" genom att
förses med ett spänne på bandet.2 l
alla händelser hör alla senare dylika. utdelade under vår nuvarande
dynasti. till den kategori som delas
ut av H. M. Konungen personligen.
Äldst är Oscar ll:s jubileumsminnestecken från 1897. De ncsta erinrar
sig s(ikert barnfotot av vår nuvarande
konung iförd paraduniform och farfarsfars minnestecken till 90-årsdagen 1948.3
Kungen bestämde sig redan året
innan för att instifta och utdela ett
minnesteckentill sin 50-årsdag; förebilder hade han ju från sina företrädare alltsedan Oscar Il. Expeditionschefen Sven-Olof Hedengren tog
kontakt med bl.a. författaren till
denna notis och en del samtal ägde
rum. Uppdraget gick till skulptören
och medaljkonstnären Ernst Nordin.
Av kostnadsskäl avstod man på ert
tidigt stadium från tanken på ett
genombmlet arbete. Skisser till bMa
sidorna besågs av dåvarande riksmarskalken Per Sköld och Hedengren; en ;w dessa valdes ut och visades dUrefter upp för kungaparet.
Efter ytterligare något dröjsmål återkom dessa med kungligt godkännande och del verkliga arbetet kunde
börja. Modellerna visades ännu en
gång och gick så till Myntverket i
Eskilstuna. dtir dc på vanligt sHn reducerade~. stamparna härdades och
präglingen ägde rum. Ett provavslag visades dock först för kungen.
Mollleringen i Serafimerordens band
skedde som vanligt genom ordensjuveleraren Carlman.
Enklast följer vi sedan hovprotokollet 4 av den 18 mars 1996:
J.
Priigli11g och uultlning tn•l'llminnesteckm
metl unletlning cn•HatLt fl•faj:r Konungens 50·
drsdag den JO april 1996 (se bilaga).
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Bilagan har fi.iljandc lydelse:
H. M. KONUNGeN lwr förklarar Sig
vilja riff si11 50-årsdag de11 30 april
1996 i11s1ifta el/ mi11nesrecke11 anri/1delas. foru/om metllemmar av de11
Kungl. Familje/l, jiimviil hovfimktiolliirer m.fl. personer e11ligr en inom Riksmarskalksiimberer uppriinnd
förrec:knillg.
Diirjiimle hor fl. M. Ko11unge11
bes/war. all del/a minnesrecke11
(CXV/Glmt) - priiglm i förgyllt silver i ållo11de swrleke11 i oval form.
krö111 av e11 Ku11gl. kro11a och forse/l
på årsidan med Ko111111gens lUlliiil chiffer och ptl frånsidan med åren
och dagen 19-16 - 30 april - 1996
skall i Semfimerortlens band bäras
efter m· Kollullg Gusraf VI Adolf
forfänad millliesmedalj men framfor
riddarrecken (se ii1·en bilaga 3 ri/1
Hovsradga11).
Till beskrivningen kan läggas att
tecknet tir ovalt. 35.5 mm högt (kronan ej inräknad) och 30,5 mm brett.
På åtsidan lir del lUll konvexa fåltet
bestrött med små fyrfacelierade upphöjningar. avsedda all fångn upp
ljuset och ge en viss "glittereffckt".
Frånsidan Ur svagt konkav. Tecknet
har utdelats till 498 personer. Kungl.
Myntkabinettet har erhållit det avbildade arkjvexemplaret och ytterligare
nå~m~ finns kvar hos Riksmarskalks~betet.
LLI

Foto: Ja11-Ere Ols.1·on

Noter
t. Se n!imm~t cmst E. Areen: Dc nordiska ländemas officiella belöningsrncdaljcr, heders- och minnesieeken från
1500-talct till våm dagar. S1ockholm
1938. s. 70ff. Den av Areen anv!inda beteckningen "1-logland~Jecknct" är
felaktig. ''Distinct ionstcckncl" iir den
korrek la benilnmingen (2:a och l :a
klass). För ~enare tecken se Fredrik
Löwcnhiclm: Svenska ordnar och medaljer. Stockholm 1987. s. 39.
2. Se min upp~a•~ Konung Gustaf V:s
minncslecken. NorJisk Numisma1isk
Unions Mcdlcmshlad 1955, s. l r. Delta är i :;jälva vcrkcl en medalj. Men
kungen har ju full rill all kalla den för
"Jcckcn".
3. Löwcnhichn a.a. s. 39 samt bilaga.
Folot ~ tcrlinns hl.u. i ncra av dc skrifter so111 g;ws ut 1ill kungens 50-årsdag
förr.t 5ret ~11111 givc1vis tidigare.
4. Fö r avskrifter och :mdra upplysning:~r
tackas Ann:I·Siina Swenson. Riksmarskalks!lmbelct.
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SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

@
Öppenidar
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar tO.OO - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08-4t1 50 81
Fax . 08-411 52 23

23

Schweiz
Schweiz har under 1996 börjat ge ut en
ny 20-fmncs~cdel. Fram~idans portr.in
visar kompositören Arth ur Honegger
( 1892- 1955).
Scdelns storlek tir 137 x 74 mm. Framsidans f:irg: röd. rosa. violett: baksidans
fiirg: röd. orange. m:\ngt1irgad.
Vid UV-belysning framträder fibrer i
blå!! och grönt spridda i)ver sedeln. En
metalltråd llnns inlngd på baksidan i
sedelns viinstra del. En del av sedelns
text och siffror har en upphöjt tryck. Den
röda siffran 20 p:\ fnunsidan färgar av sig
vid gnuggning. l c !l kincgram (silvcrfo·
lie) på sedelns framsida finns siffran 20.
som flynar sig uppåt och nedåt vid vink·
lingav sedeln.
O

9 5 A0000000

lli 7

•l

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄ LJ ER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
S!iel'. .~('(l/ar

!Jewlar hm j(ir sedlarföre 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
TEL 08-4 11 08 07

Irland
Irland utger sedan 16 september 1996 en
ny .E 100-scdcl. Scdclns framsida visar en
porträn p:\ den irHindskc politikern Char·
les Stewarl Parndl ( 1846 • 9 1).
Storlekcnlir 152x80 mm. Framsidans
färg: vinröd. orange, m:\ngl1irgad; baksi·
dan: grön , gråbrun.
Vanenmiirkct vi sar ett kvinnahuvud
med schalcu och siffran '' 100". Säkerhctstråd finns inlagd vertikalt som en
streckad silvcn r~<l med "f l00". Microskrift på framsidan i scddns nedre vänstra del linns orden: "BANCCEANNAISNAHEIREANN" repe terade, på baksidan i v1instm delen: "CENTRALBANKOFIR ELAN DONE HUNDRED·
POU:-.I DS".
Vid belysning i UV- lampa framlr'Jd.:r
på bahidan i nedre högra delen en harpa
i grönt och i vlinSir:l delen orden "ONE
HUNDRED POUNDS" kring en fackeltlamma. Från båda sidor framtriider blå
och gröna fibrer strödda i)ver sedeln. Som
kännetceken för blinda linns två trianglar
på sedelns viins1r.1 framsida. En del av
sedelns lexter och mönsler är upphöjda.

o
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Alfred Nobel
är alltid aktuell men var så mer iin
vanligt förra året ( 1996). dil tOOårsminnet av hans bortgo1ng och
berömda testamente firades. Kungl.
Vetenskapsakademien gav ut den
här avbildade medaljen. skapad av
den viiikände medaljkonstnHrcn och
skulptören Rune Karlzon. Jönköping. Den har. för att komma med
praktiska uppgifter förs t. slagi ts av
AB Sporrong i 500 exemplar i brons
och tio i silver. Diametern är 55 mm
och tjockleken 6 mm.
Åtsida: ALFRED NOBEL medsols upptill. CREAVIT ET PROMOVIT [= han skapade och belönade)
motsols nedtill: i mitten Nobel i
bröstbild en face. vänd svagt fat v..
iförd krage och kavaj och omgiven
av en detonation - symboliserande
sprängförsök - på varder.! sidan: nedanför till v. NAT[us] MDCCCXXX III. till h. OB [iit) MOCCCXCVI: till h. om huvudet konstn;irssignaturen R. K-::.011.
Frå11sida: SOCIO MERITISSIMO REG[ia] ACAD[emial SCIENTIARUM SUEC[iae] [= Kungl.
Svenska Vetenskapsakademien ;\t
sin högstförtjänte ledamot]. l mitten. delvis nedsänkt, S:t Gollhardsrunneln i Schweiz, den första som
sprängdes med dynamit. samt
spränghatten. ännu ett av Nobels
330 patent. därunder och med smil
bokslUver på denna NOBEL. Under
bilden MCMLXXXXVI.

USA
Minnesmynt
Kongress och senat i USA har anwgit cu
de nännaste irens minnesprog.rnm
mynt. dvs man har " syn ihop" sju olika
forslag om tillsanm1ans 2.5 miljoner
"proof and uncirculated" minnesmynt
Till dessa hör $5 guldmynt med an·
ledning av öppnandet a'' Franklin Delano Roo cvelt t-lemorial i Washington
( 1997). Man tar betala $40 för myntet.
100.000 guldmynt om S5 och 200.000
silvennym om S l slås for c u mycket speciellt 50-mjubileum- brytandel av barriären mot f;irgade spelare i baseball gc'!om au man släppte in Jackie Robinson.
A"cn här betalas en hög tillaggsa''Sift
som gir l iii välgörande ändamiL
Polisen hyllas med en minne. mynl av
sil\'er 0111 S l i en halvmiljonupplaga. En

ror
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Rand: Sporrungs stämpel. på si lverexemplaren metallstämplar.
Sentensen på .1tsidan har författats
av professor Tore Fr'.ingsmyr. Uppsala. Denne framförde en levnadsteckning av Nobel vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 26 mars
1996.

Enligt vlinlig uppgin från akademien (Solgerd Björn-Rasmussen,
som även lämnat en del andra upplysningar om medaljen) skiljer s ig
sättet att skriva årtalet åt mellan de
två sidorna, men konstnären ville för
balansens skull placera levnadsåren
LLt
runt Nobels hals.

minnesfond fir övcrskoucl (man betalar
$10).
275 :\r har forOu1i1 1998 sedan den
svanc pa1rio1cn f~n sjiilvsliind\ghclskrigcl. Cri~pus Auucks. föddes. A ven här
präglas en halv miljon $ 1 till cu pris av
$10. Övcrskoucl skall delvis bekosta cu
monument.
Yncrligurc en tninncsmynl om S l skall
erinra om au t5p år förflutit sedan Dollcy
~ l adison dog. övcrskoue1 går till bevarandet av Madi~ons hem i Virginia.
200-ån.minncl av George Washington;,
död 1799 celebrera~ med cu guldmym
om $5. Priset blir $40 och övcrskoncl
g:\r till Mou m Vcmon.
Ycllowslonc Nmiona l Park fi rar s iu
125-:\rsjubilcum 1999 och får ge u1 eu
si lvcnnynl om Sl till överpris ($11 ) och
överskolic l går bl a till parkens fond.
Tre andra jubileumsmynt har del ock·
s:\ beslutat~ om och hor hemma i 1997
års program: alla är Sl-myn1. Till dem
hör Smithsonian lnslilulions i Washinglon DC jubileum. US Botanie Gardens

och National Communitv Service. Under
1998 kommer cu redan 1994 bcslulal
minnesmynt Ö\'Cr Roben Kennedy (30 år
har då forflu1i1 sedan han mördades). Det
iir också l S.
Svenska sam lare av jubileumsmynt kan
notera. all vi haft yuersl få sådana präglingar till öve rkurs. l USA har del nu
blivii regel.

Sedlar
Del har skri,•iiS m)ekel 0111 den nya. sedan länge \'änl:ldc S50-sedeln med ny
design. efterlänglad av alla världens ban·
ker och fruktad av fOrfalskare och valulahamstrare. Den kommer under inne·
varande flr. Del kommer ocks& en ny
$ 100-sedel s:\ fon man kan. Också denna
ingår i kampen mol forfalskningar. Man
har visat eu en-linuncsprogram kring
deua ämne i amerikansk TV under höslen 1996.

o

25

Årets mynt 1997
Varje år anordnar den stora numismatiska katalogutgivaren Krause
Pub/ications en tävling som går ut
på att utse "ÅrcL~ mynt'· samt ~andra
mynt som anses som främst inom
olika områden. Till denna senare
k:uegori utses ''Biist:t guldmyntet",

..Det mest populära myntet..... Bästa
silvernlyntet'·...Det mest originella
mynt..:!'' osv. Hiir och i några nummer fr.m1åt publicerar SNT någm av
de nominerade mynten inom varje
kategori. Vi börjar med ..Det mest
historiskt betydelsefulla myntet''.

Vinnarna utses av en internationell jury. Den svenska medlemmen
av juryn är lan Wisehn. Avsikten är
bia att popularisera myntsamlandet
och fOrblilim utfOrandel av våra moderna mynt.

D

Norge. Norsk mym i tusen dr 1995. 5 kmnor. Koppamickel.

Is/t• Il/ Man. Dmom s upptäck/.
Den flir.YIII datom.
l crmm. Koppamickel.

/w lien. 500 dr sedwz PisaneJ/os flMel.ve. 5000 lire. Si!l·er.

SVENSKA

UTLÄNDSKA

April

Fcbnmri J 28· 2 Si ngapore Coin
Mars
Convent ion

19-2() Stockholm. B. Ahlström

UTLÄNDSKA
Februari 12
t.l-14
19-22
22
22

27
Mars

26

J

New York. Stack's
MUnchen. Panin
Munchen. llirsch
Lu ng Beach. Ponterio
Bruxellcs. Elscn
Singapore.
l:aisci-Baldwin-Gillo

MUnchcn. Giessencr
MU111Jmndlung
4
London. Spink
5
London. Vccchi
6-7 llultimorc,
13uwcrs and Merena
12 -14 Q,n:ahrilck. Kiinke r
15
llc h ingfors. Holmasto

Mar'

15-1946thlAPNGcncml
Asscmbly in Tunisia

Myntklubben
Skilling Banco
13/2. Torhjöm Lindström:
Guldmy/Il fli re florin och tluklll.

23/2. Amik- och sam/anni/ssa i Cupolen.
Unkiiping. KL 10.00- 15.30. Entre 20 kr.
Bordsbeställning genom Sven Arwcson.
tcl.01 3-76238.
13/3. Årsmöte.

l den polska staden Krak6w pågår en
intressant utställ ning 17 januari - 16
mars 1997. Den handlar om den berömde myntsamlaren Eme i:J'k Hut·
ten -Czapski och hans samling. Utstiillningen visas i Arsenalsrummet i
Cutrtoryski- Museet. 8 Pijarskagatan.
D

Sigtuna Myntklubb
Medlemsmöten andr:a onsdagen i varje
m:\nnd jan -juni. sc.:pt.-dcc. i klubbloka·
len Nyborgsv!igc.:n 8 i Roscrsberg.
Upply~ningnr 0 111 medlemskap m.m. läm·
nas per te lefon 08-590 38 190.
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Wtf~®®MiwilfirngJ®lil
på SNF:s julfest 1996 återges här. Svar i nästa SNT.
Anders Fröseli skrev frågorna.

l

KOPER
SALJER
VÄRDERAR

Pjäs var under 1700-talet benämning på myntet :
l . l öre KM

X. l öre SM

2. 5 öre SM

2 År 1211 påbjöd biskop Albrekt att denna stad skulle mynta
enligt gotländsk räkning:

1. Kalmar

X. Dorpat

2. Riga

3

l denna ort präglades svenska dalrar år 1540:
1. Stockholm
2. Västerås
X. Svartsjö

4

Vilken metall utgjorde grund för de svenska mynten under
Oskar II?:
l. Guld

5

7

8

2. Koppar

l Sverige har hittats ett fåtal arabiska guldmynt från vikingatid, vad kallas dessa?:
l. Denarer

6

X. Silver

X. Dirherner

2. Dinarer

Kungen som regerade under detta år hade valspråket "Statens välfärd min välfärd":
l. 1723
x. 1753
2. 1783

B.AHLSTRÖM

MYNTHANDEL AB
Nomnalms1org l, lir.

Box 7662 103 94 STOCKHOLM
TEL: 08-10 lO lO FAX: Oll-678 77 77

INTERNATIONELLA
AUKTIONER

Många av kronmyntens högre valörer har riksvapen med
hjärtsköld, när började man bruka de vapen som ingår i
de fälten?:
1. 15- och 1800-Lal
X. 13- och 1500-tal
2. 12- och 1800-tal

FORTLÖPANDE INlÄMNING
TILL VÅRA 4 ÅRLIGA AUKTIONER

Med vilken teknik är drottning Kristinas ettöringar präglade?:

Du som bittills intt lä11mat w1got;
pröva oss!

1. Valsverk

X. Släggverk

2. Hammare

Du som fomr liinmat objtkt till oss:
Kom gärna med mer!

Dina ohjekt bjuds

tH

1ill v:\r vä_rl,bonupän-

n:amle kundkrcu, som jr imrcsscrad av såvä]
M-YNT )om frimärken, brev, häften. w kou.

9

lO

stater pratar man om i grekiska antika mynt, vilket innebär:
2. Huvudmynl
l. Dekadrachm
X. ll':tradrachm
Svenska akademiens första medalj gjordes över:
l. Erik Dahlberg

X. Olov von Oalin

2. Per Brahe

h:andskriflcr och :tkricbrcv mm."
Du b n alltid vara säker pl att fa högsta möjliga
priser Ojr Din rn:ucri:tl. Din crygghet :ir :ur
vi h:u so.årig erfart"nhet och finner g1ädjc j an
hjJipa v:lra kunder rill m:aximah råuh;tt.
l)a dsbon vclt :ttl\•obrer :'l11lir:tr t)Cra os.s.

GRAllS RÅDGIVNING!

11 Det var under medeltiden olika vikt på penningen i Götaland, Svealand och på Gotland, hur många gotländska
gick på en svealändsk?:
l. 2
x. l 1/3
2. 1,5

12 Vilket år präglades det första svenska myntet med valören
10 öre?:
l. 1738
S!I<T l · 97

x.

1855

Ring gärna!

~

08-678 3217

......

FAX 08-678 19 39

MYNTKOMPANIET
Dirger Jarlsgalan 8, 3 rr
114 34 STOCKHOLM

2. 1872
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ANTUKÖRlEN IERlBJUDlER

Ä]nllnllLJ[ lb>~i tttt]r(e

<auudktt ii<o>]nt§~
v lLlllUkoJF fJr:,o.,JonL ll9J9J1Y

Genom vårt nya snabba datasystem för auktionsverksamheten kan vi nu
erbjuda våra auktionsinJämnare ännu bättre villkor!
Som första svenska myntauktionsarrangör inför ANTIKÖREN 1997 ett
differentierat rabattsystem för auktionsinlämningar!
Ju större inlämningar - desto lägre provision! Stora pengar att ljäna!

Följande gäller fr.o.m. 1997 för inlämningar av samlingar till Antikörens auktioner:
Minimipris upp till
10.000 kr
50.000 kr
100.000 kr
200.000 kr

-

10.000 kr
50.000 kr
100.000 kr
200.000 kr
och uppåt

=
=

15,0%+ moms
12,5% +moms
10,0% +moms
= 7,5% +moms
= 5,0% +moms

(=18,75%)
(=15,625%)
(=12,5%)
(=9,375%)
(=:6,25%)

Om Du önskar avyttra riktigt stora samlingar - kanske över en längre tidsperiod ...
. . . kontakta oss angående speciella villkor! Antikörens köparprevision är för övrigt
endast 10%+moms, vilket naturligtvis ockspåverkar säljarens netto i positiv riktning!

Vi har genom tjugo framgångsrika auktioner och tiotusentals sålda objekt bevisat att vi har
kunnandet och förmågan att uppnå mycket goda resultat! Om Du har mynt har vi köpare!

MYNTAUKT][ON Zo, den 17 maj
UNLÄMNUNG t.o.m. den

1

mars

Tradåti.on & Kunnande

AN1rJ[ JK<Ö>J~JEN M(YN1rJH[ANJ0)JEJL
Stu1replatsen

1,

4 11 39 Göteborg, tel & fax 031-18 39 6o.

