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Arsmöte med vår resa till Aland
24-25 maj 1990
SNF: s årsmötesförhandlingar med
den traditionella vårmiddagen och
-utflykten förläggs i år till Åland. För
deltagarna väntar en intressant och
underhållande program med bl a en
bussresa i rorsommarens vackraste tid
till platser på Åland, som den genomsninlige besökaren aldrig ser. Programmet ser ut så här (med reservation för smärre justeringar):

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

fåstningen av kanontomen sprängdes och totalförstördes av fransmän
och engelsmän under Krimkriget år
1854:
- Sillis med de av svenska ingenjörstrupper år 1919 demolerade ryska
art ilieristälJ ningarna.

MYNT • SEDL AR • MEDAWER

19.00 Vårmiddag på restaurant Nautical Club.

Vasagatan 42
111 20 STOCKHOLM

KÖPER • SÄLJER • BYTER

Spec. sedlar
Betalar bra för sedlar jure 1930

Tel 08 - Il 08 07

Torsdagen den 24 maj (Kristi
Himmelsfärds dag)
08.10 Avresa med Viking Line från
Stadsgården i Stockholm till Mariehamn med ankomst klockan 14.25.
därefter incheckning på hotell Cikada, som ligger på bekvämt gångavstånd från l:irjeterminalen.
15.00 En tre timmars guidad bussresa
till följande platser:
- Pr'.istö med ryska soldatgravar for
sex olika religioner från tiden
1830- 1854;
- Bornarsu nds fåstningsområde, där

Fredagen den 25 maj
09.00 Samling vid Ålands Museum.
09.15 Visning av en av Ålands Museums bildspeL

15.35 Återresa med Viking Line.

09.30 Årsmötesförhandlingar i museets aula.

20.00 Ankomst Stockholrn Stadsgården.

10.00 Visning av museet och en del av
de numismatiska samlingarna.

OBS! Lokala tider; kl. 9.00 finsk tid tir
8.00 svensk tid.

11.30 Besök på Ålandsbanken och visning av en del av bankens och av privata numismatiska samlingar.

Fonsättning på sid. 27

12.00 Besök på
skapsarkiv.

Ålands

Därefter egna aktiviteter till:

Land-

Internationella
myntauktioner
Chrisric's
8 King Srrccr. Sr. Jamcs's
Lonelon SW IY 6QT
ll+ (44 1) 839 9060
C hrisril''s
502 Park Avcmu.'
New York, NY 10022
Tel: (212) 5461056

26

Chrisric's
Sturcgaran 26
11436 Stockholm
Tel: (08) 6CJ2013 1

Christie's
Dronningens Tva crg;~dc.: 10
1302 Capenhagen K
Tel: (451) 32 70 75

Christie's
Riddervalds gt lOB
Oslo2
Tel: (472) 441242

ORGAN FÖR
SVE:-.'SKA NUM lS~J AT ISKA
FÖRENING E~
Östermalmsgatan 81
114 50 Stockholm
Telefon 08-667 55 98
(tisdag - fredag kl 10.00-13.00)
Sw'nsk Numismwisk Tidskrift:

I'Qstgiro 15 0007 -3
Bank!!iro 219-0502
Svens~ Handelsbanken
S1\T utkommer den l
i månaderna februari- maj och
september- december
Prenumemtion: helår 100:-

SVENSKA
ATISKA
NUMISM
••
FORENINGEN
Vårprogramme t 1990
Om ej annat anges. hålls mötena kl 18.30 p:\ Sandhamnsgatan 50 A (Riksantikvarieämbetets lokuler. tag buss nr 41 till Rökubbsga tan eller T-bana till Gärdet).
19.00 går vi i stiillct på Kungl Myntkabinenets före·
15
Mars
läsning i Historiska museets fi lmsa l (ingång från
Narvaviigcn/Linncgatan). Program >C sid 46. OBS!
Bellman -ajrolleli flyttad till 2213!!
~2

ANSVA RIG UTGIV.~RE
hm Wisehn
REDAKTION
Hans Fmnzen
:<.tonica Golabiewski Lannb}
(progmm. fOreningar.
ak tuella auktioner)
Kjell Holmberg (annonsering)
Mwmskriptg ranskning:
L;Jrs O. Lagerqvist
Rt!dtrktionsst•kretemrc :
~largareta Kla.,en
(adrc,, och telefon 'e O\:In!)

A:>: KOXSER
Bokning
Tel 0292 -303 ~5 b'äll~tid o helger
llmwnspri.~er:

2 000: 2 sidor (mittuppslag)
1 450:2: a om .;latts~ida n
ormlagct~~4 :c ~ida
1 800:1 200:III >ida (151 x 214mml
850:213 <ida (99 X214 mm)
112 ,ida (151 x 105 mm)
650:450:113 >ida (47 x 21~ mm)
l t ~ <.ida en x 105 mm)
.150:250:
l / 6 ,ida (47 x l 05 mm)
150:1112 ,ida C47x50 mm )
Si.1111 mmerialda!i:
Den l :a i manaden
färt• utgivning
Hcloricina1 alt manu' nch
~gärna >ki>s.
Sände;, till SKT.
adrc'' enl o'·an.
.wm <j iir fiirenli~.:o
111ed SNI.-:s. F/DEM:.~ oc"
,1/NP:s Nik
kommer att tn·biija.l'

Alllum~er

Tryck:
:\lastcrprint Sättcri & Tryckeri AB
ISSN 0283 -07 l X

~~

April

~5

::!~ -25

~laj

Kl 18.30 (vanlig tid) samla\ vi i Hiltoriskatmtseets
elifreiw/l (anviind ingången från Narvavägcn/Linncgatan) för en afton kring Carl Michael Bellman medaljer. mu.1ik. IIUII. Vi ~cn·cra~ en m:'tltid i
1700- tal ct' tt:ckcn fci r 150 kr (rnkl rödvin). Den som
vill delta i måltiden måMc anmiiln ~ ig ,f('llliSI 20 mar~
till kan, Iiet te l 667 55 98 (t i~- fred kl 10- 13) eller
~k riftligt. Beloppet kan in~äua' p:\ dn pg 150007-3
(mii rk talongen "Bellman" ).
Vårauktionen i Staten~ HiMori,ka mu,ccr.
Stcn Tcsch. chef för Sigtuna rnu,cum : t' ya rön om
det äld,ta Sigtuna. Prcliminiira rcwltat från utgrävningarna.
Re~a till Åland med år~miitc . Program 'c ,jd 26.

Fo rts frått .1id 26

Priser och iil'riga upplysttittgar
Priset fOr rc:-an beriiknas bli omkring
5-tO kronor för pl;u, i dubbelrum respektive 655 kronor fö r plats i enkelrum. Della pris inkluderar båtresa t/ r.
hotellrum. middag på torsdagen
(dryc ker betalas separat) oc h huss ut flykten. Fiir <iterresan har vi hestiillt
bord för sarmlic.a i båten~ å la carte matsal (den a inga r ej i priset). Lika,;i
äter den <.om vill på ut iTi rden till
Åland. inget iir då bc~tiillt.
För re~crvation betalas ovam.t:icnrespektive
de summa av 540:655:- till Numismatiska Föreningens postgirokonto 15 00 07-3 fiirc
den 20 april.
Antalet pl:ll~cr iir bcgriin~at till 5-l
och även KMK : ~ viinncr iir inbjudna.
så det !!ällcr all va ra ute i tid ! Nii r an talet ä; full huka t betala~ kommande
inbetalningar tillbaka.

Adressändring
An ränd postens adressändringsblankett, som du
siinder till:
Svcnsk:1
Numism:lliska
Föreningen

Östcrm:~lrmgatan 81
ll.t50 STOCKHOLI\1

SNF:s kansli
har postadress :
Östcrrnalrmg.atan 8 1, 2 t rö g.
l 14 50 Stnck hohn.
Telefontid tisdag fredag 10-13.
tcl 08-667 55 98.
fksii kstid 10. 30 - 13.00
Sl'mt•sterstilngt:

GYNNA
SNT:s
ANNONSÖRER

midsommar- l sept !.Hillt j ul- och
ny<i rshclgcrna .

Me1·a ny tt
~c

sid 26 och 46.
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Kring världens största mynt Kristinas 10 daler s m 1644 - 1645
Av Ian Wisehn och Lars O. Lagerqvist
l det magnifika arbetet av Bertel
Tingström. P/me nw11ey, the llvrld's
fargest currency (Stockho lm 1986. utgiven av Kungl Myntkabi nettet) kan vi
studera hur tanken på dc. jättelika kopparmynten i plåtform väx te frJm med
diskussioner i rådet och t o m en provmyntning (Tingström s 17 ff.). l diskussionen 1643 deltog bl a Axel Oxenstierna. Louis De Geer och Claes Fleming. Besluttog i januari 1644 varvid
det beslöts. att man skulle mynta plåtar om 10 daler s. m. med en vikt av 2
lispund och 18 markpund. dvs 19.72
kg.
- Myntni ngen tog sin början i Avesta
samma år. Order om att myntningen
skulle upphöra nådde myntverket där
i januari påföljande år. Emellertid påträffades 1974 en tiodalerp låt med årtalet 1645 (härom mera nedan).
Tingström har påvisat (s 20). att man
i slutet av detta år i brev från myntverket bekräftat. att det slagiL~ 235 plåtar
för Svea Livgarde tidigare under året.
Totalt åtgick fcir viirlrl~ns stör~Hl mynt
inte mindre än 528 ton koppar.
Av !O-dalern pr'.iglades sammanla!!!:

l644-

26 539 st
1645235 st
Idag känner vi endast till åtta bevarade lO-dalers plåtmynt och ett exemplar som försvann ca 1810.
Hiir nedan fOrtecknas dessa exemplar:
Kungl. Mymkabi nellet, inv. nr -l213.
Småland. Kulmar hamn.
10 daler s. m. 164-t. funnen vid muddrino i Kalmars inre hamn 1867 (mellan~rädgårdarnaoch gasverket). Upphittaren var arbet karlen Jonas Andersson. Plåtmyntet löstes med -la rdr

r m.
Ref: SHM /KMK :$ inventarium.
Kungl. Myntkabi~!ettet. RAÄ-SHMM
dnr 3460174. Ostergötland. Gryts
skärgård. Häradsskär. (Mynt fyndet är
änm;inte fyndfördelat och nya undersökningar av fyndplatsen kommer att
ske under 1990.)
Fem 10 daler s. m. hittades (tillsammans med mer än 2000 rundmynt av
koppar) i Gryts skärgård. Häradsskär.
utanför Valdemarsvik 1974. Mynten.
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som hade legat i vatten. var delvis h!trt
anfr'.itta. 10 daler s. m. 1644 (4 ex.)
och 1645 (l ex.).
Rcf: i\TA. NNÅ 1975 - 76, sid 244,
Malmer. B. & Wisehn. 1.. Myntfynd
från Östergötl;md. S1·eriges mynthisTOrio Lmulskapsim·enu•ringen l. Göteborg 1982. fynd nr 21.
Eriksberg, Bondeska samlingen

10 daler s. m. 1644 (l ex.).
Sannolikt hardet år 1809 inköpts av
dåvarande innehavaren av Eriksberg
friherre Carl Bonde (1786 - 1854).
vilken då inköpte en hel mynt~amli ng.
Detta var Jonas Norns (ca 1719 1795) samling om ca 3000 mynt och
medaljer. l denna samling ingick även
lO-dalern. Den sydamerikanske frihe!Shjiilten Francisco dc Miranda som
reste i Sverige 1787 besökte i Götcborg den 27 november Jonas Norn.
Henuna hos Norn fick Miranda bl a se
tO-dalern (det år troligt att vinhandlaren Daniel Ncscher (1753 - 1827)
fOrst köpt Norns samling och diirefter
år 1809. i r.idsla for en ryskt anfall på
Stockholm. sålt samlingen till Bonde). Den av Bonde köpta samlingen
ställdes emellenid undan och var
honglömd ;inda till 1869. Då besöktes
Eriksbcrl! av den fmmståcndc numismatikern~ expeditionschefen Curt
Fredrik Meinandcr (1790 - 1878).
Han fick höra talas orn en tung ekkista. vilken fanns fårvarad uppe på
stonsvinden men aldrig i mannaminne
blivit öppnad. Någon nyckel fanns
inte. och kistan var så tung. att den
inte gick att rubba. En smed fick upp
locket. och innehållet visade sig bestå
av en miingd plåtmynt - bland annat
den sällsynta lO-dalern .
Referenser: ATA: Wahlstedt, A .. Dc
stora plåtmynten (10- och 8-dalrar) .
Numismm iskn Meddelmulen XXV.
sid. 37 -51: Nathor~t-Böö~. E. &
Wischn. 1.. Numismatiska forskare
och nwntsaml are i s, crigc fram till
1830-t;let. Numismmiska Meddelan den XXXVI. Stockholm 1987.
rki'Sill 111\'/lf/1/US I'llln

10-daler.s. m. 1644 (l ex.).
Den fr.~mst;iende ~amlarcn greve
Carl Snoilsky (1841 - 1903) hade i en

Mitt i City
PEO Mynt &Frimärken
!\led stor sortering av
Mynt • Scdlar • Medaljer
Frimiirk cn • Vykort
Aktiebr ev • Tillhehii r

Drottninggatan 19. Box 16245
103 25 STOCK HOLM
Tel 08 - 21 12 10
gammal bok i Ku ngliga Biblioteket
funnit upplys ningen. att rredrik l år
1731 på sin resa till Hessen medfön ett
tO-dalers plåtmynt, vilket redan då
ansågs som en mritet. Med utgångspunkt från dessa upplysningar lyckades den kiindc konst- och antikvitetshandlaren Henryk Bukowski efter
långa efterforskningar uppspåm exemplaret. l samband med de Hammerska konstauktionerna vistades Bukowski 1892 i Kiiln. och vid hemkomsten till Stockholm hade han
plåtmynte t med sig. Troligen hade han
l?nt byta plåtmyntet (som antas ha fun:
nits i Hcssischcs Landesmuseum 1
Kasse l) mot n;\got föremål, som iigt
större intresse för museet i dc~~ egenskap av ~pccicllt hessisk kulturin~titu
tion. År 1893 inköpte~ plåtmyntet av
apotekaren Gustaf C.1valli (1849 1926) för 2000 kronor. Niir Cavalli
. åldc ~in plåtmyntsamling till Avesta
J;irnverks A. B. medfåljdc lO-dalern.
Ref: Wahlstedt. A .. Dc ~torJ plättnynten (10- och 8-dalrar). Numismatiska
Meddelmull'n XXV. sid. 37-51.
Riksba11kens mymsam/ing.

ur~prung

ligen friherre Gustaf Classon Rålamb~ (1675 - 1750) ~:unli ng . Den
finns upptagen ~om nr 168 i den rålambska katalogen och bör allt~å ha
funnit~ med niir riksbanken efter dennes död 1750 köpte hela den numismatiska kvarlåtenskapen. Niir och hur
den ~ed:tn försvann ;ir obekant. men
när bankens kabinett p:l 1830-talct
kom under B.E. Hildcbrand~ omsorgsfulla förvaltning \ar den i alla
hä;dchcr borta.
Rimligtvi ~ bör denna plåt. ~om icke
iir identisk med någon :w dc :mtlra
kända. finnas kv:1r någonstans. såvida
den inte i ren okunnighet blivit nedsmält efter att ha passcrm flera mellanhänder.
Ref: Wahlstedt som ov.tn. s 38.

lOdaler s. m. nr 1644. PMrmynrer ur Riilambs samling (efrerkawlog i Kungl. Mynrkabinl'fft'f). wmfiin·iirmdcs ri/1 Rik.llmnkt•ns .mmli11g
och på okänT säu forsi'0/111 ca 1800.

29

En karikatyr av Fritz von Dardel 1885
Av l.LJrs O. l.LJgerqvist
Fritz von Dardel (1817- 1901) hörde
till en gammal adlig släkt från Geneve. varav en gren skall ha utvandrattill
Neuchatel under medeltiden. En
medlem av denna gick i engelsk krig~ 
tjänst fra m till 1808 och gifte sig sedan
med en svensk grevinna av ätten Lewenhaupt. Han fick 1810 svensk be·
kr'.iftelse på sitt adelskap och 1816
preus isk. Med sin hustru återflyttade
han till Schweiz och där foddcs - i
euchåtel - sonen Frit:. Ludvig.
Denne modersmål var franska och

niir han 1833 reste till Sverige fUr att
bli officer fick han liira sig sittnya fli.
dcrncslands språk så gott som från
grunden: helt bchiirskade han det alll·
rig och sina privata anteckningar fiir·
dc ha n mestadels på franska.
Dardel kom att göra en lin kurriii r i
Sverige. Krigstjänsten Jiinmadc han
definitivt 1864 som överstelöjtnant
men hade d;\ hunnit med att v:tra mili·
tärattachc! i Parh och få en hovtjiin~t
hos Karl XV. som han redan tidigt liin
kiinna (under dennes kronprin\lid).

Fram till kungens död 1872 förblev
han en av dennes närmaste. ehuru
ingalunda okritiska viinner. Dardel
hade en annan sida - han var också
konstniir. Detta ledde till en ny kan·iiir. Samma år som han lämnade militiirtjiinsten blev han överintendent och
chef för Överintendentsiimbctet d v s byggnadsstyrelsen - ~amt preses
i Konstakademien (till 1885). 1867 93 \~lr han ordförande i 'ationalmu~ci nämnd och innehade en mängd
andra liknande uppdrag. bl a ~om

l . G. Sa/ollll/11 l"id Sflllllllillltnlde i KonsWkll(h•mit•ll.\ IIIl/IIIId 27 januari 1885. 'li·d:ninx t/\' F \"1111 nanll'i. Nationalmll.\('11111.
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juryman mr nera utställningar inom
och utom Sverige. Till sin konstuppfattning var han ganska konservativ.
Dardel var en mycket nitig karikatyrtecknare. Genom sin position i
samhället med förnäma och vidstriickta fö rbindelser kom han att bli
en ovärderl ig skildrare av det samtida
svenska samhällets högre skikt i bild
men även i skrift. vilket kan studeras
i hans Mi1111e11 och Dagboksanteckningar, alla utgivna efter hans död
(1911 - 20. 1930). De är illustrerade
med hans egna karikatyrer. Dessutom
bidrog han som tecknare och kåsör
under pseudonym i dagspressen samt
illustrer.tde nera arbeten av andr.t.
bl a ett av den blivande Oscar II. Hans
efterlämnade verk iir spridda på många håll - åtskilliga i privat ägo - men
den här avbildade karikatyren (fig. l)
finns på Nationalmuseum.
Texte n under teckningen berättar
om vad den föreställer: "Saloman

grundar (grunnar) på medaljförslag d. 27/ 1 1885... Var ägde nu detta
..grunnande" rum och vad gällde mcdaljförsl<tget? Det är inte så svårt att
fastställa. men låt oss börja med den
karikcmde.
Geskel Salomon (1821 - 1902) var
av judisk hä rstamning (från Schleswig) och hade 1850 ändrat sitt namn
till Salornan. Scdan 1874 undervisade
han som vice professor vid Konstakademien och va r medlem av denna.
Mest känd är han för sina porträtt.
landskapsmålningar och genrebilder
men hör inte till dem. som i dessa
konstspekulationernas yttersta dagar
..omviirder:us.. och Yars verk betingar
höga priser på kval itetsauktioncr~a.
Mest kiind är säkert hans of1a reproducerade .. Utvandrarna··, målad 1864
under hans tid i Göteborg.
Sammantr..idcsdatum gör det liitt att
fastställa. au det måste röra sig om ett
möte i just denna akademi. där Salo-

man var medlem och Dardel iinnu
preses. Det ä r omvittnat. att Dardel
förströdde sig med att teckna under
långrandiga sammanträden (han var
varken den f6rste eller den siste~). ja
t o m under middagar.
Genom vänl igt tillmötesgående av
Kungl. Akademien för dc Fria Konsterna har jag fatt en kopia av ett protokoll. som fördes vid akademiens mrvaltningsnämnds sammantriide den 27
januari 1885. Närvarande var. förutom dc två ovannämnda herrarna, professorerna greve Georg von Rosen
(1843 - 1923). Wilhelm Wallande r
(1821 - 88) och P. D. Holm (1835 1903). vice professorerna M. E. Vinge (1825- 96) och F. G. A. Dahl
(1835 - 1927). kassaförvaltaren kamrer August Beskow (1836 - 86) och
sekreteraren, professor A. Th. Gellerstedt (1836- 1914). Protokollet har
- efter Dardels avgång - justerats av
von Rosen. Här läser man som §2
fi)ljande:
Företeddes Medaljgra\'ören Adolf Lindbergs på grund af Nämndens annons i allmän tidning inlemnade fOrslag till bilder
och inskrifter fOr den medalj. som kan
komma all varda utdelad som pris vid årets
kon~tutställning. :-lämndcn godkände mr
~in del fr-.un~idan. men lcmnadc. bcu-..ffmtdc frnn~idan. åt sekreteraren i uppdrag
:m tillfr.\ga torfatw ren [!l huruvida han vore hugad mt anordna densa mmas Minervafigur i sillande stiillning i stiillct mr stående
och inkomma med ell sådant altcrnatif in·
nan Akademiens nästa sa mmankomst den
31 denne,.

Det är en smula förvånande att fin na Lindberg - snart själv medlem av
akademien (samma höst) och professor - benämnd .. författare .. och att

2 ll·b. Meda/je ma till Konstakademiens 150-rirsjubileum 1715- 1885. ;h·lldolf Lindberg. a. Minnesmedalje11. /J. Prismedaljen. Dt• sl.iljer sig tir endast genom inskriju.'n nederst f'tl Jn!mitlan. - Kungl. Myntkobinellet. Fmo ;tTII.
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man anser. atl han biir kunna mrram
en ny ski~s p:l4 dagar. Om det var just
Saloman som anmärk te p:l f rånsidan
lär vi aldrig ta ve w: diiremot syns det
tydligt. au det iir en tecknad förlal!a
och inte någon modellerad skiss ~o~n
han studerar.
Vad man :.edan s:tknar i protokollet
är sjiilva unlcdningcn 1ill all man beslutat sl:l en ny prismedalj - det va r
akademiens 150-årsjubileum. Det var
1735. under Fredrik !:s regering m.:n
helt utan denne för kultur fö!!a intre:.·
serde monarks tillskyndan. ~om
Kungl Akademien fOr De Fria Kon~
terna !>Liftade . ehuru då under mtm·
net Kong!. Ritakademien.
Vi !>kall här inte i detalj följa medaljens tillkom~thistoria men kan kon.-.tatera. au Lindberg böjde sig fOr akademiens önskan och framställde Minerva sillande. Förslagen u nder~tii lldes

~edan

enligt gliilande bestiimmelscr
Kung l Viuerhcts Historie och Antik·
vitch Akademien IOr granskning ;tv
in!>kriftcrna. Della skedde f ö på den·
na akademi~ in~tiftelscdag. den 20
mars. d:l etl sammanträde~ alltid avh:\lb i ~år!>kilt högtidliga former. §89
h~:r'.itlar fiir oss:
Eli af K. Ak:.tdcmicn f<irdc fria kon>tcr·
na inlcmnadt 1\ir~lag till t\·~ medaljer god·
kiindc~ .

A. IJcli>ntng,mcdalj. (S~ filljcren bc>kri\·
ning till' ill.cn ,.j 'kall ålcrknmrna.)Atflirtjc*ll\/t'll .

B. }.l inne,mcdalj. Lik den fiircgåendc. 7il/
tlllllllllt'ISt.

Som \)'nes hade Konstakademien
nu bc~tiim t sig fOr au göra en särskild
minnc,mcdalj atl
utdela~
vid
150-å~fc!>tcn.• Denna lirades cmcllenid redan den l augusti 1885 i n[irvaro av den kungliga-familjen och då
var medaljerna inte llirdiga!

* Under

jubileum>å ret utbröt den ~tora
>tridcn mellan akademien och ..oppo·
ncnterna... dvs nästan alla dc yngre.
fr:umtorm:tnde konstnärerna - Bcrgh.
Zorn. Larsson m fl . Reformfor!>lag av vi·
..:~des av K . Maj:t. Dardel rcagcrJdc
ganska negativt. även om han var po~itiv
till .:n del av de unga;; arbeten (;.c ,j;.la ,j.
dorna i Dagboks;;mecknim:ar för 1885.
Sthlm 1920). Dardels avgång som preses
hade inte med stridighelerna au gör:t:
han hade 1882 i efterhand ;tcccplcrat tre
(tr, förlängning. men ej mera.

Låt oss fOrst återge B. E. Hyckcrts
beskrivning (efter dennes tilliigg 1892
till Hildebrands stora medaljverk fr.in
1874-75):

• 66.

Ats. FREDRIK l GRUNDLÄGGARE (femuddig stjärna) OSCAR Il
BESKYDDARE; innanför omskrif·
tens början årtalet 1735 och innan-

J. Feslt'll 1id Krmswkadr•mirns 150·tirsjuhilt•um IIIIIJIU.\Ii /885. Efter lt'ckninx m· V. ;tndren i Ny 11/rwrerad Tidning. På podiet i bal.grrm·

tfen st•:. den ktm[/li;~afamiljen :frtln t·llnstaprill.f Carl. krmrprinu.mm Victoria(?) . O:.etlr Il. drouning Sofia (siumrde). kronprim Gtt.flaj
(V), prins Eugen. Alla de krm;~liga hermma /Jrir Sr•rrrfinwmrdr•ns bmullrelr korrekt iJ•·n 1'(/nsrer tuel.
den lrögm - tir der en mis.wppfauning m· krm.wrtlren ?
Reprofmo A'l i l.
·
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kun;~m .

som bi/r det Öt'l'r

fö r dess slut 1885 Båda konungarnas bröstbilder, v. s., före nade, konung Oscars i amiralsuniform
med Carl Xll l :s orden; k. Fredriks
i harnesk. - Under k. Oscars
axeJ: A LI'IOBERG
Fräns. K· AKADEMIEN FÖR DE
FRIA KONSTERNA En kvinna
(Akademien för de fria konsterna)
i antik dräkt, med en stjärna öfver
hjässan, sittande på ett pelarkapitäl, omgifvet af en herkulestorso,
en plansch portfölj, klubba och palett med penslar (sinnebilder af de
fria konsterna), håller i den framräckta högra handen en lagerkrans och hvilar vensira armen på
en invid hennes sida å kapitälet
stående sköld med Akademiens
vapen (en upprätt stående sädeskärfve (vase) i k. Gustaf lll:s krönta
namnchiffer, omgifvet af tre kronor). l afskärningen: TILL AMI NNELSE - Vid vensira kanten:
LINDBERG

Kring kanten på båda sidor en
pärl rand.
Diam. 51 mm. St. på k. Myntet, åtsidans skadad genom sättning. Slagen
af k. Akademien för de fria konsterna.
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Dylik, men Fråns. AT FÖRTJENSTEN i afskärningen.
St. på k. Myntet. Utdelades vid 150årsfesten såsom hedersbetygelse från
Akademien, i guld till fyra framstående
svenske konstnärer, valda inom de tre
konstgrenarna skulptur, arkitektur och
målarekonst, i sitiver till ledamöterna i
bestyrelsen för en i sammanhang med
festen anordnad konstutställning.
Här är medaljerna avbildade som fig
2a-b.
Beskri vni ngens kommemar är alttså felaktig - av Adolf L indbergs egna
anteckningar, publicerade 1939 i katalogform av sonen Erik Lindberg
(NNÅ 1939. s. 60 nr M . 94) framgår,
att arbetena levererades i oktober månad 1885.** Vid den stora feste n fick
de belönade nöja sig med ett meddelande om pri serna .

**

Följande m~nad invaldes Lindberg i
Akademien. Det fanns nog ett sim band.

Det guldexemplar av minnesmedaljen (2 b) som tilldelades konungen och som finn s kvar på slottet - fick
Oscar II alltså lörst under hösten.

K ällur och litte r atur:

Kungl Akademien fo r De Fria Komtema : Protokoll 1885.
Kung l Vitterlli'tS Historie och Amikl-irers Akacli'mien: Protokoll 1885.
Nwionalmuseum:
Teckni ngs~amlingcn.
B. E. H yde n : Sveriges och svenska
konungahuset!>
minnespenningar.
praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 ... NM XIII. Stockholm
1892.

E. Lindberg: Adolf Lindberg
NNA 1939. Sto<.:kholm 1940. ~ l - 85.

=

NM
Numismmiska Meddelandc•n.
utgiven av Svenska Numismatiska Föreningen.
NNÅ = Nordisk Numismmisk AT:~
skrift, utgiven av Nordisk Numismati sk Union.

Barnens daginsamlingen 1909
Hur gick det till vid insaml ingen av
pengar i samband med Barnens dag i
början av sekelskiftet? För barnen i
Stockholm var det en fri lufts- och karnevalsfest som nog de Oesta barn kom
i beröring med. Bakom dessa festl il!hetcr fan~lS det även p<i den tiden ;n
organisation. l fd norska ministerhotellet hade bankir Burmans sterbhus
stiillt tio rum i två vån ingar till förfogande l()r Barnens dag; expedition.
Här började chefen, J. A lmquist, till sammans med ett par bitr'.iden arbeta.
Med tiden ökade göromålen infOr
själva insamlingen och staben ökades
med y tterligare biträden. För att få in
pengar till ve rksamheten kr'Jvdes
bössinsamlingar. Denna del av Barnens dag var inte populär bland all mänheten. Men man hade ansträngt
sig att till bössinsamlare de " hyggiigaslc ungdomar som Stockholm öfverhufvud kan prestera' '. Det lwde
funni ts m<lnga k lagomål och man hade
där f{)r tvingats att skärpa kontrollen.
Först o<.:h friimst fick ingen över 15 år
någon bössa om inte hon eller han tillhörde någon förening. Varje bössin sam lare fick efter noggrann inregistrering ett gult märke med ett nummer som motsvarade den förening han
eller hon tillhörde. Detta märke~ som
skulle bänts synligt. möjliggjorde i
hög g rad för allmänheten att själva utöva kontroll överden skramlande ungdomen. Man uppmanade allmänheten
att endast liimna pengar till ungdomar
som hade bössor.

ra

/(•( /...tung
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Bunu'JB

dug.\miirÅt' jor bth.\·

ill\l/11/lllrt'.

Vilket rc~ultat tick 1909 års i n~a m
ling'! Om man räknar i antalet my nt
var resultatet strålande - närmare en
miljon my nt. När räkningen av de in~a mlade my nten var färdig kunde man
uppv isa en slutsumma på n;'rgot över
2!! 000 km nor. Av detta belopp bestod
omkring 12 000 kronor i silvermynt.
huvudsakligen lO-öringar. och återstodcn i koppar. Kopparslantarna var
tlirdclad..: på:
488 336 st l-ören = 4 883:36
33 4 791 st 2 -ören = 6695:82
901 10 st S-ören= 4505:50
Till sammans 16084:68
En och annan guldslant samt någrJ
sedlar fann man också vid uppräknande!, men deras belopp inverkade ytterst r inga på slutresultatet.

lan Wise/111

Glasmålningar för
8-dalers plåtmynt
Det finns många ky rko r i Sverige som
ii ger gamla mynt . Oftast rör det sig om
my nt som länge legat kvar i någon offcrbössa eller som hittats i samband
med gravöppningar. I de flesta fall har
dessa mynt inget stör re ekonomiskt
värde och kan därfOr lugnt ligga kvar
i kyrkans förvar. År 1903 intrtiffade
dock det märkliga att Värmdö rörsam ling i Stockholms län i en skrivelse till
Kungl. Vitterhets-, historie och antikvitets akademien ansökte om tillstånd
att försälja ett kyrkan tillhörigt
8-dalcrs plåtmynt av år 1660 med Karl
Xl:s namnchiffer. Pengarna skulle
arwiindas till anskaffande av gla~mål 
ningar till ett fånster i VärmdÖ kyrkas
kor. Församlingen fick si tt till stånd
m:h försiiljningen skedde. Troligen
måste någon ha upplyst församlingen
om viirdct av plåtmyntet.
/W
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Bernhard av Sachsen-Weimar
Av Josef Hack/, Filrth
Bernhard . hertig av Sac hsen-Weimar.
var rådd den 16 augusti 1604 i Weimar
som elfte son till hertig Johan och
hans hustru. prinsessan Dorothea
Maria von Anhalt.
Han erhöll en ståndsmässigt god,
sträng utbildning i lutheransk anda
och anslöt sig efter några månaders
studier i Jena till de protestantiska
trupperna i 30-åriga kriget. 1622
kiimpade han till att börja med under
ledning av greven av MansfeJd i slaget
vid Wiesloch och Wirnpfen mot Tilly
och efter nederlaget vid Stadtlohn
1623 trädde han i april 1625 i dansk
krigstjänst hos kung Christian IV.
Efter dennes fred med kejsaren i
Liibeck de n 22 maj 1629 deltog Bernhard i belägringen av Herzogenbusch
i Nederländerna och övergick 1631 till
Gustav Il Adolfs krigshär.
Som general i den svenska armen
höll han det erövrade Rhenlandet och
deltog 1632 i stormningen av Wallensteins läger. die A!te Vcstc, vid Fiinh.
l slaget vid Uitzen den 6 november
samma år förde han den svenska armen till seger över de kejserliga trupperna, efter det all Gustav Il Adolf
stupat. Den svenske riks kanslern
Axel Oxenstierna lovade honom ärkestiften Wii nburg och Barnberg
samt Franken. vilka han - efter meningsskiljaktigheter med Horn och
rikskanslern bctr'åffande överbefälet
över dc svenska trupperna - till sist
övertog i juli 1633 och lät förvalta genom sin bror Ernst.
l november 1633 erövrade Bernhard
Regensburg och planerade ett offensivt anfallmot dc österrikiska arv länderna. Efter förlusten av Regensburg
1634 led svenskarna under ledning av
Bernhard i september samma år ell
katastrofalt nederlag vid Nördlingen.
Efter detta slag återtog de kejserliga
trupperna Frankcn och nästan hela
Sydtyskland.
Bernhard hade fOrtoral sill hertigdöme. Han drog sig tillbaka över
Rhen. upptog förhand lingar med
Frankrike och fick i uppgörelse n i
Saint Germain 1635 det österrikiska
grevskapet Elsass sig tilldelat som
furstedömc.
Under dc tv:\ följande åren kämpade
han nu i fransk tjiinst under skiftande
framgångar. framilir allt i Lothringen.
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Hu rig Bemhanl a v Sachsen-Uf!imar; samrida kopparsrick

l'i>ren riii Conrad Suu:. ·kalk 1626. Sr Michaelskyrkan i 1-i'inh. Knflhl!jmul<' S<'S Swrz och
hans husrm.

I januari 1638 överskred han åte rigen Rhen. slog de kejserliga trupperna vid Rheinfelden och intog efter nera månaders belägring den 3 december 1638 staden Breisach.
Mitt uppe i nya krigsfårberedelser
mot Bayern och Österrike dog Bernhard i en ålder av 35 år den 18 juli
1639 i Neuenburg vid Rhen till röljd
av svartkoppor.* Man förmodade att
det rörde sig om ett franskt giftmord.
men detta var och är omöjligt att bevisa. som så många likartade anklagelser vid denna tid.
Hans arme. hans erövringar och
grevskapet Elsass vann Richelieu får
Frankrike.
Man fär viii anse att Bernhard von
Sachsen-Weimar vardet 30-åriga krigets mest betydande tyske, protestantiske fliltherre. Han kämpade av personliga orsaker fOr den protestantiska
saken och som roreträdare för en
furstlig liberalitet.
• Del år den

~''årastc

Conrad S1111:;. 0/jt'mtllning JOx35 cm m·
Hans Nowak 1985.

formen av sminkop·

por med i5'"f dodlighcl.

Låt os' ~å gå över till numismatiken. hertig Bernbards taler:
T:tler 1634 (Myntort Wiirzburg).
Dave nport C 6670.
Åtsida: BERN HARD (us) D:(ei) G:
(ratia) DVX - SAXO:(niae) IVL ·
(iaci) CL · (iviae) ET MON (tium) =
(Bernhard av Guds nåde. hertigliga av
Sachscn. Jiilich. KJe,·e och Bem).
Höftbild. viind åt höger. i rikt dekorcr:~t h:trnesk med stor spetskrage och
fåltbindcl. i den högra handen en
komm:tndostav. den vänstra hande n
stödd mot höften, nedtill det hertlig:~.
sachsiska vapnet med krona.
Fninsida: Under det strålande Jehovah (hebreiska) en arm med lagerkrans. under den en vapenkartusch
med wiirtburgisk fana (WiirzburgHertigdömet Fr.mken). nedtill bredvid C 16 - 3-1 S (myntmästarens tecken C S = Conrad Stutz och artalet
163-1).
Omskrift: QVOD · DEVS · VULT
· HOC · SEMP(er) · FIT = (Det
Gud vill sker alltid). hertig Bernhard~
valspråk.
Myntmiiswre Conrad Stutz' myntverk i Piinh va r inrymt i Ulvgropskvarnen (Wolfgrubermiihle) vid Pegnitz. Av dt.: kommunala handlingarna
framgår att Conrad Stutz lämnat
Fiirth 1632 (september?) - förmodligen hade kvarnen lagts i spillror.
Fiinh drabbade!> 1632 bl a av katastrofala skador på grund av an Gustav Il

Hl'rtig Bl'mlumb zaler 1634 (/.f.\1/lllrt
111ir:bury;:), Otll't!llport C 6670. Ntlxm filrstor{/(1.

och Wallensteins båda hiirar
från juli månad till början av septcmber slagit liiger vid Niirnberg och
Fiinh. Från slutet av augusti till den 3
september pågick en hård. massiv artilleribeskjutning och stormangrepp
av ~venskarna mot Wallenstein och
den bayerske kurfursten Maximilian
l. vilka fjärn:1n från Fiirth framgångsrikt mr~varade det strategiskt vik tiga
berget. die Alte Veste.
Conrad Stutz flyttade till \Vlirt.·
burg. som vid den tiden styrdes av
svenskarna. och fort~ane dä r sin verksamhet som rnyntmästare. Först 1637
Oynadc han tillbaka till Fiirth .
Myntmilstare Conrad Stutz skiinktt.:
två gåvor. som han själv tillverkat. bt.:ståcnde av en kärl fOr oblater och en
kalk. till kyrkan St Mikael i Flirth.
Av kalken kvarstår endast foten .
Den vis:tr på undersidan- framstiilld
i finaste gravyrarbete i en inr.mwd
Adol f.~

rektangel- St Mikael (Fiirth- kyrkans
skyddshelgon). stående i mitten med
våg och svärd: till viinster om honom
knästående Conrad Stutz i festklädsel
med lång mantel. med kniippta händer
och huvudet höjt mot St Mikael. till
höger, även knäfallande. hans hustru
Anna i lång klädnad. if6rd mantel och
fårsedd med huvudduk: till vänster
och till höger blickar två änglahuvuden ut ur dc uppstigande molnen.
OvanfOr mol nen Gud Fader med utbredda armar i svallande skrud. Utanrör rektangeln till viinster en stående
glödhake överlagd med en linje förbindande bokstäverna C- S: ovanfOr
ett band med initialer bestående av
bokstäverna C.S.M. (= Conrad Stutz
Myntmästare): till höger en upprättstående. gående lejon. ovanrör vilket
ett band med initialerna A. S. G. B. S.
(= Anna Stutz. f<idd Spindler). Nedtill utanför rektangeln el! iinglahu vud,
upptill en duva omgiven av strålar(=
den Heliga Ande). Omskriften lyder i
översättning: "Conrad Stutz myntmästare och Anna hans hustru forärar
denna kalk till kyrkan i Fiinh till
Sankt Mikael annn 1626"."
Della gravcradt.: självporträtt av
Conrad Stutz och hans hustru Anna
gäller får an varJ det äldsta vinnesbördet om portr.itt av invånare i Fiirth.
(01't•r.mu m· Maj Jarl)

GYNNA
SVENSK
NUMISMATISK
TIDSKRIFTS
ANNONSÖRER
35

Boka in vårens stora mynt
Vi lovar bjuda på stor uppmärksamhe t ,
vilken kan bidra till nya rekordnotering ar.
Operaterassens Festvåning den 7/4.
Auktionen börjar kl 10, visning kl 9-10 .
Visningsdagar är ons, tors, fred 4-6 april
mellan kl 11-17. Adressen är Arsenalsgatan 6.

Hirs ch
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ändelse, Hirsch vårauktion.
Lördagen den 7 april är vårens stora
myntauktion. Kom och möt vänner i en
spännande atmosfär. Ropa in fynd eller
bevaka marknaden.
Hirsch Mynt AB anordnar offentlig
auktion den 714 1990. Varmt välkomna.

Mynt AB
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Rekordauktionen i Zl7rich
Den i särklass största auktion som ägt rum
på svenska mynt hölls i Zurich den 30 november och l december 1989. Här är historien om denna auktion och om den samling
som då såldes.
l början av 1970-talct fick den kände afllirsmanncn Karl -Eric Schmitz i Malmö
(numera i Schweiz) den iden att han skulle
bygga upp en myntsamling. Målsättningen
var inte dålig. Samlingen skulle i princip
omfatta en komplett serie av alla svenska
mynttyper kända årtal och varianter från
Gustav Vasa till nutid. Medeltidsmynten.
plåtmynten och riksbankssedlarna ansågs
dock inte möj liga att samla komplen och
uteslöts från den i övrigt uttalade. imponerande ambitionen. För att om möjligt uppnå denna målsättning anställdes Ingvar
Nilsson. känd medlem och ledare for auktionerna i Kristianstads Nu mismatiska
Förening. Han grep sig med stor energi an
verket och sy ntes exempe lvis alltid på alla
stora auktioner under kommande år. Några
ekonomiska hinder Rir all f6rviirva önskade objekt tycktes inte finnas. ty i regel hölls
hans nummerlapp högt iinda tills eu önskat
objekt var klubbat. Härigenom blev inköpsprise rna ofta höga. ibland flera.ja upp
tilltio gå nger värderingspriscrna. På detta
säu tilltiirdes samlingen större och mindre
rariteter. som tidigare tillhönandra kända
samlingar såso m Sven Svenssons. Ekströms. Algårds. Ono Smiths. Pripps etc.
Många av mynten från dessa samlingar
hade tidigare givetvis legat i äld re. kända
samlingar.
Förutom inköp på alla stor<~ aukt ioner
forvärv-.tdes även hela sa mlingar och enstaka mynt fr.\ n olika handlare i in- och utl an det och även från många samlare.
Efte rsom målsiinningcn var så hög an
alla kiinda (och okiinda) varianter skulle
anskaffas blev det nödviindigt an ibland
nöja sig med mynt av sämre kval itet. eftersom ingu biinrc flums an tillgå. På en forhållandevis rekordkort tid av ca 15 år byggdes sålunda en jäncsamling upp. som innehöll många exemplar som kanske var dc
enda kända i pri vat i~go och i övrigt många
storJ ~iillsynthcter. Aven om samlingen
omfattade det mesta av svenska mynt som
finns inom denna period fr.ln Gusta\' Vasa
till idag blev den dock aldrig fardig.
Hela den "numismatiska världen" kände givetvis till denna samling och den iver
med vi lken mynt anskaffades till den och
överraskningen blev minst sagt stor när på
våren 1989 rykten började surra au sarnlingen kanske sk ulle siiljas. Mynten hade
exporterats till Schweiz. där iigaren nume ra residerar och mr111ga tyckte givetv is att
det var mycket tråkigt att så manga fina
svenska mym liimnat det land. där de
egentligen hör hemma. Det blev nu mycket
undrande. om ~mul ingen skulle säljas och
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i så fall hur den skulle säljas och när. Skulle en köpare möjligen överta alltihopa eller
skulle det bli på auktion och i så fall var. i
Sverige eller i utlandet?
Så småningom visade det sig att ryktena
talat sanning. Samlinge n skulle säljas av
två samarbetande firmor. nämligen Spink
& Son och Schweize rische Bankvereins
avdelning for mynthandel i Ziirich. Samlingens storlek i antal mynt och v'.irde foranledde en uppdelning på flera auktionstillfällen. Första delen skulle säljas 30 november och l december 1989.
Nu började en väntans tid för många
smnlare och hand lare. Alla visste att samlingen var stor och spåekad med praktexemplar. stora rariteter etc men ingen
visste exakt vad den innehöll. Så korn den
då till sl ut och även om man forstått att den
skulle innehålla många mynt så blev alla
forvälilninga r vida överträffade. Fö r det
forsta katalogens utseende. Den var inbunden i styv pärm i sve nska färger. På omslaget stod auktionens tema. "Coins of $weden" och en bild av Sveriges kanske dyraste mynt och dessutom fors ta stormynt. Sturernarken från 1512. och en exk lusiv gulddukat i pr.1ktskick från Karl XI. Dessutom
var katalogen försedd med eu blågull sidenband och en helsida visade varje regent
med alla data o m denne. Mvntinnehållet
om fallade perioden Gustav V~sa 1om Karl
XI med Cll undantag. niimligcn sturemarken från 1512. Avdelningen Gustav Vasa erbjöd t ex sex exemplar av Sve-riges forsta
daler. aiiL~å från 1534. vidare gyllen 1528.
Svartsjödalern 1546 och den berömda
Västeråsdalern från 1640. vilken ju varit
till salu enda~! någon enstaka gång.
Tota h utbjöds 36 dalrar och sammanlagt
197 mynt frå n Gust.w Vasa. Från Erik XIV
kan exempelvis nämnas dubbeldalern utan
år. 12 andr.1 dalrar samt tre 112-dalrar. En
komplen sats av de sällsynta blodsklippingarna 156R utbj öds likaså. Från Johan
III började även guldmynten. där fanns såvä l lO -dukaten. alltsu portuga lösen. som
halvportugalöscn. 2 ex av krongyllen osv.
Genomguc ndc tlir alla kommande regenter
va r au de yppcr$ta guldmy nten fanns med,
dc flesta i mycket hög kvalitet och sä rski lt
från Karl XI kan niimnas den enastående
samli ngen av dukater. många ytterst stora
sällsyntheter. Men av dc l 069 utrop mynt
som skulle siiljas fanns givetvis många
mynt for " vanligu samlare". Lägsta utrop
var sålunda 50 SFR. dvs 200 SEK. l några
fall hade enklare mynt sammanforts i k
Joner. Den största loucn som såldes bestod
av inte mi ndre ii n 48 silvereliören från Karl
XI.
När katalogen sulunda anlänt var det
många sorn bcstiimdc sig. denna auktion
fick man bam inte missa. Mynten fanns
tillgängliga f<ir besiktning i Schweiz under
mer än en månad före auktionen. men intresset då torde ha varit i det närmaste obefint ligt. Dagarna flirc auktionen. när den
riktiga visningen började. var det däremot
knappt urmbågsutrymme mellan uteslutande svenskar p:\ plats.
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Visningen ägde då rum i Bankvereins lokaler i Zurich under mycket trivsamma
former. Mynten låg lösa på brickor så att
det var läu au studera dem. Även om själva
katalogen var ytterst imponerande. visade
det sig när man började studera mynten
närmare au det fanns atskilliga defekter
som icke omnlimnts. t ex mynt med lagade
hål. större eller mindre repor. kantskador
etc. T o m några guldmynt som ansågs falska. Dessutom v-J r referensnumren till numismat isk Iiileratur många gånger felaktiga, men Ingvar Nilsson bistod flitigt med
korrigcringur.
Eftersom samlingen i jakten på varianter
komplcuerats med exemplar av lägre kval i·
tet hade man ju viimat all många sådana
mynt skulle finnas med. Eu störreamal sådana mynt hade dock sorterats bort fOr an
säljas vid se nare tillfållc. möjligen i Sverige. Avbildade mynt i auktionskatalogen
gav därfOr eu mycket bra intryck och en
stor komplimang måste ges till den som fotograferat mynten. l många fall såg de bättre ut på fotona än i verkligheten.
Så kom då iintligen den stora dagen den
30 november. Auktionen ägde rum på
Grand Hotcl Dolder. Detta är en slonsliknande bygg nad. sorn ligger uppe i bergen
en liten bit utanfOr sjii lva centrum av Ziirich. Man undrade kanske varför en lokal
som var så pass av lägsen hade valts. men
når man korn dit fOrstod man. för något
mera imponerande har knappast skådats.
Auktionen skulle börja forsta dagen kl 14
och visning iigdc ru m p:\ f m till kl 12: därefter va r auktionssale n stängd. Under
dessa två mellantimmar var det alltså dags
fOr lunch nch dchag:1rna sal! i den jänestora hallen utanfOr salen i olika soffgrupper.
diskuterade. vnnd mdc om kri n2 mer eller
mindre nervöst. hörde sig for n;ed vänner,
kolleger oc h konkurrenter vad de var speciellt intresserade av. rorsökte ta prioritet
på en eller annan god bit och fOrhandla på
olika siiu. Den stii mning som r&dde omedelbart innan auktionen började i denna
sto ra lobby var bland dc mest fortätade som
upplevts och något liknande i svenskt numi smati ~kt hiinsccndc torde aldril! ha inträflilt.
Så började auktionen. De som skulle
slåss om samli ngen var e u 40- ta l personer.
varav ungefår trcuio var handlare och resterande ~a mlarc som ville forbäura si na
samlingar ~amt några. som via ombud
köpte exklusiva mynt for ren investering.
När aukt ionen ~kulle börja kungjordes au
alla närvar.tndc med damer. när så \'ar tiiiHimpligt. var inbjudna till en middag på
detta hotell samrna kväll.
l middagen dellog e u 60- ta l personer,
vilka placcmts ut vid 7-8 runda bord. Vid
varje kuvert 1;\g en meny. so m på utsidan
hade texten av auktionens tema ''Coins of
Swcden" sa mt en bild av Sturemarken.
Denna middag var en mycket stor upple·
velse och ingen sade sig ha varit med om
något liknande i numismatiskt sammanhang. Arrangören herr Divo från Spinks
höll cu anfcir;mde. diir han tackade delta-
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garna fOr det ~lOr.l YiSade inlfC\Wl OCh deJade ut en tavlatill den som köpt det dyraste
myntet. Det var en gammall koppar..tick
Ö\'er Sverige från den tiden. An dellagarna
bjöd~ p:\ en så påkostad banken berodde givet vi, ddvi~ på. au antalet närvar:mdc inte
vara 'å ,wn och kanske vidare p:\ :III de tu
var den fOrsta auktion. •om Spink~ och
0:1nkvcrcin höll tillsammans.
S:\ till lite om själva auktion,re>ullatcl.
Filr..t b<ir då nämnas au alla pri,er i katalogen angivit~ i schweiziska franc,. Mot>var:mdc pri, i ,~·enska kronor som man måste
betala crMIIs om det schwcizi>ka priset
mulliplicCr.l\ med ca 4.4. Dcna mot~ varar
valutakuf\Cn auktionsdagarn:1. l Sf"R = 4
SEK. mklu,ive inropsprovi,ion om 10%
på klubb:ll pris som priv.llkilpare måste
betaln.
Auktionen rivstanade med Sturc· rnarkcn 1:'\12. en klenod i den " ·cn,ka myntserien wn1 :1lltid varit dyrast vid dc f3 tillfållen något privatägt exemplar ,alu tOn~ sedan 1700-talet. Della exemplar fon~faller
nu va m det enda tillgängliga på den oppna
marknaden och härrör närma'' från Gunnar E~'lriirn' >am Iine och av honom betall
med 17 000 kronor 1926 (från Vngeb !.am·
ling). :'il :\r senare köpte excntrlarct på
Ahhtrii1m 14:c auktion fOr 330000 kr av
C. O. Algård. den då stiir~tc aktive myntsamlaren i Sverige. Några år 'enare fOrvär\"Jdc Schmitz deua och många andra dyrgripar från Algård som dänned inledde av'ecklingcn av ~ina samlingar. i'\ u - 1989-

ropade~ mymct in av en samlare i Skövdc
,·iaornbud t0r96000 SFR. Detta klubbade
pri, blev auktionens högsta och med n:lgra
tusenlappars marginal nyn rekord fOr ett
sven~kt mym: den omdiskuterade gyllen
1528 höll det tidigare rekordet. klubbad
1987 fOr 380000 kr. 21 utrop senare såldes
just denna gyllen men nu !Or "cmkt>t"
80000 SFR: huruvida gyllenmynten 1528
är från tiden eller välgjorda fanta,ifo~tcr
från Rudbeck, era fick dock inget definitivt
svar denna gång heller.
An äg:1 ett dalermynt från 153-1 har varit
drömmen för många men ra Rirunnal. P:\
denna auktion fanns inte mindre ii n sex
exemplar av '~lrier.mde slag. Den 11.ir)ta. av
typ "majkr:•n~cn" (nr 53), hiir..tamm:tde
f<irmodligcn från Israel Oerghman' fiir)tll
samling >0111 Sven S,·ensson köpte i si n helhet 191-1 liir 116000 kr. Närdella my m 1966
bjöds ul p:l offe ntlig auktion blev pri~et
Il 000 kr. Myntet betalades denna g:l ng
med 34 000 Sf"R och köptes av Alg:\rd •Om
även var körare till myntet 1966. Kuriöst
nog di>~ alll'll\ Algård upp pa det "nurni~
mati,ka ,Jaglållet" for att f<•lja nflgr:t a'
~ina fd mynh vidare öden. Yttcrligan: n:lgra klcmKicr "återköptes" av Algård. cxcrn·
pelvb nr 108. Väster.is-dalern 1540. Detta
bildmii"igt gan,ka misslyckade typmynt
präglade~ i endast 82 exemplar. varav endasttv:i nu1nCr:1 är kända i privat iign. Denna rantet auktioncmdes fOrm g:lngcn 1966
för 28 500 kr och klubbades nu - 23 tir \C·
nare - for dl)gt tio gånger högre belopp.

74 000 SFR. Själv kallade den fd )torsamlaren sina inköp for "tröstpenningar".
Dc första "riktiga" klippingarna. där
både stamp och myntämne hade klipping·
form. priiglades i Svansjö 1543. Av dessa
är det sannolikt endast valören 15 öre som
är tillgänglig p:\ den privata marknaden
och endast i 4-5 exemplar. Ett oslitet
cxempl:•r bjöds ut på denna auktion under
nr 191. Myntets kanter var så vassa att en
person skar sig under visningen s~ blodvite
uppstod. dock inte samme person som
köpte myntet !Or Il 000 SFR. Niir dena
mynt silldc, ptl Holmbergs auktion 105. år
1914 (Lund,tröms samling). betingade det
en pris av 228 kr.
Erik XIV v:• r rikt represemcrJd i form av
bl a 21 klippingar där exempelvis nr 258. 8
öre 1568. klubbades fOrrnånligt fOr 2 600
SFR. Dena yucrst rara mynt har veterligt
salufåns cnda\t vid tre tillfållen under
1900-talcl. Tv-l exemplar fanns med på
denna auktion. v-o~rav det bäst:! kommer
från Ry"land. hemfon av en skånsk ~am 
lare Rir några :\r sedan. Det andr:1. n:lgot
sämre exemplaret klubbades fOr facila
l 250 SFR till en ~åken mycket nöjd hand·
!are >Om mi>>ade (?) <.:han,cn mr n:lgrJ år
'edan på en Hir>ch-auktion. då del >e:na'l
fann~ tillgftngligl.
Kastmynten ii r populära samlarobjekt vilket visade 'ig när det enda kända exemplaret i pri,alägo tl\' F. rik XIV :s kröning,mynt
skulle ):ilja,. Efter en inten>iv strid s:lld)!s
myntet fOr hda 26000 SFR mol "värdera-
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J.;· tkrr aaktionssalm.
dc" 7 500 SFR till en stockholmshandlare.
En annan mynthandlare från Stockholm
sålde myntet till Schmitz omkring 1980.
men d{a till ett :wseviin liigre pris. Nys~
niimnda iir bar:t en av m~ng:a exempel p:)
hur "omöjligt" det varit att i fOrväg uppskatta :lllktionspriscrna. Möjl igheterna till
pri-.nii,siga fynd pg;t l~ga forhandsvärderingar tedde s ig oneklige n lockande men
verklighetens klubbade priser tillhörde
knappa\! kategorin "ön,kedrömmar". åtrnin~tunc inte om man \Ur köp-dre. Men utbudet \':t r tindå ~ pa'' om mfattande att en
och annan "dröm" verkligen gick i uppfyllchc vilket också kanuner att exemplificr.as.
En komplett serie av dc sk blodsklippingarna pt~iglade 1568 under hertigarna
Jnh:tn (III) uch Karl (IX) i Vadstena torde
inte ha utbjudits på en och samma auktion
~edan 1914 då Bruuns •amling del l ~ldö.
Samtliga av dc nu som nr 261-265 auktionemde klippingarna v:u i hiig eller mycket
hi\g kvalitet. ncra av dem rned proveniens
Bruun. Nu ~plittr:tdc~ ~cricn på Oer:t köp:trc. En gl:td samlare från Malmö !)·ekade•
dock genom handl;tromhud hemför:t dc
båda ,i,ta. minsta (l mark och -l öre) men
':uutidagt dc r.lr:l>tc exemplaren i serien fOr
5 800 rc\pektivc 7 000 Sr R. vilket får betr.tktas som förmånligt .
S111nlingc ns k ronologiskt fOrsta guldmynt utbjöds i form av en krongyllen 1569
(Erik XIV :s ungerska gyllen - Sveriges
filN:. guldmynt - ,:tkn:tdc>. uppcnbarli -
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gen) som utrop nr 268. Flera kiinda samla·
re har saknat denna vack ra typklenod. l
Schmit7 samling fann; dock två exemplar,
\~trnv den andrn med årtalet 1570. Ingvar
Nib,on ropade in det fOr.,tnämnda myntet
p;) Ahl,tröms auktion 35. 1987, för 250 ()()()
kr oc h d~t såldes nu fiir ungefär motwar:ut·
dc, 64 000 SFR.
Som nummer 425 utbjöds rikl.f<irc~l:ln
darcn Karls daler 1600. ett stormym ~om
nä,tan aldrig varit till salu. Just detta
c'cmplar har enligt uppgift tillhört gro\\handlarcn Ale~ndcr Bolin och Ö\ergick
genom arv till C. O. Algård. Senare .,.-\Ide'
detta och många andra mynt till Schmitt
,amling. Ny iigarc blev nu en triv,am sk:'lning ,om for 14 000 SrR fOrvärvade det genom ombud. Ytterligare ett femtiotal da lrar och riksdalr.tr hamnade hos denne stor'amlarc. som var mycket nöjd och ~:lad
trot' att han tidigare missat Västerås-dalern 15-lO.
Som ett led i striiv;m au hyfsa äldre tider'
brokiga myntriikning får väl betmkta' Karl
IX :\ bidr:tg genom infOr:tndet av benämninge n RlKSdaler fOr stormyntet i sil\ er.
medan bcnämninl!cn daler därefter bl e' en
r.akncm\ nt mots~randc -l mark. Denn.a
'arnhni >tåtadc naturligtvis med ett
e'emplar av den fOrsta riksdalern. utan Mtal men i tide n knuten till slutet av 1607. Av
d..: fyra kiinda privatiigda exemplaren iir
detta det biisl hcvamd~ och med en "vacker" proveniens. Myntet har genom ~r~n
\'andr.ll mellan många kiinda mynt>amla-

res händer. fr:'m Oldenburgs >a mling l!l9ll
till Burmef>ters . Bcrghmans. Svcns>OI1\
och Algård' och vidare till Schmit7 mr att
på auktionen nu inköpas och fcirvaha' vidare :l\' den "trivsamme" skå ningen. 8 OIXl
SFR må väl ocks:i betraktas som ett "triv'arnt" pris !Or en sådan numismat bkt in trcs~u nt klenod.
Ett annat numbnmtiskt och hi~turi>kt
mfirkligt mynt iir det ettöre i 'ihcr 'om i
KarliX :s namn präglades "po~tumt". d,.,
efter kungens död 30 oktober 1611. med :!rtalet 1612. Denna "~enpriigling" är unik
'om fOrcteclsc i den sve nska 111) nt,ericn
och torde \~il niirma>t vara ett flagrant
~xcmpel på den villervalla som rådde inom
>tatsfOrvaltningcn efter att ">tarkc" Karl
g:itt urtid~n . Det dröjde ju faktisk t ni\gr.t {lr
inn;m eflerfi\ljarcn Gustav 11 Adolf filrmådde styr:t med c~:en kunskap och vilja.
Av ettöret 1612 är t\~ :lrtalsstarnpar k:mda
och kombinerad.: med olika fnlthidt:''tampar. Möjligen \"Jr det hiir utbjudna
exemplaret det enda kända i privat ägo nch
klubbades nu till en yngre samlare från
:-.lorrköping ffir relativt överkomliga 2 000
SFR.
Alla ,om n:lgot >\>siat med dc aldrc
" enska koppan'11~ nt~n \'Ct hur ~'-ärt det ar
an Iinna dessa i bra skick. Flera vackm och
\iil lsynta kopp:mlantar från Gustav 11
Adnlf fiuuh dock rcprescntcrudc i denna
saml ing och sam larna tog mr :.ig tned besked. Bland det rar.tstc kan nämna> ett iirc
klipping priiglad i Arboga 1626. kiind i

+-5 prh•atiigda .:,xcmplar. 1987 såldes en
kvalitetsmässigt likvärdigt exemplar ur
Ehtriims samli ng till en eliöressamlande
norrköpingsbo för drygt 23 000 kr och
med en ivril! konkurrent mindre stannade
priset fik den nu auktionerade klenoden pä
5 000 SFR till en nöjd växjöb(l.
Inte mindre ;in två vackra exemplar av
det intressanta Nyköpings-öret 1628 med
TRE myntmiistarmiirken bjöds ut under nr
641-42. Deras siillsynthet var inte angiven i katalogen och viirderingen v.1r blygsamma 350 SFR per styc k. Denna typvariant har enda~! varit till salu vid några få
till fallen under 1900-talct. ofia~t i dålil!t
skick. An 1\larkus Kock som myntmäsw~
i Nyköping fick sälla ut sin märke på tre
Stiillen var knappast något egenmäktigt
fcJrfarandc ullln snarare en antydan hur betydch.efull denne man var for kungen.
Kanske vi lle man med denna utformning
av åtsidan "lira" Kocks euåriga ansiiiilning
i Sverige eller att Nyköpings myntverk
präglat rundmynt i valsve rk under ett års
tid. sedan mars 1627. Bada mynten såldes
nu enligtuppgift till en kopparmyntsamlare i Småland for moderata l 900 respektive
l JOO SFR. Prisniv:\n kunde dock ha blivi t
betyd ligt högre om inte huvudkonkurrenten till denna mynnyp stra~ fore
Zurich-aukt ionen lyckats ffir.•ärva en full gou exemplar och anscu sig nöjd med
delta.
Ett av auktionens i alla avseenden vackraste mynt var drouning Kristinas magnili ka l '1: riksdaler 1649. Myntet hade en
gång i tiden iigb nv >ka klen Carl Snoilsky
som köpt det tlir 253 kr på auktion 1894.
då Ast lev Levin sålde sin samli ng. Efter
Snoilsky~ död 1903 forvärvades myntet av
L. E. Bn10 n. Niir Israel Bernhman 1921
sålde si n andra sa mling till my~thand laren
J. Schulrnan i Amsterdam för 130000 kr
ingick bl a deua mynt. 1964 var det åter till
salu då de lar av Virgil Brands samling s:ildes i Schweiz. Det köptes tillbaka till Sverige och förvärvades ;w Algård 1965 Rir
10000 kr. 1977 kilptes myntet på en auk tion i Borås fiir 96 000 kr till denna samling. l 1:- rik~da lcrn ii r känd i endast tv:\
exemplar priv-Jt och såldes nu till en mynthandlare för 41000 SFR.
Aktiva, målinrik tade sa mlare vet au det
om regel är m/idan och kostnaderna \'ärt
au perionligcn besiktiga auktionsmaterialet och dc ha under auktionen. Denna aukti on var s:umcrligcn inget undantag äve!l
om insatsen (ledighet. li1miljefrånvaro. resa. kost och logi i Schweiz) var mer uppoffrande iin vad giillcr inhemska numismatiska evenemang. En nästan osannolikt givande förviirv som 11\r exemplificr.t
lyckliga om~tändighcter och möjligheter
för den .. vak ne" gjorde dock köparen av
nummer 792. Dcua utrop innehöll 14 av
Kristinas silvercnören 1633-37 av varierande slag i normalskick och sammanlagt
värderade till 150 SFR. Enligt beskrivningen saknades dock den fOrsta typen för
1633 där åtsidans sköld är prydd med voluter. Förvåningen var därfår stor niir det vid

besikt ningen ''isade sig att typmyntet med
voluter faktiskt ingick. Det var i ~vcnska
i>gon en rejäl blunder av btalog flirfauarna. Under visnim::en infom1crade:. det
dock 0111 detta fOrl~ållande samt au minimipriset skulle bli 2 000 SFR lor utropet.
Men många andra mynt konkurrerade n111
intress.:t och arrangörerna hade fullt upp
med mångaa ndra detaljer så vid auktionstilliiiilet hade nertalet glömt dessa flirut siiuningar - inklusive auktionsiOrri.ittarcn.
Nug ra mynthandlare var visserlige n på
benetmen fOrstod kanske inte auuppskaua
det verk liga samlar.'iirdct på detta typmynt. Det gjorde däremot samlaren fr.\n
Norrköpi ng som kunde komplcuem med
en mycket uppskattad klenod. därtill det
enda exemplaret någon kunnat e rinra sig
existerar i privat ägo. Priset fiir lotcn blev
HOO SFR.
Många mynt kan räknas upp från denna
r:unastiska auktion men någonstans måste
nwn sluta. På sätt och vis var det synd au
denna jiiuesamling skulle skingras efterso m så mycket arbete och slom kostnader
var nedlagda på att bygga upp den. Siirskilt
har ju Ingvar Nilsson arbetat många tusen
tirnrnar med samlingen ~om nllt~ nu
>plittrades. Det talades i eu tidigare >kede
om mt vissa regenter skulle specialdokumenteras avseende varianter. 1 ex Gu~tav
Vasa och Kri stina. men det blev tyvii rr imc
s:i. Dock måste man väl gliidja sig 1\t an
denna samling "återfons" till Sverige. Det
var niimligen så au vid auktion~n såldes
pr:~ktiskt taget inga mynt på anbud ~le h endast m\gm enstaka klubbades till icke svenskar. Dena innebär an my nten ulltså kommer tillbaka och säkerligen. fOrr eller senare. kommer au dyka upp i fr..tnllida
fOrsiiljni ngar genom auktoner etc.
Auktionens resultat torde ha till fredsställt samtliga aktörer. Den samlade viirdcringcn var 1.87 miljoner SFR medan klub·
hade resultatet blev 3.03 miljoner. Det
mot~v:1r:1r alltså ungefiir 12,1 miljoner kronor vartill ska läggas inköp~provisioncr.
Tack vare det stora utbudet fanns det således utrymme för alla an g(ira någm fynd .
Inge n lär viii glömma den andli)su spiinning som rådde när kampen om 6 -marken
i gu ld präglad i Göteborg 1610 (enda privmiigda c.~emplaret) tog sin början på
'' blygsamma" 12 000 SFR och under auktionens längsta budgivning >teg till "otroliga" 90000 SFR. Med denna "snudd" på
nyn svenskt myntrekord framstod den tidig;lrCklubbade Sture-markcn ~0111 "billig".
Med fä undantag blev kampen h;ird om alla
siillsynta mynt och om alla i speciellt bru
kvalitet med resulterande höga priser. l
många fall ställde man sig faktiskt fr.lgan dc till om dessa höga priser ~kulle kunnat
uppnås om samlingen så lts i Sverige.
Så blev det dags for hemresa och varfOr
då inte beräua historien om den auktionsdchagare som slarvade bort sitt boardi ngpass infår flyget hem till Sverige. Denne
glade småliinning med handbagaget i ena
handen och auktionskatalogen i den andra
blev handfast stoppad vid utgangcn till pla-

net. Det uppstod htigljudda di skussioner
och personalen ringde ner.J kontrollerande
samtal. Utan hoarding-pas~ - ingen Oygresa. blev det klara beskedet. Då gav smålänn ingen upp. visade fr.un auktionskatalogen och sa på dialekt "Det var då tur au
det inte var kataloge n jag tappade bort".
Personalen tittade p:\ varandra och två minuter senare hade han ett nyutskrivet
hoarding-pass. Auktionskatalogen blev
med andra ord lösningen på denna lilla
histOria.
P. Carstenson

Myntsamlaren Sj öcrona
Johan Joach im Sjöc rona råddes i Malmö 1796. Han utbildade sig till överjägmästare och blev med tiden styresman för Höganäs stenko lsverk (18451986) och ägare av godset Wegeholm.
På sin ålders höst flyHade Sjöcrona till
Fältarp. en mindre egendom belägen
1/4 mil sydos t från Helsing borg, nära
Ramlösa. Han avled 1874. Sjöc rona
ägde en betyda nde myntsamling som
han ägnat sig åt under s törre delen av
si n liv. Den rikhaltiga mynt samlingen
tillsammans med e n sto r numismatisk
boksamling såldes i Kiipenhamn efter
tryckta anonyma förteckningar 26 maj
1883 och 30 juni 1884. Myntsam lingen e rbjöds förs t till Bukowski. men
denne ansåg sig inte kunna bjuda mer
än 5 000-6 000 kronor för den (vari
även ingick e n del viirdesaker utan numismatisk a nknytning). Fö rsäljninge n i Danmark inbragte 9 000 kronor.
Före denna försiiljning undantogs tre
sällsynta brakteater från folkvandringstid (SHM inv 7050 a-b). vilka
skänktes 1882 av iinkan Lovisa Sjöcrona. f. Falkman . (1805- 1893) till
de statliga sam lingarna i Stockholm,
dvs Statens hi storis ka muscum och
Kungl. Myntkabinelle t. Dessutom
fick my ntkabinellet 74 pa lle ner från
Höganäs stenkolsve rk och gruva. Nio
islamiska mynt ur Sjöcronas samli ng
har medtagits i CNS 3, Skå ne 4.
Maglarp· Ystad, sid. 194- 195. Om
dessa mynt kan man iivcn läsa i C. J.
Tornbergs Symbolae ad rem Numariam Muhammedanorurn. IV. Nt1RSSU
Seriei lll.Vol. IV. Uppsala 1862, sid.
21. samt i C. J. Tornbergs efte rlämnade manus i Lunds uni versitets bibliotek.

lan lVise/m
Förf rackaranrikmrie Bt•ngr E. Hm·enfor
länmade uppgifter.
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Ansgars Birka lag pa Aland
Av Gunnar Hallenblad
Birk (b(•r<'k, bjork) var under vikingat iden
i Norden ett administrativt tOrvaltnings·
område för handelsplatser. och jurisdik·
tioncn skilde sig från häradsr'Jtten. Denna
siirskilda r:itt kallades birkem, (bjarkö·
yarmrcllcr hirerköa'rreuer) och var en fO.
regångan: till den senare stadsriiucn ~om
ett särskilt f"jttsområde. Dessa platser ut·
vecklade s ig naturligtvis inte bar:t till stäl·
le n för skuttcuppbörd och rättskipning utan
också fOr kult och religionsutövning. Dit
drogs krögare. alla slags hantverkare och
köpmiin. Behovet av tjänstefolk blev oc ks;\
stort. Ett Birka utvecklade sig till en poli·
ti sk och ekonomisk centralort med stor
dragningskraft. Människor har ju allt id
dragits till platser. där utkomstmöjligheter·
na har varit goda.
Ni:ir man upptäckt möjl igheterna till en
handelsled mellan Orienten och Skandina·
vie n via dc ryska floderna steg Åland fram
som en viktig knutpunkt och blev snabbt
förbluff;mdc tiittbcfolkat. Detta lilla örike.
som ge nom landhöjningen stigit ur havet
för endast cirka 6000 år sedan. är idag ett
av jordens fornlämningstätaste områden.
På Åland finns mer än 14 000 (sic!) 1:.1sta
fornlämningar kända och regi strerJde, dc
Ilesta frå n ''ende!· och vikingat id.
l det hcrnadoneska arkivet i Stock holru
skri ver Oscar l i en dokument som har h.:·
teck ningen "Bilaga som bevis afmöj lighc·
ten fOrAlandsöarna af self-govc rnment" i
cell antal punkter bl a: "Åland har i iildsta
tider - varit de svenska vi kingafara rnas

fUrnärnsta skepps hamn. diir de forsamlade
s ig. när dc gjorde sina utfiirder".
Det ymniga llödc av lyx· och basvaror,
som passerade Åland i alla riktningar från
800-talet börja n och fram;\t. skapade en så
stort välstånd och s.idana rikedomar. att
man började spet>a öronen nere i Europa.
inte enbart hos kungar och kejsare. ul:ln
äve n hos påven i Rom. Ky rkans ömma om·
sorger gällde inte enbart sjii larnas frälsning utan också Peterspenningen och tion·
det. På uppdr11g av kejsar Ludwig den
Fromme siindes diirfcir år 829 mu nken
Ansgar ut på en fOr.>ta n:>a upp till Birka
!Or att rckognocera möjligheterna au tillvarata den fmnkiska ~tormaktcns kommer.>i·
el la och maktpolitiska intressen.
Det fanns en Birka både här och där. Ste·
geborg i Östergötl and har l ex på se nare tid
fOrts fram som ett sådalit exempel. Visst
har det - som vi alltid ffltt Iii ra oss i skolan
- funnits ett Birka ocksil pf1 Björkö i Mii·
laren , men det kan inte ha varit detta Birka,
som Ansgar besökte. Ola Kyhlberg har i
sin doktorsavhandling (F<>rnvännen 1980)
visat. att hand elsplatsen på Björkö i Mäla·
ren har börjal få betydelse tidigast på
840-talet.
Vid en eldsvåda i Sund~ kyrka på Åland
år l921 backade en brandbil på e tt k:llk·
stenskors på kyrkogården . Korset bröts av.
och vid en närmare undersökning visade
det sig, att kor.>e t har e n run inskr ift: WEN·
NI E (piscopus). Detta blev upptakten till
en fascinera nde d~tek tivhragd av Matts

Meda ljen. som är slage n i brons och i
>i Iver. har en d iameter av 60 mm. Den har
på alsidan Matts Drcijcr.; ponriiu och tex·
len MATTS DREJJER 85 ÅR 1986. Från·
; idan visar Wennikorset vid Sunds kvrka
med runinskriptioncn samt tex ten PRO
LABORE USU I ALANDIAE.
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Drcijer. ~om ägnat en livsl;'mg for~ kni ng åt
"Den gudsmannen Wenni" och att leda i
övertygande bev isning. att det Birka som
Ans&'<~r besökte. det låg på Åland.
Fö r denna framstående forskargli rning
har Ålands Kultursti ftelse belönat profes·
~or Matts Drcijc r med en Wtckcr medalj.
Uuerwur:
Matts Dreijcr: TI1e history of the Åland
people. 1986
Matts Dreijcr: Nordens kristntmclt' i ny be·
ly.vning. IY87
Aliindsk Odling: Åland och Birmpmbh•·
mi'/, föredrag av Matts Dreijcr i Suuens
Histori~ka Muscum i Stockhohn de n 21
ma rs 1974.
Redaktionens kommemar: So m dc Ilesta
TV ·tittare och tidningsläsare nog märkt
rasar sedan länge en debatt om l'flr vissa av
v;\ m fOrhistori skt berömda platse r - Bir·
ka. Sigtuna , Uppsala - egentl igen legat.
likson1 var legendomspunna h~ ndcl ~cr
(fiiltslag. tingsmöten) ägt rum . Västgöta·
skolan fOrlägger alla de nämnda orterna till
sitt landskap: östgötaskolan till trakten J\'
Vrc!a: i dessa yttersta dagarhar Köpingsvik
på Oland utpekats som Birk:l av en stude·
meJ arkeolog (danskfcidd f d chef för Göte·
borg, arkeologiska museum). '0 111 ocksf1
grävt på denna plats. Någon enighet råder
alltså inte. även om majorileten av svenska
arkeologer alltj iimt håller sig till dc ga mla
platserna . l vår börjar en mycket stor ut·
griivning på Björkö i Mälaren under led·
ning av docent Björn Ambrosian i och be·
km.tad med donationsmedel. Den skall
pågå i fem ar! Få se vad som d;\ kommer
fr.Jm.

Gotliittdskt t1rki1· /989. Meddelanden från
Föreningen Gotlands fornviumer. Uddcvalla 1989. 288 s. ISSN 0-134-2-129. ISON
91-9710-18-5-X.
Jag har\ id ,kilda tillffilien r~,l la ..arnas
uppmärk,:tmhct på denna :\r..bok"crie fOr
de'~ :iterkomrnande numbmati~ka bidrag.
Denna :\rg:lng g.:r oss t\':i badr.ag.
V:irJ Gotland,r.apportörer Kt•flmNit
Jm1.<.w11 och /1/aji'Or 0Jtrrgrt'll redogör i
Vik iiigliiida sil1•erskauer - 11,1'11 fors411illf:S·
rå11 pli ~kilt/a st/u för tV".i nya ~katt fynd . Det
ena - ben:imnt Sturnlcfyndet och gjort ör
1989 - ger O\~ en inblick i en 'ikingatida
farmannabondes aftarer. F) ndct furvarJ des i en bronsdusa. Denna onl\tiindighct
ga" impuhcn till att vid prepareringen av
fyndet numrcr:a mynten ~kikt lbr >kikt.
Hiirige nnm erhö lls intrc,sanla siffror IOr
föra ndringarna i myntskattens >a uunan sättning. "Stumlcskattcn kan hiir ge ett in trc>sant hidrag till hur en liinnögcnhct har
vuxit till." En mycket läsviird artike l!
Det ;andr:t fyndet '~tr "en utgriivning i
spåren a' den nya plundringw:igcn".
RAGU -teamet kom till en av 1989 :\rs
plundr.tde plal\er och kunde gentull sitt
noggranna arbete tilh~trataga re\tcr av en
tidigare ,k;Jtt på o mrådet. Fynd<!lll'tiindighctcrna blev iinnu ett bevis 11ir (htergren~
avhandling>tc' om skatterna~ forvaring i
bo'tiidcr.
F} r.. :1\ hoken, bidrag '}''lar med den
dansl. -l)b>ka örlogsfloHa1" fi1rli"ung
utanfOr Vi\b) år 1566. Vid marinarl.cologiska under..ökning:tr har många fynd
gjort~. Den l<ir <>•S i s,·crige '~lkilmlc t)~ke
profe~'orn P,·u·r Bergltaus skriver urn L)'IJskojlolltm~ myntskou. Bcrghau' l>e~kri,·cr
de funn;t 250 mynten och ger många imre>santa ~>n punkter på fyndet~ ~;unnt:tn,äll
ning. 'å \C l m t ex : "Aldrig fiirut har ~å
många l) b'ka ta lermynt hattat' 1 en >1.:111
från 1500-talcts min" och "Q,·;mltg ar
ock:.:\ m:mgden av mym från Jiilidl -KievcBcrg".
NUF

Clrristoplrt•r F.imt'l': r ln intmdul'titJII 10
cmmnt'lllllmtin· ml'tlall. Scahy\. London
1989. 1-17 "· ISBN 1-8526-1-0:\1 -6. J:9.95.
Boken ar fr.~m,t riktad till hriua,ka lit,;arc. ,arfiir den inledes med en introduktion
tillt idigare engelsk litteratur i iirnnct . Diircftcr 11\ljcr kapitlet "What j, a na.:dal'!".
som rcdogiir fllr olika till verkning~>iill och
material.
Kapitlet "The mcdal in Eumpc: at~ formath·e )ear,.. berlittar om rncdalJkon,tcn>
IOdel\c , Italien och des~ '>pndnang 'ta
Frankrike och Tvskland till :-.:cdcrlanderna. med \'ål 'ald·a medaljer.
Dc l\':\ fulJandc kapitlen agna' hnllt\k
medaljkomt. l det f<i~ta >kildra, angående
de skapande kon..tnärcrna - med ' !ir..kild
tyngd på familjen W)on - och utgivarna.

Det andr.t kapitlet behandlar "the mcd;tl
and it~ subjcct-maucr". d v s redogör fiir
olika :mlcdningar till medaljutgivning kungliga tilldragelser. politi~k och 5ocial
historia. milit:ir- och sjöhistoria. kon't och
\eten,I.:Jp \:lrnt uppvaktningar ("pre.cntation medaJ,"). B3da kapitlen är rikt illustrerade. a\en från modernismen.
Mcdaljhbtoricn a\'Slutas med ett kapitel
om medaljsamlandet i dag.
Till boken ftr fogad :n lista över dagen~
priser på dc avbild;~de medaljerna - en
mycket upply>ande foncckning - ~;~nH iittartavlor from Tudo~.
Det rika bildmaterialet !!Ör au bol.cn
,·arnn kan rekommenderas ä\'en till dc
medalj~arnlarc. ~om inte speciali>erat >ig
på engelska medaljer.
NUF

1iwkka 'litil'io: Ra/11111 Vuvksi - Stlll/111'11
Numismaauinen Ylrdistys 1914- 1989. Hclsi nki 1989. 6-l s. ISBN 951 -95236-0-X .
Dcua ii r e n minnesskrifltill75-år>lir.tndet av Numi,matiska Föreningen> i Fin·
land grundande. Det är intress;nt au lhlja
fi.\reningcn~ utveckling från att ha fram~t
varit inriktad på medaljutgivande och ,amlande till att allt mer bli en myntsamlarfOrening odl att ra kl;~rlagt, vi lken imponerande ~kar.1 av personligheter som stål! i
~pe~en fOr fiircningen.
l ~kriftcn tinn;, :hen en roncckning p:l dc
medaljer - a\' hög konstnärlig kvalitet ~rn föreningen gen ut.
Som , -;j f ar - för det imcrnortli~ka ut b\ ·
tct - finn' en S\ensk resumc.
NUF
Karl Kol/nig : ;1.\tmnomenarifMtin:l'll mul
Medoillen . Verlag Gutcnberg. Melsungcn.
1988. 108 ~. ISBN 3-87280-051-5.
Grunden fOr boken är av förfauaren håll na IUredr.t~:. ~trfOr det inte är en uttömmande prc~cntat ion av astronomer på medaljer och mynt 'om vi tar. JärnfOnmed ti digare skri,•cricr. som huvudsakligen
saknade illustr<ltioner. iir dock de nna huk
genom sill bildmaterial en särdeles njut ning ftir iigat och i öv rigt en komprimera t
iiwr ao;t ronomicn' uruppslag~verk
veckling.
Vi får 33 a.. tronomcrs gärningar presenterade och niirmarc åskådliggjorda i 79
medaljer od1 mynt. fr.in 1500-talct fr.un
till modern tid. Från Norden mcdtagc~
d;mskcn T)dlO Brahe (meda lj av Harald
Salouann). we11\kcn Per Wilhelm Wargen lin (medalj av Carl M:1gnus Frumcric) och
norrm:mncn Chri>topller Hansteen (mcdalj a' Br) IlJU lf Bergslien). Vår An td
Karhtecn har ' kapat medaljen Ö"er den 1
DanLig fiiddc och ,·erksamme Joh:mnc.
He,cliu,.
Referen,litterdtur anges for båd:t f;iltcn
- astronomien och numismatiken.
NUF

Ur bt•rg i hlirl • 1!11 11/St(/1//lirtg om bt·~~·
bmk och m.mt. Kungl. Myntkabinettet och
Tekni~ka Mu>ect. 1989. 70 ' · ISBN
91-7192-787-5. Ca-pri;. 40 kr.
Denna katalog prc~cntcrar en vandring'utställning fr!tn DDR - dess konM~arn
linga~ myntkabinett och muscum för mincr.Jiogi oc h geologi i Dre;.dcn - och
komplcttcr.td med ~'cnsktmaterial. Dc ut >liillda objekten ger clt )å Ö\er\'åldigandc
skönhetsintl'}cl.. alt det \ar ~"ån alt hall ..
fingrarna 1 '>l) r. t\nnu en triumffOr KMK!
Katalogen :t r mte bara elegant utan i hög
grad ill!.truktiv. Den inleds av två Dre\dcnreprc~entantcr med "7 århundraden av
bcrg;.bruk och ntyntvibcn i S:tch;.en och
Thilringcn 1168- 1872". Dc därefter faljande ~ven.,~a hidrJgen behandlar:
Qruva och lag.
~dclfo~ guldgru,~lr.

Adelfors guldgru'a i Småland.
Dc gri pcnhichtbk:t du katcrn:t.
Förhbttll'i,kt guld.
Silver i Falu gruva.
Om koppar- och silverhantering snn11
Troll i berg och drömmar i guld.
Utställningen iir tyviirr blott öppe n
6.12. 1989- 11.2.1990 i Tckni~ka Mu,ect i
Stockholm. nten den 'om är intrc.,,crJd av
bcrgsbruk,harllcringcn\ aterspegling p:l
medaljer och mynt har cu nertal ty,ka arbeten härom att ' tuder.t. För Sveriges del
har vi bl a Carl Saftlins olika arbeten. viii
\'ärda att Iii"' · Ut,tlillningen g:ir sedan till
Falun. därefter till Sala och Malmö.
NUF
Paul Nig/il · Muri4r r Medaille11 1/. Verlag
Friedrich Hofmci,ter. Hofheim am Taunus. 1987. 196 ' · ISBN 3-87350·0078.
Det har h;ull lll)'C ket sedan f<ir..ta delen
kom ut 1965. Inte mindre än -106 nya n:tmn
har tillkommit och antalet be~krivn:t medaljer (11ch mynt) har ökats med l 75-l
nummer. Det ligger lll)'Cket arbete bakom
eu sådant hilr verk. Uppgifterna flödar.
men dc relc,ant:a n~r ibland inte helt fram
- det märh i denna del. där för ovanligt
många medaljer uppgifter om uuecndct a,·
avcr.. och re' e~ eller enban revcr.. ';t km!\.
Underlag 'nkna' ra llt~å inte fOr en tredje
del.
Fiir Nmtk:n' del hur tillkommit bl a fliljandc namn: Ga.te. Nielse n, Birgit m:h Bn
Nilsson. 'l;nabc samt Arvid Öllman.
Med de l l l har bland kompo~itörcr Beethoven n:\tt J04. \'f.agner 228 och 172 nummer. Från Norden ktHnmcr for..t på 23 :e
plats Sibcliu' med 26 nummer b:unma antal som M;ahlcr och von Weber).
Bl:md utiivandc konstnärer leder bland
dirigenter 'f<1-canini med 24. bland piani~
tcr Padcre\v,ki med 20 och bl:tnd sångare
Jenny Lind med 19.
Såsom \'ar;mde 'am lan: av dc~~a medaljer in>tarnmer Jag 1 fo rfanarens ~lutord a
förordet : "Waclttig und lebe~llOt\\cndag
,ind ~lu'i~crrncdatllen durchau' nicht.
aber wer ~ich ein wenig mit der Materic
\ertmut gernacht hat. ~ieht miihclo~. da~~
cs jcdenfall> cine ~ch r schönc Sachc i,t...
NUF
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MYNTFYND
Sensation - mynttillverkning
i Sigtuna på ll80-talet!
Under dc pågående utgrävningarna i
Sigtuna påtr'.iffades redan 1988 en blybit. ~om måste konserveras. Den låg i
ett iivrc lager i sydvästra delen av utgrlivningsområdet. som kan dateras
tilltiden torc 1200.
Nii r blybiten komtillbaka i rengjort
~kick viickte den ~tor sensation. l ena
iind:m ~er man ett t)dligt avtryck av en
mym.\1/mrp. d v~ av sjlih".t verktyget.
Då ~om nu vardet brukligt att göra ett
avtryck i bly när stampen v-.tr fardiggravcrad: sedan hiiroadcs den och
kunde anvlindas fOr mt slå mynt. Fig.
1.1 vårt fall liggerdettill så. att vi har
ett antal mynt bevaraoc. som slagits
med juM denna stamp m: h vi kan allt~å
konstatera. att den blev godkänd efter
provet (LL IA :7a). Fig. 2.
Vilken kung ?

Det nyfunna avtrycket av en svealand~pcnning som påtr'jffats i Sigtuna
''isar bröMbildcn en face av en kung.
På huvudet har han en kungakrona
med på sidorna nedhängande prydnader, s k pcndilicr. l höger hand håller
han ettuppåtriktat sviird. Inskrift saknas. Vem kan <Jet vara?
Från slutet av 1100-talct har vi en
gan~ka stor grupp av svealandspenningar av 15 olika typer. där de flesta
visar en framåtvänd kung och är stilmibsigt lika varandr:t. En av typerna
har inskriften KANVTVS. dvs Knut
(motsvarande fr.ln Götaland har Ka111/IIIS rex S eller också myntortsnamnet Ledus = Lödöse). Genom datering av dc törrc fynden av dessa svealandsmynt, som alla k<)rnmer från
Uppland och södra Norrland (enstaka
dock hittade på andra stiillen) har de
kunnat dateras till den kraftfulle kung
Knut Eriksson, som regerade 116796 och hade Birger brosa som jarl.
11rr ltlg mymlruset?
Myntning är den äldsta statliga verksamheten i vårt land som fortfarande
iigcr rum efter åtminstone i princip
samma metoder - bortsett från maskinerna! Den inleddes ca 995 i Sigtu·
na men upphörde diir senast ca 1030.
l det dåvarande Sverige känner vi sedan ingen myntutgivning förrän kon
före 1150. då den påbörjades dels på
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Gotland (säkert på bt1ndeköpmännen~
eget initi:uiv). dels i Uidö ·e (av kungen eller biskopen i Skara?). I Svealand. där handeln var mindre utvecklad och inflödet av iidelmetallminskat
dra~tiskt efter "ikingatiden. dröjde
det liingre. Sedan Knut besegrat sina
rivaler på 1170-talet och satt säkert på
troneri blirjur tydligen mynttillverkningcn. Mycket tyder på. att ärkcbbkopcn också hade myntriitt. säkert s:'a
ca 1200 (LL grupp IB). Tidigare torska n.: trodde att dessa mynttyper slagits
i Vibterås. Sedan 1940-talet har man
dock V".trit överens om att Uppsala
(Ö,tr:a Aros) var den sannolika plat'..
där mynthuset legat. Det började dock
~c tveksamt ut när man vid grävningar
i Nyköping för en femton år sedan hittade avtryck i bly av en myntbrakteat
fr:in ca 1200 med AROS i korsvinklarna . Kanske Nyköping hette .. Södra
Arns.. vid den tiden?
Och så kommer nu detta sensationella fynd i Sigtuna! l varje fallmåste
ju t 'll av Knut~ femton typer ha slagits
i vår iildsta stad! Sigtuna har i varje
fia Il före esternas plundring (1187) fort farande varit av betydelse fOr kungamakten - som långt in på 1500-talet
f ö ~1r m)·cket ambulerande mellan dc
olika kungsgårdarna. Accepterar vi.
att myntningen v-ar kontrollerad - alldcles siirskilt i Svealand - blir det nawrligt. att myntaren fliljdc med kungen eller dennes representant under re-

~orna .

Någon oavbruten mynttillverkning kan knappast ha ....Hit behövlig
och vi kan inte var.t säkra på att ett
myntverktyg använde~ på bara en
plats. Östra Aros. som inte var någon
urt av betydelse före 1200-talct, förcfaller dock allt mindre sannolik som
huvudort för Knuts och ärkebiskopen~ mynttillverkning. Snarare d~
kung~- och iirkcbiskopsg;irdarna i
Sigtuna, Gamla Uppsala 111 Il platser.
!1•111 slog mymen?
Vi vet absolut ing..:nting om hur myntningen var organi~erad i S,·crige vid
denna tid. t--ler än hundra år tidigare
\:lite myntmästarna ut sina namn. men
nu fanns det inte plat~ för sådana upply~ningar. Br.tktcatmyntningcn var en
teknik som uppstod i Tyskland i början av 1100-talet. Vi m:iste alltså ha
liirt oss den söderifrån. Gr.wera kunde våra ouJdsmedcr men vi tar inte
utesluta I~Iöjlighetcn att dc tlcsw tidiga gravörerna var utlänningar. Dc
namn som tinns bevarade på myntmiistare i vårt land - dc tidigaste fr~n
biirjun av 1300-talet - är ty~ka. En
del av gravörerna kan naturligtvi~ ha
''arit svenskar. Troligen hämtades dc
- ~om ofta i senare tid - bland guld\llleder och sigillgmvörer. Niir det
inte behövdes mynt kunde en sådan
gravör iigna sig åt att göra smycken åt
kiipstarka personer eller tillverka sigill åt ku ngen, biskoparna och jarlen.

.
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l. IJ/ytll'tryck

troligen frtln 1/BO·wh•t. Siguma-gmmingamn 19l/8. Fow
2. Si/,·ermyllll'l (t'll brakfl•at med 1'(1/ört•n l pt•mting i Sl·t•a-

m· myiiiS/11111(1.

Il en/If ;l. Llmdbef](. Rat/.

lmrtlsrilkning) tillhör Kungl Mymkabine/1<'1. Det /t(lrrör ur e11 iiltlre fynd. Mymerltar sia Ilils med sanmw 1•erktyg .wm gjorr awryl'kt•t ptl /J/y/liten. Foto Nils urxergren. 11111.

Det avtryck - delvis bortfallet som vi ~l!r rcMer av i motsatta ändan
a\' bly~t)Ckct fr:\n Sigtuna verkar också \':lr.t l!fter en myntstamp. möjligen
en annan av Knuts typer där kungen
bär en veckad mantel. Gm,·ören hade
kanske två :.amtidigt under arbete'!
Liknand(' J.i'll(/

Av naturligu skäl finns det inte s;i
många fynd från mynuill verkning i
v~i rldcn . Det iir som at t leta efter en
nål i en hö~ tack. Från svensk medeltid
har vi friim~t Gamla Lödöse. som ju
Ö\'ergavs rcd;m under senmedeltiden
och därfiir kunna t grävas ut mer än någon annan tiitort - arkeologe rna har
sluppit v:tra be~v'.irade av sådana hänsyn som måMe tas när bebodda hus
ligger ov;mpå griivningsplatsen! Hiir
har Rune Ekre tagi t fram rester från
mynuillverkning som täcker perioden
ca 1140 - efter millen av 1300-talct.
Underlag från rnynuillverkning vid
1200 - tall!t~ milt är också kända fr:\n
Örebro och från 1350-talet. fmmgr'.ivda i Söderköping: Nyköping nämnde
vi ovan. Från Uppsala finns en sammanhör.tnde par myntstampar av järn.
daterade till 1300-talets mitt. som hittade~ vid griivningar förett tiotal år sedan. Vi har en 1400-talsstamp från

Stockholm (okänd fyndplats) och en
från Läckö (falskmyntarverktyg).
K:m~ke vi bör tillägga. an orten Sigtuna' namn är känt från en ~vcalands
br.tktcat. ~om påträffats i fragment cll i Jomala kyrka på Åland . en i
Kungl Myntkabinenet i Stockhulm ur
e tt iildre fynd frå n Njuruncla kyrka
i Medelpad - och på de nna. som date rats till 1230- 40-ta len. läses SICif
(u n). Siikerligen kornmer fler fynd
i framtiden ge belägg för all Sigtunas
bct)delse under högmedeltiden underskattats. men just nu påminn~ vi
mcM om hur litet vi egemligen vet om
vår historia under övergången vikingatid/ medeltid och i synnerhet tiden 1050- 1200.
Lm:r O. Lagcrq1·ist
Litteret/lir
Ekrc. R.: Mynmingsfynd från Uidlist•.
NNA 1971 s. 60-86.
L'lgcrqvist. L. O.: Sremko lll_l'llt. Stock-

holm 1970 (LL).
Malmer. B.: Örebro som

111ynmn 11ndu

1200·111/et. Myntkontakt 811978 s. 206-09.
Malmer. B.: Den senmt•tleltida pt•tmingen
i Sl'l•ri11e. s. 32.kap. Prägling\Orl. Stockhohn 1980.
Rudbcck. G. och S:irkåny. T: Scns:uionclh
f) nd ... Myntkomak: 1979:6. ~ 113.

Kungl Myntkabinettet
Utställningar:
Ingång Narvavägen
(hornet L1nnågatan) 2 tr. Stockholm
Titlf611iga utställningar:
"Ur dolda gömmor"
"European Herotage in the M1rror
of Money and Medals"
13/2-114
" Ur berg i börs"
Visas i Falun from 1013.
Ring i övrigt telefon 08 -783 94 00
för information.
Museet:
Tisdag- söndag 11 - 16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Beseksadress
(efter överenskommelse om tid
per telefon): storgalan 41
Postadress:
Box 5405. 114 84 Stockholm
Tel: 08· 783 94 00

AUKTION 1

AUKTION2

avhåller vi den 17 mars 1990
då vi låter försälja

Kvalitetsauktion den 31 mars 1990

Magnus Wexes omfattande sam ling
medaljer, ordnar och belön ingstecken
samt my nt, sedlar m m från andra
inl äm nare. Den rikt illustrerade
auktion skatalogen kan beställ as mot
insätta nde av 50:- på postgiro
498 85 88-2.

Med ett stort antal vackra och
intressa nta objekt såsom:

Upprorsmym. LL XVII1:B:3. RRRR
2 öre 1568. UNIK 2 mark 1590. SM 47. RRRR
SEMLAN. Daler SM 1752. Krönr C. RRRR
Komplen typ och årtalsset Sören Norby

H elårsprenumeration 125:-.

Karalog 50:-, postgiro 498 85 88-2
Helårsprenumeration 125:-.

MYNTHUSET AUKTIONER

MYNTHUSET AUKTIONER

Leif Jansson - Ulf Ström
Box 7049, 103 86 Swckholm

Leif Jansson - Ulf Ström
Box 7049, 103 86 Swckholm

Tel. 08- 20 60 52

Tel. 08-20 60 52
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SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

Öppetlider
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08 · 11 so 81

MYNTFYND
Nytt spännande fynd från
regalskeppet Kronan
Vid institutionen for konservering (f d
Tekniska institutionen) , textilsektio·
nen. lir just nu en imressant börs un·
der konservering. Den hiuadcs vid
undcr!>ökningarna av regalskeppet
Kromm utanfor Kalmar f<irra året.
Konservator Eva Lundwall har efter
omsorgsfull behandling lyckats öppna
den ömtåliga börsen. som är av siden
och brodcr..td. Den visade sig innehålla minst tolv mynt, varav sex dukater.
cH silvermynt samt fem kopparmynt.
Dc sex dukaterna kommer från Tyskland (Uibeck. Frankfurt). Nedcrlän·
derna och Polen (Johan Kasimir.
1658). Silvermyntet är l öre 1667.
Karl XI. Dc fem kopparmynten är inte
svenska men närmare bcstiimningar
kan giira~ l(;rst efter rengöring. Eu par
av dem biir årtalet 1673. Det iildsta
myntet i hörsen är dukaten fr.in Ne·
derliindcrna. Kampen. 1649. Niirma·
re bc~krivningar av både börs och
mynt kommer i cn längrc artikcl när
konserveringen är klar.
MGL & KS

Från Kungliga
Myntkabinettet
Fi'irl'lt'l.rnm.~:ar i modem penninghisto·
ria wn.dagur kl 19. 00.
15 mtm Rik~banksckonom Clubtina
Lindcniu~. ECU - framtiden~ betalning~mcdcl i Europa?
5 apri/13ankdirektör Rudolf Jalakas.
Krona. Latt)Ch Lit på nyu? Kri ng dc
balt iska liindernas striivan att ;'ltcrinIOra sina t idigarc val utor.
Förelibningarna äger rum i Hörsalen. ing:'1ng genom Historiska museet.
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Narvaviigen/Linnegatan. Stockholm.
Buss 56 och 44. tunnelbana till Kar·
laplan.
Fri entr~.
Volym l av PECVNlA innehållan·

dc föredragen f rån våren 1989 har just
utkommit och kan köpas i Historiska
museets butik eller beställas från
Kungl Myntkabinettet (50:- +
porto).

ESKILSTUNA NUM JSMATISKA FÖREN ING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
risdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS ~·I YNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apoll og:\nlcn vid Alnwägen. Fagersta. 1id: kl 19.00.
Upplysningar: ..rcl 0223 · 116 71.
FALU-BORLANGE MYNTKLUBB Möteslokal Borlänge. biblioteket Borganäsvägcn.
Falun. Krisrincgården. Kristinel!atan 9 - Il.
GÖTEBORGs NUM ISMATISKA FÖRENING har möten med auktion andra måndagen
i månaden 18A5 i Traktören. Köpmansg. 20. Lista fr.in Anders Falk. Hvirfeldrsg. 5. 411 20
Gbg. Anrik· och Medelridsektionen tredje rorsdagen 18.30 i klubblokalen. Schackspelers
Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Sedelstudiecirkeln. Engelbrekrsg. 71 (Eng.) sista risdagen
18.30. 7/3. pollcuer 18.00. N. Hamg.: 11 / 3. L. O. L1gerq\'isr. "Samtida inrernationcll
mcdaljkon,t", 14.00. Röhsska museer. Va~ag. 33: 12/3. L. O. Lagcrqvi,t. "S,ensk historia
på meda ljer", 16.00. Arkeologiska mu~ccr . L.O. Lagcrqvist. "Att samln medaljer". 19.00.
Traktöre n: 2213. B. Thornasson. "Byggnmlcr i Rom på mynt och i verk lighet", Sch.: 27/ J.
S. Persson. " Iranska sedlar", Eng.: 29/3, fotocirkeL 18.30, Sch.
HALMSTADS MY:--ITKLUBB har möten med auktion i Klanl -salen kl 18.30 den första
rn~.n.~agc n i varje ml nad utom juli - aug. Upplys ningar: 035 · 12 96 76.
HOORS MYNTKLUBB har möre med au~tion i Höörs Plåts matsal den andra tor~dagcn
i \':lrjc månad. Upply ·ningar: E'cn Ohlf.,~on 0413 • 221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten for-.ta helgfria måndagen i varje månad (utom
juni. juli och augu\li) kl 19.00 i SE- Ban~cn. Storgatan 17. K:tlmar. Uppl}~ningar: tcl
0485 · 104 29. Auktioner varje gång ...
KARLSKOGA NU MISMATISKA FORENING h;~ r möten andra on>d:tgen i '-:~rjc månad
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Oanken. Torget. Karlskoga. Auktioner vår och
höst. Upply~ningar 506 41 eller 365 39.
KATR INE HOLMS MYNTKLUBB ha r milten Rirsra helgfria o nsdagen i varje månad
p;i restaura ng Swrstugan. Storrorgct l. K;urinchnlm. Upplysningar: te l 0150 • 210 45 el
151 00.
MYNTKLUDDEN KLIPPINGEN har mynttriiff fiirsta risdagen i j:m.- april. sept. dec. Lokal: G. A. ~kolans matl>lll. S·Jhrnvag,g:uan. Sundsvall. Jnl(urnation om mynr.
''ärdcring. auktion. !utlerier. ~.~p och , ;ilj. Tel. 060.55 64 18. Il 35 OJ.
LUNDS NU MISMATISKA FORE:-<I NG har mynul'äffar med auktion 7/ 3 (å~mötc) ~~~
och 2/ 5 1..1 19.45 (visn fr 19.15) i "Uthildning,hu,ct" Studentlitterntur. Åkcrgr. l. Lund.
Uppl}>ningar: \'ard ~6 -l~ 43 69 kviillar 0.16 · 12 25 93.
MY TKLUBDE:-< NICOPlA har möten :mdra måndagen i ' 'arje m:inad p:l Pcn,ioniir,.
gården. V Triidg:\rdsgatan 57, Nykiiping. ~l 19. Upplysningar: tcl 0155 · 13-1 29. 671 5~.
128 ~l.
FÖRENINGEN NORDVi\STMY:-JT håller ,ammanrl'ädc med aukunn i Fol ket' Hth.
Klippan. kl. 19.00. Jndra fredagen i \arJC 111ånad. Upplysningar och aukrinn,li\ta tcl.
~51 - 132 88.
NORRKÖPINCiS i\IYNTKLUDB har mule med auktion kl 19.00 tredje ll'dagcn ~.arjc
månad utom i maj - augusti. i Ektnrp' t'rititl,g:ird. Auktionsvi,ning txlrja r kl 18.00. A\cn
ic~.c med lemmar ii r vä lkomna. Dc,riill Ji , ra på rcl 011 · 12 50 12.
NASSJÖ MYNTKLUBB har möte med aukriou p~ Gustavssons Tm tik,kota. Kt1dhu>gur:H1
33. Nib>jii. Upplysni ngar: tcl 0383- 15!\35 kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBE\J NU MIS. Skdld'tc:i har möten första to,.,dag.cn 1 varje månall i
NV · hu,ct. konfc!'Crhrummet. UppJy,ningar: te l 0910 · 186 80.
SANDVIK F.N-GAVLE ~1YNTK LUDD har miitcn 1..1 19 fiir,ta on•dagc n i varje mån<td
(ej juli- :mgu,ti). Lok:Jl: V:!lbo Konuuunalhu,. Upply>ningar: re l 026 · 18 18 36.
MY:"'TKLUBDEl' SKILLI:\G BA=-:co. l.rn~opmg. harmören am.lrJ hdgfria ton.dagcn
i \':lrjc m~nad (utom maj· augu'>ti). Hu' udb1bl.iotckct. Hunncbcf!!'gawn . Lm köping
1 Lindblorn,rummct l tr upp kl 18.30 - :!1.00. Arlagen anordna~ en anti~- och ~amlar·
mä~,a 'amt en rc'a 1ill Frim) nt !. Håhingtxrrg. Upplysningar: tel 013 · 12 22 62.
SKANES NUM ISMATISKA FORENING h6llcr rm-llcn ~ista ror..dagcn i '~1rjc m~nad
utom juni- aug.u,ti på IOGT. Kung,,ga ran 16A. Klubblokalen: Kungsgatan 38A. Mal·
mö,, lu\11~1' iippct varje tisdag kl _19-:! l u artler scptcmhcr - maj.
SKOVDE NU MISMATISK A FOREN ING har möte med aukt ion Il J:l. 8/4. 615. 919.
7/ 10. 11 / 11. 9112. Lob l: Club Balder på Kulturhu ~ct Oden i Skövdc kl 16.00. Upplysnin·
gar: 1cl 0500 • R08 50 (Tbord Lund).

SÖDRA DALARNA$ MYNTKLU BB sammant räder den 15/3. 19/4. 17/5 och 14/ 6 kl.
18.30 i Folkare Fotoklubbs lokal, Telegatan 19. Ave~;ta. Upplysningar: te l 0226-562 78
eller 0225- 147 83.
T RELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Sparbanken Skåncs samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner.
fOEedrng. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410 - 241 31.
TAUE MYNTKLUBB. Södertälje. har möte i \Vende las rum. biblioteket Luna, kl 19.00
andra ti ~dagen i varje månad. Upplysningar: te l 0755- 135 08.
NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabinett. lid: 19.00. 13/3 årsmöte och toredrag. 1014 fOrcdrag. Upplysningar:
018-149711.
VETLANDA NU MISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i varje månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från kl
18.15. Upplysningar: tcl 0383- 158 35 kl 07.00 - 09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstcnar. hur möten andra måndagen i
va rje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl lliljs av aukt ion. Servering.
Upplysningar: te l 0345 - 112 95. L,okal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen).
VARENDS NUM ISMATISKA FORENING har möte med auktion kl 18.20 i Röda Korsets
lokal. Kungsv. 18. ing. Hovsg., Växjö den 28/ 3, 7/ 5. Upplysningar: 0470 -731 14.
VASTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad janl!.ari- ma) kl 19.00. Tingshusgränd 2. Ludvika.
VASTERAS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby friluftsmuseum kl 19.00
första o nsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021 -757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3.
1990: 713. 25 /4, 12 /9. 10110, 211 Il kl 19.00. Upplysningar: te l 019 • 13 52 13.

Mars
April
Maj

29- 30

5 AB Stockholms Auktionsverk
7 Hirseli Mynt AB
21 AB Smekholms Auktionsverk

Apri l

Osnabr(kk, K(inkcr
Köln. Schuhcn & Co
Mund1cn. Partin Bank
New York. Sr ack·s
Helsingfors. Holma>to
Köln. Miinz Zen1rum
Frankfurt. Pcus Nachf.
Zurich. Spink & Son*
Miinchen. Hir~ch.
Nach f.
Frankfurt. SBV

*Storsamling del 2
Den imponerande ~umling svenska mynt
vars första del så ldes i höstas i Z(irich av
Spink & Son och orn vilken ett reportage
just publicerats i SNT kommer åter att
glädja våra samlare- den 14 - l 5/5 går del
2 under klubban. innehålla nde mynt fr o m
Karl XII.

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR

Apri l

SVENSKA
Mars

2- -1
1-1 - 15

16 -18

f:\ l J ~j i (.J :13 ~l
Våren 1990

21-23
28 -30
29-30
11 - 12
21
25-27

24 Svenska Numi smatiska
Föreningen
28- 29 B. Ahlström Mynthandel
AB. Stockholrn

GRATIS LAGERLJSTA
(uppgiv samlarområde)

Klostergalan 5. 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69

UTLÄNDSKA
Mars

3 Helsingfors. Holmasto
12 • 1-1 MaastrichL AG van eter
Dussen

r--------------------------------,

nt
a<öpes- ~ä/jes

& A.uktioneras

·--------------------------------,
VI KÖPER & SÄLJER
svenska & utländska
mynt, medaljer & sedlar

GULDMYNTHANDEL
Illustrerade prislistor utges
4-6 gångel"lår. Provexemplar
mot 10:- i frimärken

Besök oss på
Auktionsinlämning pågår
Ring oss och diskutera

Antikören

stureplatsen l
5·4n 39 Göteborg
@

031-183960

GREVTUREGATAN 15
eller skriv
Box 7317, 103 90 Stockholm
eller ring
08- 661 23 80, 661 35 80

~bd
INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL AB
47

AUKTION 41
Operakällaren Stockholm
28 - 29 april 1990
Säljes bl a många fina plåtmynL.
Av de drygt 20-talet plåtmynt kan följand e nämnas:
KARL X GUSTAV
4 OSM 1656 RRRR
KARL X GUSTAV
OSM 1657 RR
KARL XI
l /2 DSM 1681 RR
FREDRIK T
Ljusnedal DSM 1746 R
ADOLF FREDRIK
Huså DSM 1752 R
KARL XI guldmedalj. UNIK. Slagen med anledning av enigheten
mellan konungen och rikets ständer vid 1682 års riksdag.
Katalogen erhålls enklast genom insättning av 75 kr på pg 3003-1
(årsprenumeration 150 kr).

B. AHLSTRÖM MYNTHANDE L AB
Kungsgdtan 28-30
Box 7662, 103 94 STOCKHOUI
'!el. 08-14 02 20 Fa..x 08·11 30 75

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 29 företag i
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med·
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuvamnde medlemmarna ar:
B. Ahlslrom Mynthandel AB
• "ti6;>
l•• 08 l ~ 02 20
Amneklevs Mynthandel
51-.oiQJtJn 20 b();> 25 Nou'-011"9
1('1 011 10 29 50
Antikboden HB
K..n·t;q.lf.l~ :18 B<
103 9~ 51 cH· ·~

Kyrkorpo,m 2
222 22 L11nd
Antiköron

Stuocpl,llno'tl l. 41 1 :19 Gotct>orq
1111 o:11 111 :m u<l
Dnln Mynt & FrlmHrkahondel
lrotzom.,n 16. Bo' 307
791 27 f (l'"n t04 023 1•12 50
Hlrsch Mynt AB
Ar:>cn.at~pt '"'G

111 .:7 Stor-•hom

•~•os

611 05 56

KJorlskrona Mynthandel
t ..ir.l"'-•h.JJC.: , .•lt'\ Il 371 35
11'1\MSS 813 73
Rune La.sson Mynthondel
<P.•et"\•'(n.l'l""~ ~&

Kd~

!.C? 3? Bcrås

'"' 033 11 OJ 15
Lunds Mynlh•ndel

KO>'Cf<'P'·'" 5 222 27 IJ,nd

'"' ~6 l ol ~369
Mal mb Mynthandel

I<.J'cndo>O·''·''' 9 211 35 Ma•mo

tcl

4!!

o.so

11

G5 1M

Y..•Of".a

Peo Mynl & Presenler AB

Monelarlum Kurt Halistrom
Bo• 21~7 200 21 ',IJ-0

te-

~0·93

D-<l'' n "993:3" '3 Bo· '6245

:"'os

19 53

Mynl & Medaljer HB
5>1:.1-<l(J"~ 9(l

Bo· 19507

10~ 32 Stoc~,t'()l"'

·~

oe

3~ 3o~

n

Mynl & Melaltbo.sen l Slhlm AB
Ncrrm.11m.:org l , 41r 111 46 S:oc•hoool1
ICI 08 20 55 01
Mynlhu sol
B<[)I<Ooeksg~o an 5 IJo• 70~9
103 SG Stock~olm IP.I 0!1 20 51 !l1 20 60 5~
HB Mynllnvcsl CoroM
ösora Storgn1Dn ?O
611 34 Nyf.oP•tllJ l(.ol 0 '55 863 ~5
Ulf Nordlinds Mynlhandol AB
Nyl)rO~)'!oln 36 Bo• 5132
102 ~ Slockt>Oim leJ 08 662 62 b'
Norrialie Mynthandel AB
·., oo•tsga~n 13 Ro·~
761
Norn.> ,.- :e<
' 68 26
Numls Mynt & Frl mirl<shandel AB
Kase•n:or~l 6 Bo• 233?
~03 15 Go·roorg te C31 13 33 ~s
J. Pedersen Mynlhandel
S· O'Qala" 2J 502 31 Bor.1~

oo

om;

·o

'03 ~s Stoc..:-a2• ·2
Selins Mynlhandel AB
Rl)lle< "9~:an 6 ' l ' 53 Sux,t·<ll"'
•<'l
Skövde Samlarlorum

os- n so s·

Bo• 259
541 26 Skovde. !el 0500 123 75
Galleri Specie AB
$1orga1an 19 574 00 Vool:onnn oel 03tl3 153 01
Sirnodbergs Mynl & Frimärkshnndol AB
l\ r~Qn31sga t3n 8. BO> 7377
103 91 Stockholm. tel 08 ·20 81 20
Torneo Numismatics
Bo< 6235. 102 35 S:ockholr• 1e1 08 33 77 75
Thbrnslråms Mynl & Sedlar AB

~o6\~"?jl~~~a 582 27 L< o>,Or rr:
Ticalen Mynlhandel

S·u•roa1se-n J <Il 39 Go·roorg
"' 031 208111

~.~1r::,ar ~:~i~5M~';,~h;~1~el AB

'?:oc~.ro:m

103 90
te! 08 661 23 80 (;(,1 35 80
Håkan Westerlund Mynthandel AB
':a$<lga·a~ 42 Bo· 679
101 29 s:oc~t-01,., te' os 11 oa 07

teo 033 11 24 96

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm , tcl 08 ·34 34 23

