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Omslag 
Johan Pulm~truch (1611-71) inr'Juade 1656 med kuogligt gillunde en växel- och 

låncbank 1 Stockholm - Stocl:holms B:mco. lian lick slrultkn far bankens mOl
gångar i \llmband med kopparkri>Cn 1661 . 1io Ar tidigare hade Joh:m Palrnsuuch 

och ham blöder adlab. Or..3kc:n var fr'.IITISI faderns fllnjl!JL-tcr och 3U man b3de 
hävdat Jtt sl!rkten var av ''urgummal adel''. l samband med ad landet m~ lades sliil..

tens v:1pen i adelsbrevet (förvnrat pft Riclda.rhuset). Ätten introduccr-.,tdcs 1660 som 
nr 167. Cnligt konceptet i Adelsbrev, vol4, Riksorldvet, lyder vupcnbcsk.-iVJJiogcn: 
emflJn:l~t!lt S/cilldh. dmlJ/1'1! 1lulm huijt odr dtm n~drf! rödh.lulllrutlmropstli ITI'l' 

samnumjlbtndt' gröne PalmtJUi.ftu; nfum opd Sli:iJ/den un liflt'n Tnmere/Ue./m, 
T~cl.et nch C rontun ~h hum nclr riJdt fiirtlulu: Ofu~>• t>fH1 Hi~lmn• Een Vng 

!(riin Palnutntch mhi un Houp•m•dhen Girrd~Jgårrlh t' mr/lan tu(nllt' luåjte f a/mu 

mtdlrfllry.,·lt~ Kors uthi. Se artikel< 37. 
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Förlageteckningar till svenska mynt från 1600-talet 
Av Bengt Hemmingsson 

A
nt:~let bevarade förlaQcteck
ningar till svenska lll)~nt fr~n 
iildrc tider Ur inte stort: dUrför 

kan det vara av intresse att publicera 
dc som för niirvarande Ur kända fr:'ln 
1600-talct. Det rör sig om en trolig 
förlaga till 1609 :hs Göteborgsmynt. 
ett förslag till 1638 :'lrs kopparmynt. 
ett utkast till diskussioner om plåt
myntens utseende 1640. förs lagen 
till lO-dalrarna~ mitt- och hörn~tiim
pl:tr från 16-14 l-amt fOrlagorna till 
1661 års kopparn1yntscrie. Tre av 
dessa har tidigare behandlats av 
A.W. Sticrnstedt i hans :'lr 1863 
utkomna och prisbelönta avhandling 
Om kopparmyntningen i Sveri~:e och 
dess utliindska besinningar. P5 en 
plansch i slutet av boken avbildade 
Stiernstedt 163!!. 1640 och 1644 1\rs 
utkast; eftersom rcproduktionstekni
kt:n då inte hade n:'ltt så långt, s:'l var 
han emellertid tvungen att g;' onwä
gcn via att rit:l av originalteckning
arna. och diircftcr göra tryckplåtar. l 
denna process har givetvis original
teckningarnas visuella intryck gått 
förlorat, förutom att detaljskillnader 
har uppstått. Dessutom avbildade 
Sticrnstcdt inte hela utkastet till 1638 
:ks serie, han uteslöt nämligen l
öret. Av dessa anledningar kan det 
vara värt att för förs ta gången avbilda 
originalteckningarna. 

Dc förstn!imnda teckningarna. tro
ligen utförda 1608 eller 16Ö9. iir diir
cmot opublicerade. Detta gäller iiven 
den sista serien förclagcteckninl!ar. 
som iir från 1660; mynten har &x:k 
:'lrtalct 1661. Indirekt har man känt 
till deras exiMen~. då det hänvisas till 
de!>sa "schampluncr" (prover) i ett 
brev från Kammarkollegiet den 21 
november 1660. sHillt till lsak Kock i 
Avesta. 

Vi har Cll mtal insikter i hur myn
tens utseende bcst!imdes under 1500-
och 1600-talcn. Rent l!cncrdlt får 
man intrycket av att regentema av 
Vasa~itten hade ett intresse för mynt
viisendet som gick utöverdet pckuni
iira. Gustav Vasas vackra dalerserie 
från 1540-talct har sannolikt utfor
mal!> a'' en från utlandet rekryterad 
konMniir. och 1559 års daler kan med 
stor sannolikhet ~oägas ha utförts efter 
en förlaga av bildhuggaren och arki
tekten Wi llem Boy.' Sonen Erik XIV 
k:m till och med själv ha ut fört för
lagorna till s:\viil kröningskas t
penningen 1561 som "krigsmyntcn" 

2l! 

1562 och den u11gerska gyllen 156X.l 
N~gra ~r senare. 1572, skriver Johan 
III i ett brev till myntmiistaren l-lans 
Höjer att han har beseu "the proher 
som p~ thz små mynu. nem l igen halff 
öre och tuå öre str. huilcke nu för 
n~gcn tidh sedan effter wår bcfal
ningh haffuer s l:'l latidt''. Kungen 
godkände proverna, och utfärdade en 
myntordning för dc två valörcrna.J 
Vidare kan nämnas att Johan blev 
fiirgrymmad när han år 1588 licl.. 'c 
dc nya polska mynten med Sigi~· 
mund' ponrätt. Han tyckte att por
träilet inte ''vår kiire son likt är''. Han 
befallde d!irför att den gamle trotjii
naren Willcm Boy "oförsumligen" 
skulle riw sonens portriitt: diircfter 
skulle myntgravören Mikael 1-lohc· 
nauer "utgrafwc thcn på stemplcr". 
vi lka skulle skickas till Polen.• 

Karl IX:s intresse för myntens 
utrörandc är vål dokumenterat. För 
honom var mynten ett viktigt propa· 
gandamedel för :m hävda sin sjiilv
stiindighct som hertig under Johan 
lll:s tid. därefter som arvfurste under 
Sigismunds regering. Dc vackra 
dalermvmen fr:'ln 1590-talet utfilrdc~ 
säkerligen efter en förlaga av koppar
st ickarcn Hieronymus Niitzel från 
Gl:tehau i Sachsen. som har gjort 
nftgra av dc bästa bevarade portditten 
av Karl IX.5 1604 "rs markmyntscrie. 
i sin tur. ritades av den mångkunnige 
Johannes Bureus. vilken hann med 
dctta vid sid~ av sitt uppdrag så!.Oill 
sekretcrare vrd den riksdag. som iigde 
rum ~amma år.' Nlir man i slutet av 
1607 skulle slå riksdal rar igen efter 
några ~rs uppehåll. skickade skatt
miblaren ~eved Ribbing några prov
exemplar 1111 kungen fOr godkännande. 
Karl IX bekräftade emot- tagandel 
med kommentaren ' 'och behagar Os~ 
sanune prägel viii".T Karl lignadc 
ocks:' tid till att projektera ett nytt 
litet 'kiljemynt av koppar. lian till
skrev hl a myntskrivaren och ~katt· 
mHMaren med detaljerade instruk
tioner om utseende och vikt. ~amt 
begärde an prover skulle slås.• 

l biirjan av Gustav Il Adolfs rege
ring till~tälldes kungen ritningar p~ 
dc nya nksdalrar och guldmynt ~om 
skulle börja präglas från och med 
16 15.'' Efter det att kopparmyntcl 
intwduccrats, intresserade sig kung
en !i ven för de mindre valörerna. Den 
12 ol-.tobcr 1625 skriver han i cll brev 
att han för n:'lgon tid sedan erh~llit 

"en prob af en ny stämpelmed r:inder 
och tUmmeligen nätt slaget" och att 
det behagade honom.'0 

Av denna korta restune kan man 
dra flera slutsatser: deb att flera av 
monarkerna tog en aktiv dc l i utfornl
ningcn av mynten. dels att framst~
cndc konsiniirer engagerades från tid 
till annan för att förse myntgravör
erna med förlagor. Hantverksskick
ligheten hos de sistnämnda var många 
gånger :.tor. som de bevaradc resulta
ten luvisar. Däremot var det k;mskc 
siimre besiiilit med den konstnärliga 
fönn:'lgan och sjiilvstlindighctcn. Först 
under senare delen av 1600-talet ut
vecklades talanger inom gravörskrået 
i Sverige - som t ex Karl\ teen - vilka 
ocks:'l var fmmst:'lende konstnärer. 

1609 års Gi)teborgsmynt 
När l:mdM>rtsstädernas egna sih·cr
myntvcrk inrättades under 1600· 
talets första årtionden. var också 
deras frihet vad beträffarval av mynt
motiv kraftigt kringskuren. Kammar
kollegium. som under 1620-talet 
skötte kontakten med stlidema och 
mymm:istarna. utfärdade 1 ex nog
granna foreskrifter om myntens 
utseende. Norrköpings mynt skulle 
förses med "landsens vapen. niimli
gcn draken: och på den andra sidan 
l I.K.M:t namn och vasen". Liknande 
instruktioner utfärdades för dc andra 
striderna.'' Det är trolietvi' i dcua 
sammanhane som de äki'>ta av de hiir 
behandlade-förlageteckningar skall 
infogas (jig 1). Den 14 auguMi 1607 
utf.irdade Karl IX privilegier för den 
några år tidigare grundade staden 
Göteborg. belägen på ön ll isingen. 
Diiri gavs staden även riill att slå egna 
my111, dock efter rikets myntordning. 
Vidare skulle priiglingarna ha regen
tens bild och vapen pil den cna s idan 
samt stadens vapen och namn p~ den 
andra." 

Den 3 januari 1609 utf:irdades en 
siirskild myntordning för Maden. vil
ken i stort sett anslöt sig till 1604 11rs 
ordning fiir hela riket. l den förc
skrevs -utmyntande! av guldmynt (av 
ospecificerad valör) jiimle 6. 4. 2. l 
och 1/2 mark samt 2 iire i silver. 
Senare samma år. den 16 augusti. till 
kom dessutom en separat mymord
ning för l -ören. Av ell bevarat brev 
från år 1609 framgår all ~laden iiven 
önskade :.lå halvören: myntmibtarcn 
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Fig J Fiirla~etecl.ningar till 1609 ars Giill·hm;~.mrmt. bn•r.u: 6marl. JfJ!U i guld: 
t•xemplar i KMK. Foto: A'fil. 
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Henrik Beneken anhöll om att få en 
myntordning för sådana, jiimtc l 
ören. Han begii rdc också instruktio
ner om hur kungen "vill ha gjort 
dcsamma"13• Av de nämnda valö
rema känner vi bara till att fyra myn
tades. nämligen 6-marker i guld ~amt 
2- 1- och 1/2-ören i si Iver. Det var 
troli!!tvis inte lönsamt för staden att 
mynta dc högre s ilvervalörcrna. Att 
vissa planer torde ha funnit~ p~ att 
priigla ii ven des~a. visar dock en serie 
teckningar ~om inklistrats i ett exem
plar av Nils Keders beskrivning över 
Elias Rrcnncrs samling. Cmalogus 
Nummonm1 Stt('o-Gotl7icomm ~te. 
in Museo Gmingeriano (London 
l 728). Boken fiirvara~ i Kund. Bib
liotekets hamlskriftsamlin!!. Öch har 
troligen inköpts p!l en auktion under 
l !-WO-talet.•• Tidigare iigare ii r oklind. 
men vederbörande ha; interfolierat 
boken med planscher ur Br..:nncrs år 
1691 utkomna verk om svenska 
mynt. Vid sidan 56 utedinner vi dock 
fyra originalteckningar av mynt (åt
och frånsidor). utförda p~ rund
klippta pappersbitar som uppklistrats 
på ett av dc interfolierade arken. 
Teckningarna v i~ar (uppifr:\n och 
ned) fyra av Göteborgs-förordning
ens högvalön.:r i silver. nämligen 1/2 
(4 öre). l . 2 och 6 mark. rr:\ns idesin
skrifterna. MONETA PRIM!\ C!Vl
TATIS GOTIIOBURGENSIS (Sta
dcn Göteborgs första mynt). be
kriiftar alt teckningarna h~inger sam
man med myntordningen av den 3 
januari 1609. En jämförelse med den 
enda bevarade högvalören. 6-marken 
161 O. visar också en överenssriim
mclsc med si l vem1ynten~ tiinkra 
utförande. bl a vad betf.iffar vapen
sköldens fonn. Det linns givetvis en 
möj lighet all dessa reckni~ga r skulle 
kumw vara fria fantasier. tillkomna i 
senare tid. Det något "udda" förV<l
ringsstiillet ~ku ll e kunna tyda p:'l det: 
man förviin t<tr ~i g snarare all piltriiffa 
dylika teckningar i anslutning till 
ofliciella skrive lser. 

Flera mnstiindiuhcter talar dock 
för all vi har all ~öra med verkliga 
f'örlageteckningar.- För det första lir 
dc tekniskt skickli!!t utförda. och de 
ansluter sig. som 1~iimms . viii till de 
samtida myntens utförande. Vidare 
saknar mvntcn :\ rtal. vilket kan för
klaras av ;11yntordningen~ utf:irdande 
vid arsskiftet 1608/09. Med undan
tag för teckningar av cH par ~juuon
hundratalsmedaljer utgör dessa ri t
nin!!ar dc enda i den aktuella 
volymen: i övrigt har endast koppar
stick info !!al ~ . Boken har ncks:t av 
antcckningama att döma. tillhiirt en -
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Fi11 2 FIJrlagett•ckninJiartill/6.18 clr".l J..opfWI'III\'111, Tt'Xtttppti/1: "fnnh'f}iteremdl aj] Myntemii.staren Marl.us Kock clii1111 
28februarij 1\o. f(J.Ifol": neclli/1: "Otillt' iihr """ sdutrllflt'lttun ajf1he prill'lw: wm ,\C'holu slåa.1 uppci kåpcll'lll)'lllt't'.HJrlenw 16.18". 
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synnerligen kunnig och initierad 
samlare på 1720-talct. vilken kanske 
haft tillgång till såväl offentliga som 
privata arkiv. 

Om vi ~kall våga oss pi\ en giss
ning vad beträlTar teckningarnas upp· 
hovsman. finns vm egentligen bara 
ett altemativ. nämligen Johanne~ 
Bureus. Som niimnts hade han enligt 
egen utsago utfört tct:kningama till 
1604 •'rs mynt: hans uarnn kan dock 
även förknippas med myntavbild
ningarna till plakatet av den 24 mars 
159-l. Burcus kvitterade nämnligcn 
46 daler under våren ~amma är för att 
ha skurit trästockarna till myntbil· 
derna.u 

1638 örs kopparmynt 
När det g;iller koppam1yntverken och 
dcra~ eventuella frihet i fråga om 
motivvalen ~ir vi siimre underrättade. 
Det linns dock incen anledning all 
tro. all dessa skuOc ha haft större 
möjligheter au utforma mynten efter 
eget gottfinnande. Systemet med en 
enhetlig mynt ida - ~t~idan- och en 
frånsida med traktens symbol (pilar 

clkr vapendjur) hade en viktig kon 
trollfunktion niir myntens halt och 
vikt skulle följas upp.•' Det var vik
tigt au mynten tydligt visade var dc 
var tillverkade. då den bristf:Hiiga tek
niken gjorde au antalet d~ligt priig· 
l:lde exemplar var stort. Hiirvidlag 
torde man ha haft dåliga erfarenheter 
av klippingmyntningen, som hedrevs 
parallellt i Sii tcr och Nyköping utan 
skillnad i myntens utformning. 

Niir Marku~ Kock den 28 februari 
1638 skickade in de avbildade förla
geritningarna (jig 2). som troligtvis 
utförts av n~gon erfarenmyntgravör i 
Siiter. följde antagligen rutincma cll 
sedan tidigare etablerat mönster. 
Kammarkollegium erhöll sll lcdc~ för· 
slagen och ;idarebefordradc dessa 
till högre in~tans. Två veckor tidi
gare. den 13 februari 1638. hade en 
ny myntordning utfiirdats för koppar
mynten. Dill ills hade endast 1/4-örcn 
(fyrkar) s lagits i denna metall under 
Kristinas regering. Nu var tanken all 
utöka rnynt~cricn med fyr.1 valörer: 
l öre. l/2 öre. 1/6 öre (4 penningar) 
och 1/12 öre (2 penningar). Förlage-

.. E. 
~2?~ii<€:> 
.~ 6"'-:t o . 

"W: vii: l'\.: VII!:L : 

ntmngcn innehåller mycket riktigt 
ted.ningar av alla fyra valörcma. 
l -öret kom ju all utmyntas med cll 
från försla~tct relativt oför1indr.ll 
utseende. m~an dc övriga valörema 
a'' ok1ind anledning aldrig kom all 
pr;igla~. 

Pl;, tmynlens utseende 
Trots all man av dc bevarade riks
rMsprotokollen får en tydlig uppfall· 
ning av all man inom rådet snarast 
ville avskaffa kopparrnyntningen. ~å 
gick man istället vidare med planema 
på en utökning av den.l' År 1640 dis
kuterade man i riksrådet hur man 
skulle agera till fdljd av den stigande 
produktionen av koppar vid Falu 
gruva. Man ville inte fortsälla med 
Gu~tav Il Adolfs politik. som ju IcH 
till all landet översviimmats av kop
parskiljemynt. med en svfir inOation 
som följd. Tanken uppkom i st1illc t P•' 
all pr1igla koppannynt i större valörer. 
so111 lli ll kunde exporteras s~som 
råvara i tider av höga kopparpri~er. 
Riksguardien (= överkontrollanten 
för vikt och ädelmetaller) Hans Wci--

Fi~ 3 Fiirs/a~ till ~tillllf1lar på runtffi fJitltmym. 16-10. 
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ler fick i uppdr:tg all tillverka prover 
på dylika mynt. Han förfärd igade 
ocks:'t tre kopparplåtar i vikter mt:llan 
ca J kg och 0.8 kg. dock ej fyr~an 
tiga. utan runda••. Dc~sa pl11tar 111111 ~ 
fonfar:tnde bevarade: dc överlämna
d~::. M 1752 till Kungl 1\mikvitetsar
J..ivct och förvara:. r1umcra i Kungl. 
Myntkabincnet. Dc saknar någon 
fonn av stämplar. men samtidigt som 
dc presenterades överHimnades den i 
fiK 3 avbildade teckningt:n. P:'t baksi
'dan av den st:'tr anl<.:cknat: "Praes. i 
Nyköping den 16 Manti 16-10 M:r 
lian~ Weiler". Dcna betecknar tro
ligtvi~ det datum då plåtar och tccJ..
ning mrevisal~ för antingen kamrnar
eller riksråden. Teckningen förestill 
ler dc olika förslag till stiimplar. som 
den största samt den mcllcrsl:l plåten 
:.J..ulle förses med: l D( a ler) 16 öre= 
l 1/2 daler: XXX II (Öre) = 1 daler. 
Weilers förslag vann dock uppenbar
ligen inget bifall. Troligen skulle 
kostnaderna för all ti llverka de:.sa 
runda småplåtar ha blivit för stora. 

l O-dalrarnas sHimplar 
Di~kussionema i riksr.\dcl fonsalle 
dnck under 16-13 och l (101-l. Den hol
Hintbke afflirsrnannen Loui~ de Geer 
fick tillsamman~ med Clacs Fleming 
en förankring i d dct för plåtmynts
idcn.•• Den l] januari 1644 fanadc~ 
heslutet om an priigla viiridens stör
sta mynt. lO-dalern. till en myntfot 
om -16 riksdaler e ller 69 daler SM per 
'keppund ncllo efter myntningskost
nader. Della motsvnrar en vikt om ca 
11).7 kg per mynt.t" Redan en vecka 
senare. den 20 januari. inlämnade 
Marku~ Kock tillsammans med 
~onen Daniel Kock enutJ..a~t till riJ..~
rådct på hur s~v:H min- :.om 
hörnstämplarna skul le ~c ut (jig .f). 
rörslaget godklindes omedelbart och 
Danier ~ock lic k följande besked i 
retur: "Offwcr denna underställande 
Cronas affrijtning h:tfva wåhr Kon
gliga Regerin!! re~olvcrat A. 16+t 20 
]a r~ och befallt myntmiistaren Marco 
Kock på myntpl:'ltame at s i:'\ Crona i 
hvart dhra hörnet. och myntvalör 
'om h~ir cfftcr p:'\ affrijtel. min i pl:'l
ten".lo Som vi kan se av dc bevarade 
mynten sil följdes förlagan tämligen 
viii. med ti iiH!!!! för Markus Kocks 
rnyntmästanllilr~kc under valören. 

1661 års kopparmyntserie 
Den femte m:h si,ta förelageteck
nin!!cn tillhör. som niimnts. en senare 
pcri1xl (jig 5). 1ill den hör c u fliljebrcv. 
'kri,·ct av lsak Kock den 5 non:m!Jt.'r 
1660. P:'\ ~irli!! J..;m~Ji,,..:ri'J..a fårklarar 
Kock all han~ c fler Kammarkollegich 
he~kcd redan gjon Hirbcrcdelser fÖr all 
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/t~ -1 Fiirla~or till ltiim- och mitmiimpar f"' J() da/u S.ll /6-1-1 
ig:'lngsälla pri1glingen av det "mindre 
myntslaget MHil till Landt.en~ Com
moditcl iiimpte plätarnc myntas 
skall". Eftersom instruktionen "om 
'iclffue stempclcn intedt förmcler". 
fonsäller Kod. "hall-uer iagh m..:d 
undcrdånighetmil!h derom ''e lat för
fr:'lga och deriiimptc upp:'\ Kgll. Col
legij godtlinnandc nägre rijtningar 
foresl:'l". Diirelkr övcrg:'tr Kock till 
all diskutera sin ersäuning. vi lket 
ledde till all Kammarkollegium eccn
miikti!!t den 23 novembCr iindrade 
utmyr~llling:.grundcn fOr det runda 
myntet fr1\n 90 till 96 daler SM per 
skeppund för an tillgodose Kock~ 
krav utan all l..ronans vinst påverka
des.!! 

Vad bctriiffar fiirlagcteckningarna 
s11 hade de!.sa godk~ims av riksr:'tdct 
redan den 19 nov~:mber. Kammarkol
Jegiet tillskrev Kock samma dal! och 
inT·ormerade honom om beslutet. 
dock med kompleneringen all "för
utom tv11. en och halförcstyckcn. 
skola slås fernhalförestycken. lwilka 
,kola svan1 emot en hvitrun~tycJ..c".l.-' 
Do.:11a beslut amecknades ocb;\ p;\ 
den !!odkiinda teckningen. Det var 
~~ledes rådets vilja an ~~c rien skulle 
utökas med cll 2 1/2-öre kopparmynt. 
vi lket skulle svara mot l öre silver
mynt. Beslutet ledde som bekant till 
all sädana mym priiglade~. dock i 
re lativt liten omfanninl!. Förlai!C· 
teckningarna fö ljdes ocks~ rcla~vt 
vii i n~ir ~tamparna tillmynten tillver
kades. Enda~ l ~m.irre avvikelser gjor
des: 1\tsides,kiildama försågs med 
ornament och dc sm:'l förkortnings
tecknen i valliren togs bort p~ dc 
hi.i!rre valörerna. 

Denna tecJ..nin!! ,.ar inte bekant fiir 
:-.!ils Ludvig Ra~musson niir han i 
N Å 19-17 pub,icerade ~in artikel 
"En ny koppannynllyp". Diiri be
handlades ell tidigare okiint mynt,. ell 
l öre KM l (>6 1 med valören 1.-0R. 
th' utan K:l\1. Ra.~mus,on ftimH>· 
dade all det nyfunna myntet var ell 
provmynt och flirk nippadc det med 
all kammarkollegiet i ~ ill brev av den 

21 no,cmbcr 1660 skrivit all Kock 
insiint .. ,, tsk iii iga scampluner. huru i 
fönllcnc Dill Runda kopparmyntet 
skall kunna myntas''.!-~ D~ del nu 
visat sig all Kocks ··scamphrn..:r" \'ar 
tecknin!!ar. bortfaller en a\ Ra,mus
,on~ h) (Xllescr. nämligen all Kock 
skulle ha in,iint riktiga mynt. Bilden 
kompliceras av an Rasmu~son kunde 
publicera en tidigare okiind samtida 
teckning av 1661 års koppannynt
~crit:. dnel.. utan "K.~ 1". l 'erien 
ingick ~i ven 2 1 /2-öret. som man ju 
inie beslöt all prägla förrii n den 19 
november 1660. Rasmu~~un' tcck· 
ni ng ing5r i en volym ur C. R. Berchs 
s:~ mlinl.!ar i Vinerhetsakademiens ar
kiv. Den innch:'lller origiualhand
linl.!ar och avl-krifter rörande mym
förTJ;\I lamkn. men det kan direkt 
konstatera~ an Kocks förlagcteck
ning och den i Bcrchs ~amling inte 
utfÖns av ,amma hand. Den :.er~lre är 
betydligt mer amatöm1iissigt gjord. 
G:'ltan krinc. det Rasmussonska prov
myntet fiiriJ iir med andra ord olöst 
till~ ,•idare. Rasmusl-on nUmner 
också an KocJ.. tidi!!are under ;\r 1660 
insänt ":.camplune~·· eller förslagsrit· 
ningar. D..:t rörde sig d~ om plät
myntsst;implar. men dessa har av allt 
an döma ej bevarats till cftervUrlden. 

De ifi.~ 2-5 avbildade teckning;mla 
återfinn~ 'amtliga i en inbunden 
volym. förvarad i Kammararkivet.~ 
Den iir fiir~~.:dd med titeln "Mynne 
Book nr 2". och har varit J..iind Hinge 
bland for~l..are. Bl a har Sticrnstedl 
h1irmat en miingd information ur den. 
speciellt ang:'lende myntordningar. 
l n bundna i volymen återfinns en stort 
antal av,J..rifter och originalhand
lingar rör:u1de nwmvä:.cndct. Tro
ligtvis har den upprällal:. p;\ 1650 • 
60-talen av någon till myntverket 
knuten person. då handlingar från 
just den perioden ingår i ganska stor 
omfallning. l början av volymen 
inkd, bl a en a\'Skrift av 111) ntord
nin!!ar med orden: "A 0 1652 den 13 
April is d~ hcgymes all ~J..rifva denna 
Copia. atT gamhlc Danrel lianssons 
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Fig 5 Fiirlageteckuingw· Ii/l lflflltlr.l l,oppamlylll.lt•rit•. 'Ii•.\ l l' Il lletflilllyt!t•r: 'T/w.1.11' Sorl l'/' ii re appmlwn•d<'. de1111 19 Nol't:m!J: 

o<'lt 1/wrhoo.o· lufitll all 1lw11 A111h: Sonell llemb. af2 112 ;;,.,, Kn111. heller l ärt• Smil git•llu .1·kal/. Dmum Sllwk/1111111 1660: Diw all 

the slås l t lir liillllrt' tlwltltenji)rm tlif1t•rt'lllit•n ", 

Bool-.. lian hafver i l~ngl igh tijdh 
tjent C runan fOr een ln~pector \\id h 
Cronon;" ~lvntt''. (llan"on var 
mynt,l-.rivare ·i Stockholm. <Wrcft cr 
in~pektiir vid mymvcrkct i S:itcr.) Det 
allra me'ta av infonnationen riirandc 
mynto rdning;~r har som sagts publi · 
cera ts. men fonfarande kan siikerli · 
gen e n hel del intressama uppg ifter 
om det 'enare 1600-talet- myntning 
hiimta' ur' olymcn. 

SNT 2 • '15 
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1 Gu>ta\ \'a'·" S1an<.jödalmr h:1r .m-et l\ 
\'ar:t gJ<•rda efter en fOrlaga :11 J.1c<1h 
Bind,: 'c cltx:l- R:u,musson. an "l,cr· 
snidare" i KL. ' P 471 f samt Onu"un 
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~ Ra,mu"un 1'173 '· 96f. Lagcr<t' ''t 
197X '· 1.\5. 

'on 1\.lalmllol')! 1950 '· l Sf. 

• Klemrning IX!O ' · :1:!. 

' Det riirde 'i!! cm l ril- \dalrarna tllan 
~n al. SM 25 .• Sticnhtcdt l 875 B ~. :n: 
Almer & Carb,nn 1'>7H ~ . lOtT. 

" Stiernstcdi l X75 i\ ~. :l f'. 

'1 Stiernstcdt l X75 i\ ~ 5. 

10 StienJ>t<>th l X6:l' K6f. 

11 Ilet m frid l WC. '· 1!4: H.:rnming,,on 
199-t '· 97. -
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t: Garnhy 19-11 ~- 17 

u Gamhy 19-11 s.3-l f.~lcnlln'>k) 19S9s. 
l J(lf. Seander ( 1975 '· XXtn if~gasät· 
ter. p:l n~gor lö'a grunder. om 6-rnar· 
!.en i guld fri\n 1610 verkligen prligl:tts 
i Glltcborg. 

" Signum D 216. 

• ~ Cullijn 1932133 s. J7')f: 'c li\en 
L:tgcr<lvi' t 1993 s. l5. 

" Sc t ex provvägningen den l-l januari 
16:!6: llcmmingsson 199-l '· 97. 

17 Den 13 augusti 1636 f:n t:uk' t o m 
~~~~htt tun au inställa kopparmynt· 
nint-:cn; den 12 okwha samma år 
höjde sig dock rik,k:tn,Jcm Axel 
O~cn,ticma för behovet :11 '>llltmwm 
nc:h medverkade till JJc,Jutct om kop
pannrnmingens ~tcntpptagandc. SRP 
VI. '· 535 och 628. 

'" Stiem,tcdt 1863 '· 120f: Tingström 
19!!6 s. 17. 

•• Ting,tröm 1986 s. Il!. 

:u SHI' X s. 438. 

" En :1\•.,krift :w bren:t :ir 'tdh:ift:ll elen 
bevarade teckningen 

11 Sticm,tedt 1863 ~- 1-1-H. 

!.' Sl il.!rn~rcdr 1863 s. 1--14. 

1.a Ra~ulusson 1947 !\. 111 , 

:5 Myntväscn-18. Kanunaratk ivet (RA ). 
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mynuyp. NN,I 19-17. 

R:l.'>mu"on. N.L. 1973: 1\lik:tcl llohc· 
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XXXI Sthhn 197:1. 
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Scander. R 1975: Karl IX:1 Giir,•hor~ p<l 
Hitingt•n. Gotcborg 1975. 

SRP Sven,J.a rik-;~deh pmtuknll 101. VI 
och X. Sthhn 1!!91. 1903. 

Sticrnstcdt. A. W. 1863: Om kotJflllrmynt· 
n ingen i St'l'l'igt• och des.1 wlilm/,lka ht·.~ill· 
ningar. l. Mynthi,toria. Sth ltn IX63. 

Sticm,tcdt. /\. \\'. 1875 A: Ommyntortcr. 
nt) ntmibtarc och myntordningar i del 
nuvarande Svcngc. dd Il. Nami.•nuuiti.a 
mt•tltll'ltmtl<'ll Il. Sthlm IX75. 

Sticmstedt 11!75 B: Om rihdalt:r~n:un
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Ting,triim. B. 1986: Platc Mnncy. Sthltn 
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En Biribi-sedel eller Nervus rerum, pecunia 
Rubrikens lat.inska sentens är 
hämtad från Cicero och betyder 
ungefår att allt rör sig om pengar. 
Lycka och rikedom har al ltid varit 
alla människors åstundan och 
dröm. Därför har spel om pengar, 
trots allehanda förbud, vunnit 
starkt fotfäste i vår ku ltur. 

I
Siaten~ Historiska mu~eum visas 
j u' t nu spelutställningen "Spela är 
'i Iver. vinna är guld''. gjord i loatll· 

arbete med TipstjUnst. M~nga aspck· 
ter p~ 'pelande genom tiderna be
handla' på c ll läll~amt 'iitl. Frfin 
vik in ~:arnas Hnefatall ti ll dal!ens mål-
lip' o~h bingo-lotto. ~ 

Ilasardspel av olika lo lag har fun
nits sedan unninncl. tider både i pro
fana och religiösa sammanhang. Man 
har 1 ex funni t tärninl!ar i r i ~ lcl lan· 
Öl> h: m som kan dah:~a' till 2500 f Kr. 
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l Bihclt1 kan vi läsa om hur soldaterna 
dn!g lott om Jesu mantel. 

Aven i nordiskt fomtida fyndmme
rial finns liimingen reprcscnlcrad. 
ofla i fonn av en astragal (en be n· 
knota). Spelandet blev 1idig1 föremål 
för lagar och reglerades bi a i Magnus 
Erikssons allmänna landslag ca 1350. 
År 1719 fiirbjöd droHning Ulrika Elc· 
onora "varjehanda otillbörligt spel 
och dobbel p:l bliare och kaiTchus. 
såv:il ltentma som i husen··. Förbudet 
ftimyadclo 1730 och kom d~ all om
falla 'pelct farao. en bank,pd 'om 
p~minner mycket om hiribi. De 
m~nga förbuden till troh romalle 
hasartbpelandet i s lutna loiillsl.ap och 
klubbar. P:' marknader spelade> det 
dock helt öppet och bankirertta gjorde 
ofta en lolllr vinst pil spelama. *l 

*'Jfr M)ntkontalet/SNT nr 2 • X5 '2!1 ff 
(Tcr,mcdcth memoarer om hl ,, h:l\ard· 
,pcl p.\ Kungl. Slnu~ t !) /Red:' :111m. 

Benjamin Leja. pappa till NK:s 
grundare Jo~eph Leja. kom till Sve
rige IX22. lian var framförallt tillver
kare av optiska instmmem men drev 
iivcn ~pdbank. P~ dagarna reste han 
rum i landet och demonstrerade ~ina 
op1iska i n~trumcnt och på kv:illarna 
fungerade han som spelbank ulan till · 
~ tånd med det el;' populiira spelet 
biribi. lian upptrUdde framföra llt på 
marknader och bötflilldes åtskilliga 
g!\n!!er. 
- l TV-vcr,ionen av Gö~ta Bcrlin l!l> 
saga spelar Melchior Sinclair bon sin 
doHcr Marianne ju~t i biribi-lopcl. l 
fran~ka anncn anviinde~ ullrycket 
"all skicka' till biribi ' ' i betydelsen all 
bli skickad till disciplin-bataljonen i 
Algeriet. Vid en spclutstiillning i 
Börstorps s loll 19R9 visades e n tavla 
illustrerande en biribispel (Nordiska 
Yluseel\ ih:o). 

Vad var d:\ Biribi för 'om ~pcl? 
t amnc1 kommer av d~ t italicn,ka 



Biribi-.<t•dl'i. giillmrde fbr /6 Jki/1 bco. Griin med .n ·ort tl'.ll. 

biribisso som betyder hasardspel eller 
risk. Det anses ha skapats i Italien 
men kom till Sverige pil 1700-talet. 
Spelet avgörs med hjälp av slumpen 
och är alltsil eu rent hasardspel. Det 
var det rouleuliknandc spel. men 
spelplanen utgjordes av ~6 rutor num
rerade frl\n l till 36 uppdelade i sex 
vertikala mder, kallade kolonner med 
sex rutor i varje (det förekommer 
ocksil 70 rutor). Rutoma iir försedda 
med en bild av en riddare, eu hus. en 
f~gel. en blomma. ett musikinstru
ment och en dansös. På rutoma place
rades insatsen och ur en päse drog 
' 'banken", eller en spelare. en numre
rad kula. 

Till spelet Biribi l ~it man ti llverka 
marker i fonn av sedlar med olika 
äsaua vii rden. Värdet 8 (vitt papper 
med svan text). 12 (rosa papper med 
svan text) och 16 skillingar banco 
(grönt papper med svart text) finns 
markerat diagonalt i sedelns hörn. 

Sedlarna ii r 16 x 13.5 cm stora och 
tryt:k ta pil tunt papper. Innanför en 
konstrikt utfom1ad ram är ytan upp-

delad i sex reklanular med olika 
motiv. motsvarande dem pi\ spelpla
nen. Vågrätt från viinster står en rid
dare med ena foten r•' en trappa: han 
håller en budkavle i ena handen och 
är uppenbarligen beredd au ge sig av. 
DUrefter finns en bild av ett värdshus. 
dörren står välkomnande öppen. Sl\ 
kommer en bild med en svan på stilla 
vatten. l den undre raden syns från 
v:inste r en tiger vandrande i ett syd
ligt landskap. Därefter en bild med en 
cittra nedanför ett scenförhänge i ena 
hörnet. Sist ser vi en bild med e n dan
sös. Hon hi\ller en tamburin i ena 
handen. Teckningen ski ljer sig n;,got 
mellan sedlama beroende på vem 
som varit konstn:ir. 

Mitt över bilderna i sedelns cen
trum finns en e lips med exempelvis 
texten Gäller för Skill' SEXTON 
Banco endast såsom mark (re p. 
TOLV och ÅTIA). 

Vinnande spelare fick 32 (eller 64) 
gilnger insatsen, om han satsat pä dra
cct nummer. amwrs tick banken 
~amt liga insat ·er. 
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riska museum i sarnarhct..: mt:d Tipstjänst 
t9lJ4. 

Wbchn. l:ln: Benjanlin Lejas reklampol· 
le t!. SNT 7 • 9-1 s ll!-1. 

E1·a \Vi.~elur 
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Förebilden till 5 cent 
Indian head 
Åren 19 13- 1938 präglades i Förenta 
st;\lerna et! mycket vackert mynt i 
valören fem cent. Myntet. som ~ir av 
nickel. graverades av James E. Fra
ser. Tillsammans med myntet kom 
n;\gra nyheter. Nu återfinns niimligen 
en konstnärssignatur. Det had~.: tidi
gare funnits ett stort motst:,nd. t c>. i 
samband med präglingen av Victor 
D. Brcnm:rs Lineoln-cem (initialerna 
V.D.B. s(C)d på denna under en kor
tare period 1909 för att sedan vara 
bontagna fram till 1918). Uppenbar
ligen vi lle myndigheterna flirhindra 
liknande diskussioner med 5-centen. 
En annan nyhet var motivvalen. 
Konstnii ren hade valt två utrotnin!!s
hotade inslal! i det amerikanska sa~ll · 
hiillet och ~naturen: indianen och 
bisonoxen. Många ansåg det lovvärt 
att man pil my;;'tet fra~1 stiilkk "en 
riktig indian". 

Vi vet idag au Fraser ;mviinde sig 
av tre ol ika i~dianer niir han skapade 
sin myntmodelL Främst hade han 
emellertid studerat Chief Iron Tails 
profi l. Denne tillhörde Sioux- india
nerna. Chief Iron Tail hade blivi t 
berömd för sitt deltagande i en viis
te rn-"show" som kallades " J O l 
Ranch". Han var givetvis mycket 
stolt över att hans profil fick repn.:
sentcra Nordamerikas indianer. 

Bisonoxen på myntets fdnsida 
hette "Black Diamond'' och fanns i 
New York ZoologicaJ Gardens. 

/\V 

Lillerat ur: 
Coopcr-Prichard. A.H .. United Stutc~ of 
America. 5 cenL~. Numi>lllatic Circular. 
Ju ly 19 13. s. 507. 

Fon·cr. L.. Biographical Dict ionary of 
M<!dalli~t s. Vol. VII, London 192:l. s. 3 19-
2 1. 

Ycnnwn. R.S .. A Guide Book of United 
Statc, Cnins. Rac inc 1967. s. 9-l. 

Anun .. 1- todcl forthe fivc·ccm pi eec. The 
Numismat ist August 19 13. s .. n~. 

f. En Ung man, som hade ett 
r tarfatt förvänta, tillta lades på 

tan av en liten tiggargosse: 
ota herre. gif mig en slant. min 

pappa är död". 
- "Ack, jag skulle gerna gifva dig 
50 R:dr. om jag kunde säga det
samma," utropade den unge man
nen. 

Ur P G Bergs Ankedot-Lexikon 

5 C<'ll l /<)/3 - Indian hell{/, grm·emt! m· .lames E. Fraset: DubiJI'I s~alu. 
Foto: RIK-jino. 

Chief lm11 'lit il. e11 m • mode/l,.,.na till 5 <'<' III 19 /J. Futo: /·i mer I.Ltrdtl{'t: 
J?epmjiJ/o: NJK-jiJio. 
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Johan Palmstruchs ursprung 
At• Hans Gillingstam 

T ill den wenska mynthistoriens 
mlirkesmlin hör Johan Palm
~lruch. grundaren av Sveri!!.C$ 

fliNa bank. :.om producerade Euro
pa~ första ~ed lar. 1 Han har nyligen 
biograferat~ av docenten Sven f-ritz i 
Svenskt biografiskt lexikon.l 

l Svenskt biografiskt lexikon har 
jag hidmgit metf en artikel om släk
ten Palmstruch.-' Eftersom inte alla 
numismatiker har tillg;1ng. till delta 
lexikon. har jag blivit ombedd all hUr 
utftirligare pre!->entera dc nya forsk
ning~re~u!tat ~om dlir i korthet pub!i
cerab om denna s läkts ur~pn111g. 

Enligt sin gravsten i Tiihy kyrka' 
var den 8 mars 1671 i Stockholm 
avl idne Johan Palmstruch född i sta
den Riga 13 juni 1611. Genom korre
~ponden~ med I.Alll'ijas t'td.vr.1· t•esru
n·.v urhit·s i Riga har jag f~ll veta all 
inga kyrkoböcker ror Riga från 1600-
takt.., första decennier är bevamde.s 
Uppgifter om hans ursprung måste 
~~lunda söka:. i andra källor. 

Viktigast av dessa är del adelsbrev 
som dronning Kristina utt:irdade för 
Johan Palmstruch och hans h:,da brö
ut.:r Reinhold uch Gerhard l R juni 
l 651.6 Enligtdella adlades dc för all 
deras avlidne far bmgaren i Ri!!.a 
Reinhold! Witmacker p:\ Gu~tav ~Il 
Adolf'> tid lånat ut pengar till under
h:l ll av de wenska !!ami~nnerna i 
Livland. Han hade Illed anledning 
diirav lovats adelsknp. men detta 
löfte hade ej hunni t in fria~. innan han 
dog. 

Enlint editionerna av Riddarhusets 
gencalogier7 var denne borgare~ 
eflcmamn "\Vittmacher von 
Ermond". vill..ct allts~ ej kunnat 
hcHigga~ i han~ söner... adehbrev. 
Kitlloma för dessa genealog ier har 
hehandl~ ts i en uppsnts av ~edermcra 
riddarhusgcucalogen Folke Wern
stedt.K Bland dc där hehandlnde 
hand,kriftema i Riddnrhu,et~ arkiv 
hiirriir en fr~n a~~essom i Antikvi
tet~arkivet Carl Ludwig von Schantz. 
MU11 var född 1681 och dog 1734.9 

Diir linns dc litligasie för mil! J..Unda 
uppgifterna 0111 sliikten Palnl,tnlchs 
ur~prung: 

Wittmaeher eller Palmstruche 
Familien har från uhrgambla tijder 
warit Schlossgesessen af Slottet 
Roremund i Braband sa at redan åhr 
1315 har Herr Christopher Wittma
eher och Fru Cecilia Kreijs bemälte 
Slott innehafft. och finnes :innu et 
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inrättat Stifft l Roremunde för samma 
Slächt som åhrligen Räntar 600 Hål
landska gyllen. Hwars Stifftares 
nambn är obekant. De hafwa sedan 
för den grufweliga anstälte Spanska 
Religions förföllielsen emot Protes
tanterne nödgads at öfwergifwa 
Huus och Egendom och begifwit sig 
till Polen och Littauen. där de sig 
mästedels uppehåll it. till dess Herr 
Reinhold Wittmaeher Kom till Lif
land och blcf Borgare och Jnwånare i 
Riga, därest han genom Handel och 
stora försträckningar til Sweriges 
Rikes tienst giorde sig så meriterad. 
at Konung Gustaf Adolph låfwade 
honom i adeligit Stånd försättia, som 
medelst mellankommit dödzfa ll cij 
kom till sin fullbordan, men Drott
ning Christina lät samme näd Hans 3 
Söner wederfaras Anno 165 l, 18 
Junij, hwilka antogo Palmstruche 
oambnet. 

Detta iir ~:\lunda baJ..grunden till 
iittartnvlccdil i on e mas "Wittmacher 
von ErnHlltd". Säviii Nord-Brabanls 
Rijksarchicf i Limburg10 som 
Gemeentc archief i Rocnnondll har i 
~var på Svcn,J..t biografiskt lexiJ..on' 
fiirfr11gning.ar mcddclnt. att uppgif
terna om Chri~lopher Wittmaeher 
och hans hu"m 1315 ej kunnat veri
tit:ras och diirför är tvivelaktiga. Det 
~enare arkivet tillfogar. att någon 
Witmacker ej påtriiffats i fönccl- 
ningar över personer som flyll tntdan 
hertigen~ av Alba religinnsförföljcl 
~er. och all Witmackcr ur~prungligcn 
ej är n~got ... liiktnamn utan en yrJ..c,
beteckning.. Mlm betyder "ch:nnoi'
lcather dresller" (s1imskmakare). 
Wcmstcdt har i fråga om von Schant1. 

Den Palm
ltruchtka 
a/lent adel t· 
\ 'llf't'/1. 

St• iil'l!/1 ()III· 

1/ugets fcirg· 
bild. 

påpekat. all han utan kritik godtagit 
lildre uppgifter. som han ''förbiillrat" 
med "p:\ fri hand uppgjordn årtal". 12 

:\olcr 
1 Lar~ O. Lag~rqvi,l. The lirst European 

banknrlles: The Swedbh bcginning in 
lhc l660'ics (Rivb ta llaliana di rw rll i>
matica c scicntc aflini. 101. XCV. 
1993. tryckJ i ~lilarm 199-n. 

Svcn~kt hio~:rafi,~l lc,ikon. 28 ( 1992-
9-l ). ~. 713-716. 

Ibidem. '· 711 ff. 

• ln<l.npuoncn puhlk.:rad i lippland, 
fornminnc;.förcning;. Jirbkrift. 2 ( IK77-
90). s. IK7. och i Sverige;. kyrkor. Upp
land.! (1950).,,12:\. 

Skril'd,cr dllrifr;\n 6 april och 12 maj 
199-l i Svcnsl.t biugr.tfiskt lcxi ~on' 
arkiv. 

G. Ann: p. S1 cn,~a .1dclns ;inar-1.10nr. 
3. ~. 151 . G. Elgcn,ltcma. Den intrudu
ccradc svcn,ka ;uldn' ;illarlavlor. 5 
( 19:10), s. 647. 

8 F. Wcnhh!rh. Ur riddarhusgenealogicr
na;. hi,wria <G<·nc;tlugi'b samfundCJ'> 
i Finland ~~~krifl l 937). 

• Elgcn,ticrna. a. a .. (> ( 1')31 ). s. 706. Jfr 
Wcrn~Je1h. :1. a .. '· -10. 

10 Skr11cl'c 19 ol.t. 1993. S,·en;.la biogra
fi skt lc~il.un;. arl.iv. 

11 D: o 26 ukJ. 1993 i hide m. 

1 ~ \Vcm,leth. a. a .. ' · -10. Jfr dcn,:unlllc. 
Riddarhu,cJ< '1:111\l:OI lor. Hi, Juril.. 
lä g<'. uo,~cm!ll (SI.r. UJ g a'' Genealog. 
förening"" · 2. 19-10). ~. 6. 
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Slovakien (2) 
Tjcckosloval.icl. -:om 19·10 h:1dc upprUlla! 
en exilregering i London. ~lcruppriilladc, 
'llln en 'j:ilv~låndig nall<ln viiren 19J.'i 
med provi,nri~k huvudslad 1 13r:ui, lava 
(l'rcssburg/Pnt.suny) till maj ml\nad. blev 
en kommuni,tisk partidiklaiUr 19-ll\. 
:lndradc namn l iii 'Tjecko,lnvaki~ka Ml<:i· 
ali,li,ka republiken .. 1%0 <x:h fick ell 
federal! 'Y'Icm 1968. SIO\akicn fick :\n~o 
I<J-15 - libom fOnn i oklohcr 1938 - en 
vi~'· ..:fler 19-IX undenrydl. ~j:Uvs1yrd'e 
och in>lifladc d:'l följande ordnar: 

t Slovakiska nalionclla upprorets 
orden (iititl J!m'enskfho nrimdnilw 
fltJI'Sitini) in, liflades 23 aug 1945 (fiirord· 
nandc nr 102 i slovaki,l..a fiirf:lllning,. 
,arnlinl!cn) :1' det sloval.1,l..a nalional· 
r;\dcl. ~erhöll sl:ltult:r 29 jan l 9-16 
(forordning nr 911) och 'l:llligt .:rl.:in· 
nandc genom ljcckosloval.i,kl regering,. 
lll:,lul ( nr ~()) l!! jan 1949. Orden tudela· 
•k' fur ilhahcr i del aug·Okl l \l.t-1 
p:\g:\cndc upproret cnHll dc lysb lntp· 
pcrna och den d~varan<lc regeringen i Slu· 
valden Ufr SNT 3/l993:M). l)cn lyder 
under kan~ lkt fiir det s loval..i,l..a nation.ll · 
~dch pr.:,idium. men var av cng:\nl!'· 
n.tlur. 

Orden hade 1v;\ grader ~arnl en minne~· 
medalj: 

f :n kltmcn: En förgylld medalj i en 
rön hrihlhand med en med >mala hl~a 
kanter fiir,cdd vi i miur:md. 

:! 2:n kla.~<l'll: En s ilvermedalj i e ll hl ~ll 
hrii.,lhand med en med 'mala riida 

Ordensnytt från fd Tjeckoslova
kien (3) • Tjcckien 

Jfr nr 9/1 O • 90 s 223-5 och l 
nr 7 • 91 s 186 - -

.. \lår s rar lwrfiiu sina mmiirkelsa .. 
(Lidon1 Nm·iny 9-1-07-11) 

Tjcckiens ordtiar är: Vila Lejonels orden 
(VLQ). Tom;g Garriguc Ma,aryk·ordcn 
!TGM·ordcn. TGMOl. tncd:tljcn "Fiir 
hjUllernod (l> II I)" och Förtjhn,lrncdaljcn 
(f':-.1). 

l'arlumcnlcl antog nyligen den t:ing~ viin
lade lagen nn1 slmliJ!a ulm:irkebclccken. 
llärigcnom 'lifla.~ Vila Lejoncl~ ord.:n. 
TGlll-<>rdcn. rncdaljcma .. Fi1r hjäh.:mcxl" 
och "Fönj:in,lmcdaljen". 

Dc~sa u1tlc la' av republiken' prc,idcnl 
e fler cg.:1 lJC,htt eller c fler fiirslag av par· 
l:niiC iliCI~ kamrar ( l) eller 1'1\r~lag av re · 
gcrinJ!cn. St:rhchcfcns IJC,Iul m~'le komr.t · 
'igncr:l\ av rcgering"'hcfen. Ordnama 
fhrlhn:~' i " unb:u1d med dc ~ k orden,. 
dagama l jan uch 28 ol..1 (2). 

VLO uhlcladcs till ljcd,i,l..a mcdlx>r· 
garc {3) och ulländ<.ka medborgare l dr 
'~ nnahg;' fi>rtjät1s1er om den ljcdhl..a 
'l:llen. dc" fi>rwar och ,;il.erhct och liir 
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karller forsedd 'i t rninr.md: bare' nar· 
ma'l eflcr Vi1:1 lejonets mililiirnrdcn> 
~ii\'Cnned:•lj. 

3 ,\lilrm••mrdalj: En hrun~mcdalj 1 en 
,·it-riid·bl:\11 (ur,pr vil-bl:\·rlill) hrihl· 
hand. 

Ordt' ll.ltecklll'f resp medaljen. som priig la · 
des i 9:e ''orlckcn (36 mm )_ v bar p.\ ~ ,,j. 
dan en pj en ,ockcllramfor en lindpl:uua 
~tåcnd..: n~<m i kampp<hc med um,kriflcn 
SLOVI N~t..l NAROO~h 1'0\'STA:-.Ih (Siova· 
kiska nalionclla upprorcl) ~'.1. VIll. 1'11~. 
Ordcn,lc~l.. ncns fr:'tn,ida har in,l..rip· 
tioncn ((,\l) l SLO\'I";SI(I,IIO /'lA ROll:\ f 110 l 
PO\'SlM''" I l. rc>p Il. 'IKII:DA (S iovaki~l..a 
nalinnclla urprorcls orden l :a rc'p ~:a 
klas"•n) ,,anll en r.:gistrcringsnumnrcr: 
medaljen' fr:\nsjda har _där_!!mUI in,krip· 
tionen '' P\\1.\ T l 7' L·c~\ST l v 1'0\" 1 '" 
(Till rnmnc av dcha)!:mdet i uppmrcl) 
mellan en par lindblad. 

Belr nnft·n,·lmnder. 'c ovan. 

För in,:n...:r i 2:a , ;irlthkri;:.:l ithlifladcs 
de~>UIUIII ff('{{f!I'SII'I'ÅIIt'f fo~· ljl'l'Å0.\{111'11· 
kiskt~ flllrti,wmWmpar ( 19-16) och Miruw.v· 
tec:knrt }lir polinvlw fångar ( IIJ-1 7). 

+ Ord r n Iii r hjiill'"""kap i arbetrt 1 U m/ 
::;a frn/1111/l 'tl r· prtki) instiftade\ 23 aug 
19-15 ( flinminande nr l 03) av del ,lova· 
kiska n:uinnalr:'tdcl s:hom en ulmiii l..eb.e 
för pc1 'oner \Om J!Cnnm si u arhclc gjnn 
sig fönjiirua <un den 'lovakiska :\lcrupp· 
bvggna<lcn och u1ddades av n:uiun:tl· 
r~dci' prc,idium. men upphtiv<k' genom 
tjecko,tov:tkisk regeringsförordning nr JO 
av liljan IIJ-19. 

för1j:im1cr om des' guda namn i ull:mdcl. 
VLO h:n fem klasser sanll en ordens
kedja. Den ,enare lan uldelm. cnd:bl 1ill 
slabchefcr (4). Ol..lan om ljec:k i,l..a pre> i· 
demcn frtr b:ira elen .. i kran :w ~in 
änliJCic". 
TG~IO u1dcladc' fiir ftinjiin,lcr om 

demo~r.tltn'. hum:Jnilclerl'. och d..- m:m,k· 
liga r.uughclcm:b ul,cckling (5). lG~IO 
har fem l..la"cr. 

Mil u1dclns för visat rnud uch ntililiira 
förljiin~tcr. 

FM u1dcl:" för fiinj:insler inom n:tri ng~· 
liv. v.:lcn,l.up. sport eller kull ur. 

För u1fomming av nrdnama och med al· 
jcrna lwmmcr presidemens k:m'li all ul· 
lysa en ni femtig liivling (6) 

Parlamcnlcl godltlg ej en for,lag au 
VLO ,~ullc ben:unna~ "Sih erlcJnnch 
orden". cnligl för,I.IJ!"Iällaren p g a an 
VLO "di,krcdilcrah" under komnHtni ,l· 
liden. l.ik:ts:\ avslo~~ fiir, lagcl :lit TCiMO 
i ~liill cl ,kulle 1-x:n i~nnas ÖmoJ'dcn (7). 
KommcnlltrH: 
l. F n linn' b:lra "undcrhuscl'' men rnan 

pl:mcr:tr införa en ~cna1. 
2. l j:muari Hr ju den dag dtr den Tje~l..· 

i,b republiken gnmdade" IW.l. 28 
ol.1oha ;ir den gamla nalion.tltlagen 
'om lir.r' l iii minn~'"' den ljcdo,lo,a· 

Orden har 1re gmder. l :a-J: e J.lmsen. v~r: 
till hiir~ guld·. ~ilvcr- resp bron:.~ned:tiJ 1 
hrihthand. 

IJaud: För l :a l.la"cn röll med 1v:'11unna 
k:llllriindcr och l re par \'i la rniurtinder. \ari 
..:n hl:\ rand. mr 2:a bl:\11 rncd t v~ tunna 
kantrUnder od11rc par vila n1 iur:inder. vari 
en röd r:md. och fiir :l:c röu m~d br..:da vila 
och hl:'la kanlrlmdcr. 

Leif P a hisson 

Ullera tur (utiiwr i SNT 3 • 93 anliird): 
J. lllinl..a. l'.vmj pt•1in:i a ml'llaili na Slo· 
l'<'n.rku. Br:ui~l:tva/Prc,sburg 1970. 

Vladimir Mac h(l~-cl... (:eskosfol'l!llske hidy 
11 ''·'·:;uomeminf. l'raha/Prag 1964. 

V:icla,· ~l<:fi(l..a. (i·~koslm·•·lt.\Åti ,·y::.~w· 
urc•mini. III. {~l,l. C'e,l..o,town~kc iad) a 
mc<laile 1939· 19-IX. Hradcc Kr.llovcl 
Kiiniggrätz 197-1 . 

V:klav l\leri i:l..a. "Der orden vom Slowa· 
ki,chcn Naliunalauf,l:lnd". Ordemkrmtft• 
{Berlin). Nr :!5/1 %-1. 

Vladivuj Puke. (,•.vkolos/m·t·llskti .1ttil11i 
,·y::.mrme11ri11i, 1tcit11i tyesmti II::;Jitini 11 ceuy. 
Pr.1g 1980. 

A11m.: III. lilllurcg. :1\,niu nr 311993 till· 
hörde nnti~cn om R y" land i samma 
nummer. Dc r:iua bi ldcma nu p:'l '· 
3lJ. 

ki,ka repuhli~cm. gnmd:md.: 191 !l. 
3. Del :i r eu hm fll:, lul och en nyhet. jmf 

med J!Urllla Vl.O. 
4. Bra. VLO·kedjan h lir j u eu s lags ljecl..· 

isk "scr:1fimernrdcn" 
5. '5~ot underli~a krilericr fiiren Matwr· 

den! Föm10dh~cn beroende p5 kopp· 
lingen l iii ~ 1.1,31) k. 

6. Origindh i d..:nmcningen :ttl VLO och 
TGMO JU redan linns (skal l VLO 
u1forma~ p~ ..:n annal s1it1 fö r alt man 
~kall dislan,ic ra ,ig fråntidigare perio· 
der och ~l..all TG~IO f:\ en annal 
ut,eende iin fcdcrmioncn, TGMO'!'!) 

7. Svnd. Örnord~n !:\ler hilllrc och vore 
cr1 lin ge\ l 111111 Mora,•icn! 

F.ö.: All :\1crup1)liva VLO är v:tl rik1ig1 
(;l,cn om del \(lrc rulig1 om ordcn,lccknel 
kunde modili~ra' n:\go1. del hiuill,var.llld<.: 
Hr aningen svul, ligl). Del lir posilivl :111 
V LO och TGMO 1ir"rikliea" ortinar - med 
fem kla.,ser: ~ 

!11!\gonlävling h.1r hillill'i ini..: utl)>h ,tJ 
vin ja~ l..an diima av .. min" da~'lidning 
Litlove Noviny. 

Jan Erik \\1r/t('t: /Jntlllta 
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Fw:'J Prihyna- ortlen (ejier lviars e/C. 

K ma/o~. 11r 5 1). lklumdlud i SNT 
Y.l • .1. s. 6-1 

DeljJimu:rtuh• Fiin)iiuslkorS/'1, i /re 

klas.H'r (t/11'1' l.iult:jolm -Ootlkills. 
cu1 .. s. I Y2): om ticila se SNT Y3 • 3. 

s. M. 
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Sk•t• t :13 300 000 o ,,. . .. 

IUII-Iffi ....... &.H'f..,.HMm 
.....,~.,.~ 

Ur Norsiedis IIJ!JIS!a~slmk. 2:11 upp/ .. Swcklwlm /9-12 . . 1 / 7.U med SltJmkil'll inlag/. 

Slomkis/w Krigs.llog/'rkorsel od1 Slm·aki.~k<J korsel.' orde11 (<'.{kr Mars t•Jt·. Kaltdog 
nr 5 -1. 55 111'11 57). /J(' /wmllrule i SNT 93 • 3. s. M . 



Norge 
Norge fick en ny 200-kronors5edel l 
novcrnhcr IY'J-1 . Filljande data finns t ill 
giingliga om sedeln: 

Storkk: 143.5 x 70 mm. 
Fiirg. framsida: hl~. turkos. grön. gul. 

b;~ksitl;~ : hl ~ . turkos, grön , gu l. 

Porträtt: Kristian l3 irkcland ( 1867-1917). 
norsk fysi ker. prnfcs~or i Kristiania från 
l R9S. berömd för sina undersökningar av 
sambandet mellan jordmagnetisn1 och 
norrsken. Norrskenets ursprum: :msåg 
han V<ll'a Slll ~ laddade partiklar SOm intri\: 
der i övre atmm,l1ircn vid polerna. 

Vattcnmiirkc: en md portriiii (samma som 
huvudponriittct) ti ll viin,tcr p5 sedeln. 

En siikcrhct,tr:\tl finns inla!!d ,·cnikalt i 
sedelns viinstra mi ttdeL -

Vid belysning i UV-lampa framträde r 
på framsidan lluorcscer:mdc fi brer i gul
grön fiirg spridda i)vcr sedeln sanll en 
me teor till höger om port rUttet. På sedelns 
baksida frarntrlilkr fluorescerande fibrer i 
gulgrOn l1irg. 

P:' fr<~ms idan till höger finns tryckt i 
microskri ft :wo kroncr. På baksid;m finns 
det i microskrift i c irkel runt nordpolen . 

D 

Österrike 
Den l':) oktober 19':)4 utgav Österrikes 
Nationalbank el! nyli mynt i valören 
500 schilling. Detnya myntet är iignat 
det s k Floddistriktet. Detta mym 
avslutar en serie om fyra mynt som 
visar ! ~mdskap och regionella traditio
ner i Osterrikc. 
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MYNTNYTT 

Myntet iir av silver (925/1000) och 
koppar (75/1000). vikt 24 gram, 37 
mm. Hela upplagan ligger på 250.000 
exemplar. 

Åtsidan visar benediktinerklostret 
ivlc lk och slottet Schönbiihel. Överst 
fi nns texten REPUBLIK ÖSTER-

s c ... 

REICH samt nederst 500 SCH IL
LI NG/ l ':)94. Den andra sidan visar 
två par kllidda i folkdräkter som biir 
en s k Taeksiigelsekrona. 

D 

L L N OJ 

Österril.e.• nya j ul>ih•uiiWIII/11 somt ralld.ll.riftt•n. 
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Två nya jubileumsmynt 
1995 överlämnades till 1-l.M. Ko
nungen av riksbankschel'en r•' Stm:k
holm stolt den 26 januari: samt idigt 
erhöll han den lilla skriften som 
utkommit till 1000-firsjuhileet (se s. 
45). På fotot omges monarken av 
från vHnster d irektör Åke Berg. 
Tumba Bruk AB. Lars O. Lager4viSi. 
riksbanksdirektör Kersti Eriksen och 
riksbankschefen Urban Biickström. 
Foto: Roger Till berg. o 

Journalistseminarium 
Riksbanken hade inbjudit kultur- och 
r.:konomijournalister inom press, 
radio och TV till ett litet seminarium 
den JO januari med anledning av det 
~vr.:nska myntets l 000-l\rsjubileum. 
Prnfc~sor Kenneth Jonsson beriiltade 
om den vikingatida myntcirkulatio
ncn. professor Brita Malmer om var
för man k;m datera myntningens bör
jan t i Il just ca 995. museichefen Sten 
Tr.:sch om uturiivnitH!ama i Sigtuna 
och f.d. m"U~eid ircktör Lars o. 

llelgiens j ubilt•wtt.mryw. 

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

Du kan också enbart prenumerera på 1idningen. Det kostar endast 125:- för åtta nr per år. 
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Lagerqvist lade några historiska per
spektiv på de iildsta mynten och 
framät i tiden. Ett litet reportage kom 
i Rapports sena kviillssändning 
smnma dag. i ABC-nytt och i "Lilla 
Aktuellt" (för barn och ungdom) ett 
par dagar senare. samt dessutom i 
radio den S februari. 

D 

Belgien 
Ett jubileumsmynt har utgivits i Bel
gien l-l september 199-1 med an kd
nin!! av tullunionen mellan Belgien . 
.\lederländema och Luxemburg l944 
-1 994. ~ 

Myntet har valören BF 250 och är 
präglat i silver (925/1000). Diamc
lem är 33 mm och vikten 18.75 g mm. 
Sammanlagt har l 00.000 ex präglats i 
s k courante kvalitet och 30 000 i 
proof kvalitet. Gravör ~ir Jan Kcuster
mans. 

Mvntels åLsida visar Belgiens nye 
kung Albert Il . Frånsiclan ~visa r en 
komposition med dc tre Hindernas par
lamentsbyggnader tillsammans med 
statssigillcn. 

D 
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Telefonkort och myntkort 
Telefonkor t 
Telefonkort provade' i Upp~ala 198 l 
och införde~ i hela Sverige 1990. 
Della nya kort har valutan ··marke
ringar··. ~om är inOation\\kyddad 
med ··obegriin~ad"" gihighet~tid. 
Telefonkort kan betrakta\ som en 
rörstadium till ell generellt mylllkOrt 
som kan använda~ för betalning av 
m~nga olika tjiinster. Som s~da111 för
stadium iir det av intresse för mylll
samlarc. men end;t,l översiktligt och 
inte s~ detaljerat. En myntsamlare 
kan skatTa en begriinsat antal kort 
med olika tekniska lösningar och 
olika valörer. Undvik all samla samt
liga bildmotiv eftersom det kommer 
aii bli ganska ko~tsamt. Tekniska 
Musect/l"clcmuseum i Stot:khohn har 
en komplett samling svenska telefon
kort. 

Förvara telefonkort i riktiga 
albumsblad som specialtillverkats 
för telefonkort. Anvlind inte visit
konsalbum. ~om ofta inneh;\ller 
skadlig mjukgörare. 

Tel i a har gen ut "Sven~ka Telefon
kortsk:ualoc.en 199-1" (50 A-1-~idor) 
som ko!>tar 75 kr inkl porto 7 kr. 
Beställ' fr1\n: 

Telia Card 
Samlar~erviec 
7-10 52 Gimo. 

E.W. Larsson har c.en ut "Vikinl! 
Telcfonkortskatalog·" (32 J\5-sidor) 
som kostar 25 kr + porto 7 kr. 
Besiiilis fr~n: 
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E. W. Lars~on~ 
Frimlirksaff:ir AB 
Klarabergsgatan 35. 
Box 600 
101 31 Stockhohn 

10 
marbrlnpr 

Myntkort 
Katalog över "Dnnskc Montkort·· 
ko~wr25 DKK. Fyrsidigt nyhetsbrev 
··smnlcrScrviccNyt" ges ut 6 gånger 
per år och Danmont-kort sliljs av: 

SamlerService 
PoMboks 122 
DK-2750 Ballerup 
Danmark 

Danmont ~igs av penninginstituten 
och telcfonsi.illskapen i Danmark. 
Danmont-kort har endast en giltig
hetstid p~ ca ett år. Upplagan per kort 
iir endast 1000-8000. Totalt har Dan
mon! gett ut l 00 000 kort. Som jäm
förelse kan niitnnas all Te lias telefon
kort c.es Ul i nera hundratusen per 
kort. ~Danm~nl iir ett !C-kort med 
minneskrets som inte kan återupp
laddas. l bötjan av 1995 planerar man 
au införa ett återuppladdningsban 
kort med mikroprocessor. Detta kan 
senare utvecklas till ett multifunk
tion,kort ~om kan innehålla pengar. 
klippkort och biljeuer. 

Det linns även en svensk tidning 
"TclcfonkortsBörsen" om telefon
kort som kommer ut med 6 num
mer/år med vardera 16 AS-sidor. Pris 
RO kr per år. Beställs från: 

Rik~kuponger i Sverige. som ii r cH 
öppet bctalningssystcm. liknar mynt
kort funktionellt iivcn om den tek
nbka lö!>ningcn ii r helt olika. 

Hererenser 
Betalkort D;mnmnt. SNT 2 • 9-1 sid -13. 

Elcl..troni'k ponmonn:i ersiiiler kontanter. 
SNT4 • 9-1 ~id 117. Systemkonsult 

Box 6102 
580 06 Linköping 

Jag har liven seu en artikel om Telc
fonkort i Biihesplinnaren 1992:2. 
Den handlar blide om vanliga telc
fonkort och tågtelefonkort (X-2000 
samt övriga tåg). 

Elcktruni~ka pcng;ar. SNT 6 • 94 sid 15-1. 

Kontokonen blir imclligcnta. Ny 1i·kuik 
1994:40. 

DElTA SKÖTER TELE 
PÅ ÅLAND 

fjimOicnin& 
f1intra!ikcn 

Kontdd"oncr 
Loblnitct i lldtxitdcn 

NMTIGSM·nltm 
Tdcrif18buulttn 
Utrikcstnlikcn 
Vldcokonfcrcru 

~TELE 

Jnn Alexmuler.1·son 

~ 
NONSTOP 

Eld:IIOIIisk ..... a~m>n 
Socaonie pboocanl 



Nils-Uno Fornaoder 
17 september 1914 -
26 december 1994 
Vår avhållne hedersledamot Nils
Uno Fornande r avled p:'\ annandagen. 
Han hade då sedan Hinl!e varit bosatt 
i Engelbrekts församling. Stock
holm. Trots tilltagande sjuklighet 
hade han in i det ~i sta med intresse 
ta~ait del av vad som hlinde inom 
n~mismatikcn. i vår förening. vid 
Kungl. Myntkabinettet eller vid den 
numismatiska prof~suren i Stock
holm. Det blir tomt efter en s~dan 
eldsjäl. 

Nils-Uno tillhörde en srm\Hindsk 
släkt av präster, ämbetsmän och 
industriidkare. Han var född i Växjö 
stadsförsamling 1914 som son till 
Fredrik Fornande r och dennes hustru 
Stina. f. Wigen. 

skolstudierna bedrev han vid elen 
gamla stiftsstadens högre allmiinna 
läroverk med studentt:xamcn v;\rcn 
1934; bland hans lärare miirktes his
torikern och numismatikern. Hlro
verksadjunkt G. Hilding Rundquist 
( 1885- 1965). en utomarelent Ii g peda
gog och en stor kullurpersonlighet. 
som kom att betyda mycket fiir sin 
intresserade elev. Rundquist lignade 
en stor del av sin obetydliga fritid åt 
Vexjö Gymnasii Myntkabinett oc.:h 
utgav en förnäm lig katalog ( 1928-
1935) över denna universalsmnling. l 
förorden till de två sista hliftena 
( 1932. 1935) finner vi. att hans där 
avtackade amanuens hette Nils-Uno 
Fornander. som bl a varit en duktig 
korrekturläsare. Det var alltstt reda~ 
under skoltiden som intresset för 
numismatiken l!nrndlades hos den 
11itige eleven. Nils-Uno höll ockstt en 
oavbnrten kontakt med sin gamle 
lärare. så länge denne levde. ocl1 där
efter med dennes eftendidare. Gun
nar Sundberg. Myntkabinettet lir 
sedan länge ( 1935) deponerat i Smtt
lands museum - Nils-Uno hjUipte till 
med flyttningen- men utgör en siir
skild stiftelse: det har genom 5rcn 
gynnats med talrika g:,vor från sin 
gamle amanuens, som varit dess stör
ste enski lde donator under 19(Xl· 
talet. (Museet har f. ö. filtt v ack ra 
gåvor av framför allt Uldre porslin.) 

Nils-Uno drog kort efter student
examen till Stockholrn. där han i juli 
1936 fick anställning vid Kungl. 
Fångvärclsstyrelsen, numera Krimi
nalvårdsstyrelsen (KVS). Samtidigt 
bedrev han studier vid l landclsh(ig-
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PERSONALlA 

Poto: !"rit: E11gström / 992. 

skolan. där han avlade civilekonoms 
examen i början av krigsåret l 940. 
Hela s in karriiir som ämbetsman 
hade han sedan vid K VS. där han 
blev byr11chef 1956. När hans 
iimbctsverk fl yttade till Norrköping 
blev Nils-Uno kvar i Stockholm och 
fick dc tre ~i sta aktiva åren en per
sonli g tjänst som kanslichef vid 
Brolis förebyggande rådet (BRÅ): 
han gick i pension 1979. 

Tio ilr före pen>ioneringcn ( 1969) 
blev Nils-Uno medlem i Svenska 
Numismatiska Föreningen. Redan då 
hade han cll betydande specialbiblio
tck. inriktat p5 numismatiken i bred 
mening och ptl konst. Hans beläsen
het var emellertid mycket vidare än 
s5. Det bör niimna;., att hans special
bibliotek i numismatik kunde förvär
vas till SNP för t:ll par år sedan 
genom ell generöst anslag friln Gun
nar Ekströms St i ftc lse för numisma
tik och numera st•'r uppstUlit i före
ningens lokaler. Som samlare hade 
han n11gra speeialomrtlden: konstme
daljcr. framför allt över musiker. fri· 
rniirken med mynt- och medaljmot iv, 
Wcdgwood-meclaljonger och vackert 

porslin. Samlingen av musikerme
daljer. med sina 800 ex väl den stör
sta i Sverige. har förvlirvats av Upp· 
sala Universitets Myntkabinett. 

Vid SNF:s årsmöte i Upps;1la 1978 
började Nils-Uno sin m1dra karriiir 
i numismatikens tjänst. Han blev d11 
SNF:s kassaförvaltare (till l 982) var
igenom det äntligen blev ordning i 
föreningens ekonomi. Snan övertog 
han också befattningen som sekrete
rare ( 1979). Det lir ~nog ingen större 
överdrift om man siil!er. att in2en 
under 1900-talct nediact ett -så 
omfattande enskilt arbete i SNF:s 
tjänst som Nils-Uno kom att göra. 
Genom sitt bokliga intresse blev han 
snart föreningens bibliotekarie: 
böckerna ordnades och katalogisera
des- en del av den nyinkomna lille
raturen recenserade han f.ö i Ivlynt
kontakt/ SNT. Arkivet vårdade han 
ömt, ordnade det i serier och Hit 
binda in alla handlingar och proto
koll: han dro!! fram sUrskilt intresse
väckande skrivelser, dikter mm, som 
blev återgivna i vår tidskrift elle r 
redovisade vid fiirenin!!SillÖten. 
SNF:s egen medaljsamling var ocks11 
något han iignade sin uppmärksam
he t. 

Snart var Nils-Uno en av SNF:s tre 
ledamöter i Sven Svenssons Stiftc lsc 
för numismatik (suppleant 1979. 
ordinarie 198 l) och 1981 efterträdde 
han Bertel Tingström som kassaför
valtare: han lämnade snan av tids
brist motsvarande syssla i SNF 
(1982). 

Inom Stiftelsen fick han sitt tredje 
stora verksamhetsfält och bcklliclde 
inom kon ocksil befattningen som 
dess sekreterare. Hans insatser för 
Stiftclsen var enastående gedigna 
och alla vi som hade nöjet ocl1 privi
legiet att samarbeta med Nils-Uno 
ka-n vittna om detta. l lan avgick i 
början av 1993 från sina befattningar 
i denna men bistod. fram till sin bort 
gång, efterträdaren med goda rild och 
granskningar. 
- Outtröt~igt skrev han protokoll 
och årsberättelser, förde kassabok 
och gjorde bokslut men vakade ock s•' 
över hur Handelsbanken skötte pla· 
ceringarna och över försäljningarna 
ur ~amlingama. 

Aven Samfundet Kungl. Myntka
binettets Vänner hade gllidjen att se 
Nils-Uno som en trogen medlem. 
Han deltog också i fle;a år i styrel
sens arbete och avtackades för s ina 
insatser vid årsmötet våren 1994. -
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(Nils-Uno Fomruufe1: jims} 

Året innan tilldclad~:s han Vännernas 
utmärke lse. Bobcrgsmedaljen. 

Han var en ni t il! besökare i Kun!!l. 
Myntkabinellet. clii r han - när illtc 
n:i!!ot vikti!!t iirende skulle di~ktlleras 
- helst uppehöll sig bland böckerna 
eller vid hyllan för nyinkommen lit
teratur. Alla slag:-. fiirc l:isningar fann 
i honom en intres~crad l y~sna rc. 
1984-1988 var han en av dc mest 
aktiva dellagarna i professor Briw 
Malmers seminarier, bl a l!enom 
referat av nyutkommen faeklirleratur 
(SNT 1989:2. s. :lO). Dt.:nna vt.:rksam
het Ur delv is dokumenterad cenom 
motsvarande rcct.:nsioncr i SNT. Han 
medverkade dessuto m rlitigt med 
art iklar. t <:x om mynt p~ frimUrken 
och om medaljer. eller öste ur sill 
rika vetande under rubriken "Visste 
Du all ...... Som fiirfallart.: :\ tcrfinn er 
vi honom ock s:\ i K ronnhcrgsbokcn 
1987 (Sm<ilands mu~cum). som hell 
iir iignad fi t numi1.mat iken. och i 
Numismatiska Meddelanden. i den 
senare de ls som redaktör. dels som 
sammanst~illare av en fiirtt.:d ninl! 
över SNF:s hedersledamöter och 
korrespondenter. 

Nils-Uno tilldelacb S 'F:s culd
nål 1983. blev korrc.:spontlc~mde 
ledamot 198-l och heth.:rsledamot 
1993. lick de1.s förtj~instmedalj i ~il
vcr 1982 och i culd 198ll. Kunl!l. Vi t
te rhets Hiswric och Antikvi tets Aka
demien hedrade honom 199~ med ~in 
antikvariska medalj .. för hans insa t
ser pi\ numismatiken~ omri\de ... 
Dessa vLilfönjiillla y liJ\! utm:irkclscr 
kanske kan !iiiga nfigot. men inte till 
riickligt. 0111 'hans- utomordent liga 
arbets fönnåga, kunskaper och nog
grannhet. Ti ll detta kommer hans 
personliga cgenskapa. som vi, hans 
medarbetare under mer iin femton i\ r. 
kan vi ttna 0 111 - e n slags str:ing :i lsk
viirdhct. som hiincer samman med 
den !!amla svcnsk:~:imhctsnwnnatra
ditioncn, tyvHrr i utdöt.:ndc. och 
åtskillig humor. Kritik undcick man 
inte. niir Nils-Uno n!lgon gi\~1g tyek tt: 
all eu :irendc blivit mi-;~köll eller 
s,•ensson~ Stiftebe ime hedrats p:i 
ett riittvisamk siill. Men snart sl-.en 
äter :,o len ... 

Nib-Uno Fornander var :inklin!! 
sedan IIJ92. !lan sörjö n:inna~t a~· 
fem barn i tidigare :iktcnskap och av 
bambam. Inom numismatikentiinker 
vi med lacksamhet pfi den tid vi för
unnats ha honom bland oss. Ll.l 
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Sanuniung Köhlcr-Osbahr. Iland 11/1. 
Vormiin:tlichc Zahlungsmittel und 
Ausscrgewöhnliche GeJdformen au; 
China, Annam. Korea und Japan. 
Band W2. Yormi.inzliche Zahlungsmit· 
tcl und Aussergewönliche GeJdformen 
aus Si.idostasie-n, Afrika und :mdcrc 
Tcilc der Welt . Red. Ralf AlthotT nch 
Bemhard Weber-Brosamer. Utg. av Kul
tur- und Stadthistorisches Museum Dui,. 
burg. Tryckt i Kiiln/Duisburg 1993. ISBt\ 
3·R9279·990·3 och 3-89279-995-4. Pri' 
25 DM. Beställs från Kuhur- und Stad
thistorisches Museum. Duishurg. 

Kuhur- und Stadthistorisches Muscum i 
Duisburg har utg ivit Oera genomarheladc 
kataloger över den s k Köhler-Oshahr
samlingen. Samlingen innehåller ca 
70 000 mynt och 500 andra fiirem~l. Den 
permanema utställn ingen i museet visar 
endast el! fåtal fön:m:\lur samlingen. 

Kata lo!!ema är indelade i Band l od1 
Band Il. -Band Il beskriver prcmoneHira 
betalningsmedel och ovanliga mymfor· 
mer från olika delar av världen. M~ngfal· 
den av förcm:\1 har gjon det nödvlindigl 
au de la upp bandet i tre olika hliftcn. 

Hiifle l beskriver K in a, Annam och 
Japan. Häfte 2 beskri,·er Sydo,ta,icn. 
Afrika och andra delar av vlirlden. llliftc 3 
hcsl-.riq:r siamesiska och annamitiska 
pollene r. 

l Band 11:1 iir inte mindre lin 351 11ire· 
mål ingående beskrivna dter en kott>e· 
b ·cm system och fotogmferack. De iir 
ordnade efter fom1 och där s:\ varit mö j· 
ligt kronologiskt. Häftet föreg;\s av en 
konare text för varje land. På slutet kom· 
pl.:ucms häftet med e!l transkription~· 
schema av texter ~om förekommer p~ 
föremålen. De ofta svånydda inskriptio· 
nem~ har skriv its ut med tWkincsiska 
tecken och transkri berals til l latinska hok· 
sliivcr. 

l inledning av 13and 11:2 har dessutom 
dc ol ika kungarnas symboler. fr~n Phy:• 
Taksin till Rama l V, återgiv its. l s lutet av 
boken finn~ ocks& en llirteckning över 
inskrifler på myntbarrer och tecken p~ dc 
siamesiska kulmymcn. 

Förematen iir veten,kapligt beskrivna 
sa all både samlare och fackkunnica ,k;o 
f;\ ett underlag för djupare studium.-Kata· 
lo~cn;. syfte är on presentt!ra ,;unlingcn 
r;tkt upp och na ut~n all för den ,kull ge 
en utförlig beskrivning a\· myntfonncma. 
För tutlium och refcrcrb lir katalogcma 
föredömliga och ersliner och komplcnc· 
rar dc ··!!amla .. st:tndardwrkcn över de 
olika Hindernas nwntvii,en. 

Band 11:3 beriikna> komma i tn-ck 
i januari/fehruari 1995. Kat;tlogcn kÖm· 
mer all inneh~ l la 250 sidor med l 351J 
enskilda f<.irernlllsbeskrivningar. Samtliga 
föremål kornmer an vara avbildade i f:ir~ 
pil ca 55 planscher. Pga fördyrade franl. 
stmlningskostnader kommer dcna ,ista 
hand :Hl kosta 70-80 DM. 

/:W 

h o Lukanc: Dioclctianus, der romt
selic Kniser aus Dalmatien. Wencren 
JIJ':II. 343 s .. rikt illuMrcr:1d. 

Ivo Lukanc lir. ,om P:tri~kahinenets chef. 
~ l ichd Amandrv. >kri,·cr i ,in torord till 
boken. en am:u[ir i ordets bästa bcmär
k.:l\c. l l:m har genom ett m5ng5rigt och 
Cll!!accr:tl ~am lantic intre,~eral sic för sin 
stc;rc'land~ntan kej>ar Dioclctianus (286· 
:105). tctrarkins cnmdarc. Oioclctianu 
hlit"<;lanunatlc fr~ttOalmaticn . och det var 
ucks~ dit h:111 d mg sig tillbaka som "pen
sioniir". l Split byggde han sin berömda 
kcjsarpalat~. ~01 11 varit väl bevarat iinda 
1i ll vilra dagar~ tragiska krig. 

l.ukanc har gj1>rl t:n vacker bok med en 
förstklassigt bildmaterial. som föniiom 
mynt ontfauar iivcn inskrifter, papyri, 
arkil\'k tur och sku lp!llr. Bild och bi ldtext 
utgiir innch~lkt. LÖJ)andc text saknas 
med undantag flir en curriculum 1·iwe. 

Diocktianus införde en nyn guldmynt. 
aurcu,. :\r 2X6. Den vi kti!?.aste och största 
delen av Lukancs bok lir-en katalog över 
dc~'a Dioclc ti anu~ guldmynt. tillsam
man' ):!g exemplar fr:\n ell s!Ort amal 
l>l'fctt!liga 'amlingar. Det lir sålcdc> en 
,·,rpu' men m;l!criah:t är- kanske nä gOt 
(i\·crr:L,kandc - inte upp~tälh i kronolo· 
gi'k mdning efter myntoncr eller efter 
nåcol annal ccnnmt:inkt svslem utan är 
ordnat cftcr ,':unlingama. Eftersom samt
lica mvnl ar avhiltl:;dc blir det en invema
ritmt iiwr va~jc representerad museisam
ling. Det gor all nå!:!ra av de mera vanliga 
mynnypcm:t återkommer ~tskilliga gång
er (linda upp till 21 gånger) ptt olika stäl
len i katalogen. Sont katalogen är ordnad 
iir den inte sil giv:111dc ur mynthi stori~ka 
a~11<:k tcr. men som kompensation f~r man 
rika tniijlighclcr all studera mynllypcma -
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o~h inte minst de mflnga gånger högklas
stga porträtt, som i en mängd variante r 
pryder myntens åtsida. 

Värdefullt är också att katalogen inne
häller inte mindre än 24 mynttyper. som 
saknas i RIC. Det framg5r inte hos 
Lukanc om dessa mynt. som alla linns i 
kända samlingar. är tiymrvärv efter det att 
R /C V: /! och RJC VI avslutats (1933 resp. 
l 963) eller vad det beror på. Detta och 
annat lämnas obesvarat. Boken avslutas 
med en omfattande (ca 60 sidor) bibl io
grafi. som ingalunda inskränker sig till 
numismatik utan innehåller det mesta om 
Diocleti anus och hans tid. 

Ulla Westermark 

Lars O. Lagerqvi.st: Myntningen i Sig
tuna. Eu tusenårsjuhileum. Utgiwn av 
Tumba Bruk Myntverket i anledninl! av 
1000-årsjubilect. av svensk myntning 
995- 1995. Tryckt i 2.000 exemplar. 16 s. 
iii. 

En till innehållet mycket välformulerad 
och infomtativ skrift om dc första årens 
myntning i vån svenska rike. Författaren 
har verkligen lyckats me~ det sv~ra 
konststycket att pil en lättfattlig och rak 
svenska fOrmed la väscntlioa delar av sitt 
om fanande vetande. Skrift~n är uppdelad 
i kona stycken med inalles elva rubriker 
under vilka allt frän stämpelkopplingar 
och myntmästare till säviii mynträkning 
som fynd står an Iinna. Bilderna är spar
samma. men urvalet liksom bildtexterna 
är genomtänkta. 

Skriftens utfOrande iir tilltalande. Om
slaget är tryckt på kvistpapper i behiindigt 
A5-fonnat. Till rubriker och anfan2er har 
använts typsnittet Vadstenakursiv. en 
modemiserad variant- utformad särskild 
för datateknik av Bo Berndal - av en stil 
använd under senmedeltiden. Färgsiitt
ningcn är röd och blå. Fonngivaren. 
Nordreklam, har lyckats ge innehållet en 
historisk inmmning. 

Skriften kan rekommenderas både till 
de redan insatta i numismatiken och till de 
ny likna. MGL 

Myntjubileet 995 - 1995 
Myntningen i Sigtuna 

erhålles av dem som hest1illt btlda 
jubileumsm~'nten i special priig lat ut 
förande i särskilt etui (uppl. 1000 ex). 
Dennitupplaga har numrerats och nr l 
överlämnats till H M Konungen. 

En begriinsad upplaga försäljs med 
ensamrätt av Sigtuna Museer. Stora 
gatan 55, 193 30 Sigtuna. tc l (46)(0) 
8-592 5 10 17, fax 08-592 562 32. 
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BOKNYTT 

Pentti Sainio: 
Telephone Cards of 
Finland 1982-1994 
Utgiven 1994 av Cardsystems Finland 
Oy. PL 57. FIN-02171 Espoll. Finland. 
Text på linska och engelska. J 00 sidor i 
A5-format med alla kon i t:.irg. ISBN \152-
90-5856-X. 

Finland har förutom TELE (t idigare Post
och Televerket) en antal te lefonföre
ningar som ger ut egn~ tclcfonkon. TELE 
ger iivcn ut telefonkon för Åland som 
säljs av Posten Åland. Hebingf~1rs Telc
fonförening är mycket stor. men det finns 
även en antal mvckct smtl te lefonföre
ningar "Otn knapp:tst kan ge ut egna kon. 
utan m~ste samarbeta med någon större 
niirliggande s.1dan. En annan större tele
fonfOrening är Abo Tclcfonförening. 
Turun Telclaitos TfL. lTL har ett clea
ringsystem med nUrligg:mdc smiltelefon
föreningar som ger ut >amma kon som 
TTL men med ccen bak;.ida med den 
mindre fiircninge'i1s namn. K:ualogcn 
beskriver ih'cn t:\gtddonkon och Silja 
Lines telcfonkort. 

Toimiraha Oy ger sedan slutet av 19'.12 
ut AVANT-kon som nu används nv 25 
olik;t telefonfiireningar bl a i Helsingfors 
och Tammerfors. Dessa AVANT-kon h:tr 
en IC-kreL~ med 256 bitars minne. 
AVANT-koncn använd~ i början enelast 
fOr telefonautomater men det linns ambi
tioner att iiven f11 med andra leverantörer 
än telefonförcningar. Alla AVANT-kon 
har påskriften Rahakortti, Elektronisk 
börs. Elcc tronie Pursc (linska ralta = 
mynt). Kortet' baksida har ti!Xh.:n: 
"AVANT-konet innch1111cr nllm1int an
vändbar;~ elektroniska pengar för ~nabh 
och behändig betalning. Du har alltid 
j:tmna pengar!" AVANT liknar mycket 
danska DannHH\1 Uven om man inte kont· 
mit lika långt n~r det gäller skaffa andra 
tjiinstclcvcrantörcr till systemet. Man pla
nerar att senare införa uppladdningsbara 
AVAN'I:kort. Sc art i k~ l i SNT 4 • 94 sid 
J J 7 "Elektronisk portmonn:i ersUtter kon
tan ter". 

Den tekniska lösningen f<ir TELE :ir 
optiskt kort från schweizisk<~ Landis & 
Gyr 1982-1990, ntagncti'ka kort från 
engelska GPT IYXY-1992 och e lek tro
niskt kort 1992 och framå t från franska 
Schlumberger. Hclsiugl(lrs te lefonföre
ning har egna magucti.~ka kort från GPT 
med hiirjau J 9\1 J men har ;iveu bi>rjat 
anviinda clcktrouiska kort i samarb~tc 
med AVA NT sedan slute t av 1993. "JTL 
;uwiinclcr magncti~ka kot1 fr~n danska 
GNC med början 19\12. 

Kawlogcn delar upp korten i kate!!ori 
.:ma ruhlika. spcci;tl· och privata kon. 
Samma uppde lning linns iivcn i danska 
kal<tloge r över tc lcfonkort. 

.!till ,1fe.wncler.Hon 

Den 13:c upplagan av Standard eara
log of United Sfllle.1· Paper Mvney har 
jus t utkommit. Förfanare är Chester 
L. Krause och Roben F. Lemke. Boken 
har redigerats av Roben E. Wilhitc. 

Den nya katalogen överensstäm
mer med de närmast föreg:'\ende. men 
en clcl prisnoteringar har naturligtvis 
ändrnls. Hiir linns alla sedlar från 
1800- och 1900-talen, inbördeskri 
ge ts sedelutgivning. inkapslade fri 
miirksmynt, rnili tärsedlar. sedlar från 
Fil ippinema 1903-1944 m m. 

Katalogen kostar $21.95 samt 
$2.50 för postavgifter. Den kan be
stii llas fr:'ln Krause Publications, Book 
Dc panment NR. 700 E. State St. . loJa, 
W l 54990-0001, USA. Best W l are kan 
köpa med VISA e ller MasterCard 
(uppge konets nummer i beställn ings
brevet samt när konet upphör att 
giilla) . 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄLJER 

BYTER ochVÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LI'ITI2RATUR 

GRÄfi S LAGERLISTA 
( Il f/fl i? h' samlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046-14 43 69 
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AUKTIONER 
SYENSKA 

April 8 -9 Stockholm. B. Ahlstr(im 
27 Stockhohn, SNFs auktion 

(endast för medlemmar) 

Stockholm. Mym Galleriet 

UTLÄNDSKA 

l'vl3rs 1-3 Ziirich. NAC 
2·3 Miinchcn. Panin 
7 London, SPINK 
8·9 Osnabnick. Kiinkcr 
23·24 Chicago. Pomcrio 
28 London. SPINK 
29-30 Sydney. Noble 
30 New York. Bowcrs & 

Merena 

Apri l New York. Bowers & 
}.lerena 
0>10. Oslo Mymhanucl 

3-4 Bussum. L1urens Schulman 
5 London. SPINK 
5·6 i\laamidn. Van uer Du"cn 
8 Bryssel. Elsen 
19-20 Ziirich. SPINK Taisci 
26-29 Frankfun. Peus 

~!aj 6 Hcbingfon.. Hohn:No 
10-13 Miinchen. l lirsch 
17- 18 -Ziirich. Lcu Numismatik 
22·2-1 Franl.fun. Frankfurler 

Miinzhanulung 
26-27 Los Angeles. Bowers & 

Merena 
29-30 Los Angeles. Gillio 

MÄSSOR 
SYENSKA 

April 22-23 Helsingborg. FriMynt 

0 1' som linskor rillkiimwg1• 
konunaut/e auktioner elit' r mllssor i 

aukrionskalmdem om!JPdt•s 
konrakra redakriont•n, Kjell Holmlwrg. 

FÖRENINGAR 
Göt~borgs Numismatiska FUrening 

13/3 Henrik Klackenberg talar om Viisr· 
giira M,rmjl'llfi kl l 8.45 • 2 1.00 i 
'Trakliiren". Köpman,gatan 20 Göte
borg. 

46 

PRESSKLIPP 

Följande nolis iir hiimtad ur 11/usrre
md Vetenskap nr l /95 s. 21. 

Gigantisk myntsmedja 
utgrävd i Storbritan
nien 
Europas störst:t förhi storiska mynt· 
smedja har nu kommit i dagen nlira 
ostkusten i Storbritannien. dUr arkco· 
loger hillills har grlivt fram inte min· 
dre än 4000 gjutfonnar ur myllan. 
Myntsmedjan har tillhört ell jämål
dersfolk, som av outgrundliga orsa
ker anlade smedjan l ~ngt fr5n allfar
vägarna. 

Fornlama var fulla av mynt och det 
ser ut som om j;imåldersfolket har 
kunnat gjuta upp till 200000 mynt ''' 
gången. Utgrä\'ningcn är inte alls 
avslutad. så forskaout anser att det 
finns möjlighet att hitta spår efter en 
produktion av nera miljoner mynt. 

Myntsmedjan låc i närheten av en 
förhistorisk v;ig. Sl~m senare förbiiii
rades av romarna. men arkeoloucrna 
iir ändå någOt oförstående inför pla
~eri~gcn. f:ö.r det första ligger srned
J<IIl 1 ett udagare grlinsomr11de. och 
för det andra var det över 120 kilo· 
~1etcr till n;irn1aste s ilvergruva. Slut
ltgcn har man linnu inte hitlat någon 
egentlig stad i niirhetcn. 

Forskarna anser all smedjans pla· 
cering kun hiinga ihop med all j ii mål· 
dersfo lke t tidigare utvunnit salt vid 
den närliggande kusten. Salt har all
tid varit en viirdcn@are. och då salt
utvinningen gick tillbaka kun det ha 
varit nalllrl igt all fortsUtta producera 
myn1 som var framtidens viirdemii· 
ta re. 

Myrmekniken nådde England 
redan nr 2 f Kr, och den g:1ngc~t var 
dc romerska och makedonska myn
ten en förebild för produklioncn. 

o 
An m. 
0.:1 ilr cg.;ndomligl all man talar tun 
"gj~tf~rmar'.'· vilkt:l mllydcr en fabkmyn
larlabnk. Y1 'aknar ocks!t krono logi, ka 
uppgifter - ' 'j[irn!tlucr" [ir för vagt. 

Red 

Riittelse 
l en artikel p!l ~id l ()() i SNT 6 • 94 
har felaktig upplaga av 10 öre 1986 
angivits. Riitt siffror Hr som följer: 
Myntmlistarmiirke U 48 945 396 ex 
och mynlmiiswrmlirkc D 48 952 620 
ex. tillsammans totalt 97 89X O 16 ex. 

S f Nilsson. Myllft't' rkt:f 

DAL~P.,t-l~ 
'-fo'( ~OR.S'ES WER.E. USED 
/o..!. MO~E.Y lt< S.WE.t>E.H ~ 
L"-{E. ,t..S 1900 

Masmynt? 
l Förenta $latema har en tidning pub
licerat denna bild av en dalahlisl och 
p11st1\r samtidiet all dalahä~tama an
vändes som pengar så sent som år 
1900. Denna uppgift är en nyhet för 
redaktionen. men kanske vet näeon 
av SNF:s medlemmar närnmre -be
~kcd . 

Leksakssedel lurar 
centralbank 

o 

l Dagens Nyheter (2 1/3-93) finns en 
notis som berällar om hur llill man 
kan b_li lurad av leksakspengar. Tret
tonänge Lance Aukell i Pouto på 
Nya Zeeland hittade en "sedel" på 
10.()()0 yen från el! monopolspel i en 
låda med gamla skolböcker. Glad 
över sin upptäckt gick han till banken 
och undrade vad sedeln var viird. 
Eftersom "sedeln" inte överens
stiimde med nu gliilande sedlar utan 
tydligen var av lildre datum kunde 
banken inte Wmna något korrekt 
svar. Somliga gissade på 15 nyzec
liindska dollar (ca 60 kr). andra på 50 
dollar (ca 200 kr). 

Slutligen beslöt Nya Zeelands 
riksbank betala Lance 151 dollar 
(600 kr). Niir så pojken sal! spriiii på 
pengarna kom polisen. Nu hade niim
ligen banken uppliickl all det inte 
rörde sig om en riktig gammal sedel 
ulan istiiiJet en monopolsedeL Man 
krlivde pengarna åter. Men eftersom 
delta lir en solskenshistoria löste sig 
allt och pojken slapp all betala. Otn 
Nya Zeclands riksbank hade haft till 
g;,ng till en sedelkatalog för samlare 
eller kanske ii n nu hell r~ en sedelsam
lare hade misstaget inte skett. 

D 
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FRÅGESPALTEN 

.l. P. .luri11gius oc!J <'Il 
!Jem/ig!Jer.vfu/1 pol/e//. 

f'vw: Guullel .lflll.ull/1. RIK-.fo/11, 
Skala 1: 1. 

Hemlighetsfull pollett 
Bland Kungl. Myntkabinette ts obe
stämda polletter finns en oval s"dan 
av mässing. Den är br;tkteatpräglad 
och mäter 43 x 29 mm. Texten lyder: 
J.P. JU RING IUS l PRJY. EXCLUSI
YUM l STOCK HOLM. Mittpaniet 
pryds av ett kran-/vevliknande före
mål. Det är inte säken om J.P. Juring
ius står för en verklig person. Texten 
verkar påverkad av studenters spex. 
Möjligen iir polletten utgiven till 
något slute t sällskap. Anviindnings
området ;ir ok Unt. 

Vem kan lämna ytterligare upplys
ningar om denna udda pollett? 

/W 

Rätta svar på frågesporten i 
SNT 1 • 1995 

l. x (9 kr) 

2. 2 (Italien) 

3. ( 1666 ) 

4. (Nimc~) 

5. 2 (Tobakshandlare) 

6. x (Ukraina) 

7. ( 1593) 

8. x (Rune K arlt.on) 

9. x (50 ~r) 

10. 2 (Karl Warhurg) 

Il. 2 (40 mi lj) 

12. 2 (Svartnlis) 

13. (Ericsbcrgl 
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JUST 
LAND ED 

NEW JERSEV 
WASHINOTON 

HEAD 
CENT 

REVERSE 
N J . 

SHIELD 
HAS 
TINY 
Il OLE 
BUT 

EYANS 
STATES 

IN 
HISTOitY 
u s. 
MINT 

UNIQUE 
SELLINU 
PUBLIC 
SALE 

NEW YORK 
FOR 

$640.00 

PRICE 
ON 

APPLIC ~ flON 
FROM 

ARNOLD 
PRO\'IOENCE 

Reklamreckllillg fiir e11 m.l'llrfumdd i USA. i1!(iird i T!Je Numismmisr 1912. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~·,w~~~ ~ 
'iil\'v' .. 

- ~~~ 
Oppeiiider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 
Regeringsgatan 6 
11 1 53 Stockholm 
Tel. 08-411 50 81 
Fax. 08-411 52 23 

HÅKAN WESTERLUND 

MYNTHANDEL 

KÖPER • s,\LJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJEH 

Spu ·. sedlar 
Bew/ar bm för sedlarfiire JIJ.IO 

Vasagatan 4 2 

III 20 STOCKHOLM 

TEL 08- 1 l 08 07 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från 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 

KÖPES 
Til mit privatbibliotek k0bes al 
litteratur fra hele Skandinavien 
vedr. menter, medailler, penge
sedler, poletter etc. Også relare 
auktionskataloger. 
Send gerne liste med prisfor
langenaer. 

Morten Eske Mortensen 
Drejegade 26 F 501 
2100 Kebenhavn 0 

Danmark 
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MYNTAUKTION 51 
8 - 9 april 1995 på Berzelii Terrassen 

med bl a 

Olof Skötkonung 2 ex. 
Erik av Pommer~. 4 penningar Åbo 
Gustav Vasa. daler l 535 
Hertig Karl. dale r 1597 
Karl IX, 20mark 1607 och 1608 
Gustav Il Adolf, l O mark (klipping) 

1626 GULD. 
3 riksdaler u.ä. RRH 
20mark u.ä. RRRR 
SÄTER. 1/2 ÖRE 1628. RRRR 

Karl XI, 8 mark 1667. RRRR 
Fredrik l, dukat 1728. RR 
Adolf Fredrik, Semlan, daler 1752 RRRH 
Gustav lll, Ädelfors, dukat 1783. RH 
Karl XIV Johan, l/2 riksdaler specie l 8:18. RRRR 
Äldre svensk pollettsamling 
Sedlar, bl a Palmstruck, l O dale r SM 1666 
Utländska guld- och s ilvermynt 
Stor avdelning antika mynt 

Medaljer och ordnar 

AHLSTRÖMS MYNTAUKTIONER AB 
Norrmalmstorg l, l t r. 

Box 7662, l 03 94 Stockholm 
Tel: 08-10 10 10 • Fax. 08-678 77 77 

MYNTBOKEN 
1995 

• Värderingskatalog över Sveriges 
mynt .995- 1995 

• Priser på svenska sedlar inklusive 
privatbanksedlar 

• Extra stor jubileumsutgåva med 
artiklar om kvalitetssättning, litte
ratur m m. 

ENDAST 198:-

HÖGKLASSIGA 

SVENSKA, RYSKA, 

BALTISKA OCH POLSKA 

MYNT SÖKES! 

P.g.a. den låga kronkursen är 
det extra förn1ånligt a tt sälja 

NU! 

MYNT 
GALLERIET _ _ _ _ ___, 

Bib lioteksgatan 5, Bo)( 7049, 103 86 Stockholm. 
Telefon 08-6TI 33 88. Telefax 08·611 2511 . 


