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Kring ett medaljongporträtt
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BERZELll TERRASSEN • Lördag 18 och söndag 19 april 1998
SVERIGE bl. a. stor svensk riksdalersamling från Göteborg inkluderande 12 st.
GUSTAV VASA; 4 st. ERIK XIV; lO st. JOHAN lll; 5 st. KARL IX; 5 st. GUSTAV II ADOLF;
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2 ex. ULRIKA ELEONORA samt flera senare i hög kvalitet inkluderande riksdaler,
Troyska Ass.
Svensk typsamling silvermynt från Gustav Vasa och framåt inklusive
32 st. 2-marks mynt KARL XI.
Plåtmynt 8 daler SM 1663 kvalitet 01. Unik i privat ägo.
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SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFT
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca l/ lO av dessa når utanför Sverige
- Norden, Europa, USA.
Tidningen kommer ut med 8 nr per är.

25-26 april 1998 klll.OO -17.00

100-talet utställare samlas i

Idrottens Hus, Helsingborg
Böcke r, antikviteter, möbler,
gamla ting, mynt, frimärken, ur,
smycken, porslin, vykort mm

Helsingborgsutställningar
Leif E Nilsson AB
Bogesundsgatan 28
256 55 Helsingborg

Tel 042-29 25 60, Telefax 042-29 78 55
Glöm inte ANTIK 98 28 juli 2 augusti, Nordens mest välbesökta
antikmässa med ca 140 utställare
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För annonsering kontakta Frederic Elfver,
te! 08-777 68 12 (kvällstid och helger).
personsökare 0740 - 19 36 25.
Prisexempel:
1/1 sida ( 151 x 2 14 mm)
2:a omslagssidan
4:c omslagssidan
l/2sida(l51 x 105mm)
1/4 sida (72 x 105 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
1/12 sida (47 X 50 mm)

1.800:2.200:2.500:1.000:500:350:175:-

Sista materialdag: Den J:a i månaden före utgivning.
Heloriginal eller manus och gärna skiss
sändes till Frederic Elfver efter överenskommelse.

Annonser som ej är förenliga med
SNF:s, F/DEM.· s och A/NP: s etik avböjs.
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Kring ett medaljongporträtt
Av Folke Sällström
id Bukowski-auktionen på
våren 19-17 sökte Kungliga
Myntkabinettet förvärva tvenne medaljonger eller inramade portriittreliefer. Den ena. utförd i gips.
förestUllande arkiatem Casten Rönnow. Den andra. i brons. Johan Tobias Sergel. Båda dessa por:trHtt.~c
liefer voro. var och en pa sttt satt.
önskviirda för myntkabinettets samlingar srtsom komplement till tidiga;;; diir förvarade medaljonger. Den
förstniimnda up pgavs vara modellcrad av Gustaf Liungbcrger och utbjöds tillsammans med en pi't exakt
lika siitt inramad gipsrelief av sammc konstnär- synbarligen tiinkt som
penda ng - återgivande guldsmeden
och ''hovl!ravören'' Pehr Suthcrs
dra!!. ett n~edaljongportriitt. till vilket ~myntkabin ettet redan innehade
den utomordentligt vackra och väl
bevarade vaxmodcllen.l Scrgel-portriittct åter syntes tillhöra en tills vidare föga känd grupp av mörkpatinerade bronsmcdaljonger. i sencmpirens smak omramade av smala.
förgyllda metallister och infattade i
en mörk. fyrkantig trnplatta med ornerad bronsögla mr upphängning.
Endast två dylika voro tidigare kiinda
inom myntkabinettet. Dc förestlilla
Karl XIV Johan och Carl Mikael
Bellman.l
Intet av portrUtten var signerat.
Uppgiften om Liungberger som upphovsman till bilde n av Rönnow kunde visserligen av estetiska skiil knappast bestridas men å andr.t sidan inte
heller anses vara dclinitivt styrkt av
en sekundlir p:hkrift p:\ medaljonaens baksida. Frågan vilka konstnä~er som medverkat till reliefemas
tillblivelse. föreföll diirför lockande.
Vi skola i det följande stanna endast
inför den iiid re av dem - portrlittel av
Casten Rönnow - som utan tvekan
är mest fångsiande ur konstnUrlig
synpunkt .J

V

Medaljongen över
Castcn Rönnow
Medaljonge n över Casten Rönnow.
jig. J. visar oss den framst~7mte läkaren vid hög atdc r i bröstbtld. profil åt höger tidens driikt och med
nordstjiimeorden. Den gipsvita reliefen. i utomordentligt felfri konserverino. avtecknar sig mot det gr.\svart
avfurgade bottenf1iltet. Sj_UI~a gipskakan. som är ca 95 cm 1 dtametcr.

r
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Folke Siillström . / 940- ralctt.

är nedslipad till endast 7 a 9 rnm:s
tjocklek och infattad under glas i en
enkel förgylld träram av 2,7 crn:s
bredd·. Medaljonge ns totala diameter
iir således 143 cm. Hela baksidan Hr
överklistrad med papper. Här läses
dels litmed kanten upptill respektive
nedtill i LUmligen upprUttståe nde stil:
"Tillhör Hofrättssekreterare Axel
Durting Il Modellerad af Ljungberoer". dels på mittf.iltet i flera hori~ontella rader följande: "Stats-R:'Idct
Il Arkiatern och Riddaren af Il Kong!.
NordstjerneOrden Il Castcn Rönnow
Il född i Carlshamn 1700. Död 25
Maji 1787". Härefter följer med ytterligare en annan stil ett citat p~
franska ur Voltaires !}enfant prodiguc: ~

Cet air, ce pon. cctte amc bicnfes:tntc
Du bon vieux temps est l'image parianie
Ett franskt citat hörde helt visst viii
samman med den avporträtterade.
som under mer lin trettio år verkadc som Iivmedicus - arkiater - och
statsråd hos den i Frankrike lanclsfl yktige, polske konungen Stanislaus
Lcczinsky. franske kungens svärfar.
Att det tillika ger oss sentida betraktare av bilden en osökt kontakt med
den på en g~ng vördnadsbjudande
och väm1ande personligheten bakom anletsdragen . berikar vår inblick i och vå'l- beundran fOr konstniirens känsliga karaktiiriseri ngsförmåga. Men hur förh511er det :.ig
med sambandet mell:m porträttet
och Gustaf Liungberger'!
Medaljongens portrUttbild är iu i
minsta detalj identisk med dcu vi
kiinna från den minnesmedalj. som
Kungliga Vetenskapsakademien Hit

Den här artikeln skrevs av Folke Sällström
1947. Av olika orsaker blev den liggande,
men blev ater al<tuetl i samband med en
planerad testskrift tillagnad Willy Schwabacher 1952. Brisl pa pengar gjorde all
boken aldrig blev tryckt. men artikeln övertamnades i manusform till jubilaren. Nu
finns del lllOjlighel för SNT:s tasare att ta
del av dessa intressanta forskningsresultat.
Folke sanström (lödd 1908) har hall en
spannande bana Som det femte barnet till
storbyogmastaren Pehr sanström i Stockholm fick han en gedigen utbildning vid
Stockholms högskola. Han fick sin fil.licexamen 1942 i nordisk och järnfOrande
fornkunskap.
Åren 1934-36 ljänslgjorde han som
amanuens vid Nordiska museet och Julita.
Nästa arbete var som amanuens vid statens hisloriska museum 1937-53. Som arkeolog skrev han bl.a. om fyndet från Lilla
Jored i Bohuslän - en kammargrav från
romersk jamålder (LillaJored-tyndets gravanläggning. Antikvariska studier 1. Lund
1942).
Del var som tjänsteman vid SHM som
Folke sanström, frän 1946, knöls till Kungl.
Mynll<ablneltel. som då var en avdelning
ingaende i SHM. Del kan vara av intresse
att notera. alt Folke satlström och Bengt
Thordeman var släktingar. År 1946 skriver
han l Fornvännen "Kring Kungl. Vitterhetsakademiens medall over Gudmund Goran
Adlmbelh" 5allstr0m blev följande år utstallningskorrunissarie för en större utställning till 300-årsmlnnet av Elias Brenners
16delse. Under sin lid i Kungl. Myntkabinettet sysslade sansirörn mycket med anmanna rroseata göromål. Fortfarande är
hans hand~til tydlig i handlingarna. bl.a. i
dem SOITl rör \'ära mynllynd.
Samtidigt som han studerade och praktiserade till arkeolog utbildade han sig till
sångare och senare till sångpedagog. Parallelll med musalarbetet fungerade han
som tarare i sång vid bl.a. Borgarskolan.
Från 1934 anlilades han olla i radio och
debuterade som sangare redan 1936. Tillsammans med sin hustru Gunvor tumerade han i de nordiska länderna. Framföralll
hade han stor framgång som romanssångare och med tolkningar 'iN Bellmans och
Birger Sjöbergs visor.
Sången drog dock mer an arkeologin och
numismatiken. Tala sångaruppdrag, skivinspelningar m.m gjorde att H:Jlke sanström
tvingades vara tjänstledig tangre perioder. l
hans stalie måste en vikarie tas in - Lars
o. Lagerqvisl! Eller 1953 blev del enbart
sång och musik - han blev sångpedagog
vid Musikhögskolan och sångare på heltid.
År 1966 blev han ledamot av Musikaliska
Akademien och 1970 fick han professors
namn vid Musikhögskolan.
/W
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över Rtinnnw 17XX.jig. J.S Denna visar sig vara signerad av J.G.
Wikman. vi lket onekliucn heriilliuar
all vi tills vidare sliua ett frågetecken
efler medaljongens allribuering till
Liungberger. en not i~. som ju för övrigt uppenbarligen Ur av sent datum
och alltsil krUver en kriti:.k gr.lllskning. Den har vis\crligen gOdtagiL~
av redaktören för Svcn~ka Ponr'.illarkivcts Index. som tydligen tagit del
av densamma, medan medaljongen
ännu ägdl!s av Axel Durling. Attribueringen meddelas vidurc - likaså
utan all ifr~ gaslillas - i samband med
ell annat gipsexelllplar av medaljongen, tillhörande Institut Tessin i
Paris och avb ildat som tig. 30 i Gunnar W. Lundhergs uppsats om ''Den

svenska utstiillningen i Versailles'
sloll" i Konsthi~torisk Ttdskrift 194 7.
Hur l ~ter sig nu de11a förena~ med
all medaljens portriiii lir så fu llkomligt lika medaljongens? Förklaringen
kan naturligtvis ligga mycket nlira.
Wikman. som utförde medaljen året
efter Rönnows död 1787. hade sannolikt sjlilv ald ri g modellerat något
ponrlill av honom6 utan för gravcringen endast haft all tillg11 ell tidigare. av annan konstniir utfön portdill. Så förhåller det sig ju nlim nog
nlltid. n lir det giillcr att skapa en min
nesmedalj. Varför U ungberger- om
han. som vi ha s kiil förmoda. var
denne andre konstniir och upphovsman till förlaga n - icke tick utföra
medaljen. Ur siirdt:les liillförst1\eligt.

6.
SNT2 ·9X
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5.

4.

3.

han avlidit just samma ~r ~om
Rön now.
Beviset för de11a v~ rt antagande
borde möjligen ku nna 1\tcrfinnas i arkiven. D~ emellertid Vinerhetsakademiens protokoll från och med den
22 april 1788. då fOrslag till medaljen nyss inlämnats. till och med
den 16 december samma 1\r. d11 dc!>'
definitiva utformning fixerats. icke
nämner n~goming om vilken kon,ln:ir. som fått sig anförtroll all gravcra densamma. än mindre något om
ndgon förebild, vilja vi först följa e n
<).llnan v:ig för att vinna bckr1iftclse.
Aven om denna väg kan synas vara
en omväg. skall den vara vlircl all g~.
som vi torde finna av det följande.
d~

7.

Ska/a 1:1
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Inledningsvis niimncles, alt medaljongen utbjöds p;\ auktionen Iiiisammans med en liknande. som föreställde Pehr Suther, fil! 2.' Huruvida det finns någon anteckning på
dess baksida. känner jag tyviirr ej till.
J porträttarkivet ;\terfinnes emellertid samma korta attribueringsuppgift som beträffande Rön now- medaljongen och Liungberger tillskrives där dessutom en tredje. på liknande sätt inramad gipsrclief. föreställande Carl v. Linnes maka. Sara
Elisabet Moraca. fix. 22.NTyvärr ha
varken Suther eller fru v. Linne
hedrats med att 1';1 s ina drag 11istade
på en medalj. varken av U ungberger
eller av någo n annan. Men i Kungl.
Myntkabinenet förvaras sedan 1895
den i rikt ornerad guldram infattade
vaxpousseringen till just samma por-
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triiiirelief av Suther.9 På dess överklistrade baksida läses: "Portrait de
Pierre Suther Modeile par son ami
Gust. Liungbcrger Medailleur du Roi
et Professeur de son Academic Je
Peinture et Sculpturc. Stockholm au
Mois de Avril 1777".10 Detta är alldcles uppenbart en med konstverket
nära samtidig anteckning, väJ snarast
utförd av Suther själv eller av någon
av hans anhöriga. i varje fall av
någon. som varit mycket stolt över
konstnären och vänskapen med honom.ll Därrned våga vi i själva verket redan påstå. att den ganska påtagliga, konstnärliga friindskapen mellan Suthers och Rönnows medaljongporträtt - trots det förstnämndas
klara underlägsenhet- den enahanda
inramningen av gipsexemplaren och
elen gemensamma, sentida attribue-

ringsnotisen utesluta varje vidare tvivel rörande dennas riktighet.

Andra porträ ttmedaljonger
av Liungbergcr
Av en ~ lump kom emellertid denna
lilla granskning att föra elt stort antal portriittmcdaljonger av Liungberger i författarens väg. vilkas existens
ytterligare bel1ista attribueringen av
Rönnow -porträttet men också ge
oss särdeles imressama möjligheter
till förnyad bekantskap med denne
utomordentligt skicklige medaljgravör.
Samtidigt med vaxpousseringen
av S1Hhcr skiinktes till myntkabinettet en annan medaljong, inramad på
ungcnir samma sätt som Rönnows,
men med reliefen i svagt skärt avfårSNT2 · 98

gad gips mot SV<lrt bakgrund. Den
återger den sjuklige professorn Johan
Henrik Lidens förfinat klinsliga drag,
alldeles så som p~ Gustaf Liungbergers medalj, graverad år 178 l på
uppdrag av Ostgöla Nation. jig 24
resp. 5,12 Denna relief anknöt eme llertid i sin tur till elt till Myntkabinettet från Konstakademien överlän.mat SY!lnerli~en omfa uande ma tenal av gapsar. l
Jämte den negativa gj ut fonnen av
gips till den nyss nämnda medaljongen över professor Liden visade
sig detta material innehålla icke
mindre iin sju andra gju tformar av
gips, av en av dem tillika en positiv
avgjutning i samma material •-' samt
ytterligare fem positi va gipsrncdaljonger, alla uppenbarligen av Gustaf
Liungbergers hand. ehuru ingen s igSNT2 ·98

nerad. jig. 8-12. 18- 25. Det var nu
lätt att se, alt den gjutform, som
Bengt Thorcleman publicerade år
1937 i Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad s. 330 i samband med
presentationen av Gösta Carelis mcdalj över Jakob von Engeström, både fått sin konstnärliga attribuering
och som teknisk företeel se funnit ett
mångtaligt samt ida jämförelsematerial. Alla gjutfonnarna i Konstakademiens gipssamling voro på samma siitt som den von Engeströmska
på ytan liksom polerade med ett vaxartat äm ne. tydligen för att avgjutningen sk ulle släppa fom1en lätt.
Tyvärr ha flera av dem under årens
lopp blivit skamfilade och ärriga i
re liefens konture r. vilket för öv rigt
även gäller de positi va gipserna. Till
de nn a intressanta porträttserie an-

sluter sig ocks~ den som deposition
fr,,n Nationalmuseet i Kung l. Myntkabinette t förvarade medaljongen
öve r Gustav lll ,jig. 9. som sannolikt
1'1\r anses vara ett g ipsavdrag e fter
modelle n till Liun gbcrge rs medalj
vid konungens födelsedag 1761, jig.
13.15 !Om 1761, kronprinsens. Jfr
Hild. 4 a. Red. cuun.l
Samtliga dessa medaljonger och
gjutfonnar iiro nedan förtecknade i
en bi laga. De ncsta ~tcrgi vas här också i bild. varvid ii r att märka, att de
negativa fonnama fotograferats med
belysni ng nedifr~n vänster sa mt vid
kop ieringen onwiints i sidled, varigenom de fram träd a rätt vända oc h
positiva. Fonnaten <angivas i förteck ningen. T ill s töd för anribueri nge n
avbi ldas ocks~ e tt antn l medaljer.

-
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~om kunna sammanstiillas med medalj ongerna. l några fall iir bådadcras härledning till en och samma vaxmodell hell piltaglig : i andra iir det
modelleringe n och portriiulikhctcn.
som försvara sammanstiillnin ge n.
även om detaljer i exempelvis driikten visa skiljak tigheter. Motiveringar
meddelas i vissa fall i föneckni nge n.
Tidpunkten för varje medaljongsiillkomst kan naturligtvis ej fixeras. eftersom ingen är daterad. Stundom ge
dock de motsvarande medaljerna, en
dräktdetalj eller dylikt. c ll grii nsdatum. Den ~il dsta av dc P•' det siillet
tidsbegriinsadc sy nes vara den över
Gustav III. Dc fl esta wrde tillhöra
1770- talets milt och senare hiilft.
Under dessa år har s•"unda Suthcrs
porträn och sannolikt ocksfi Rön news modellerats. Den yngsta datcrar sig till framemot millen av 1780talet: då det Hiskliga gossc hu vudct.
fig. 25. trolige n föresiiiilande kronprins Gustav Ado lf. tillkommit.
Vi ha hiir framför oss en hel serie gustavianska personligheter fr:\n
skilda verksamhetsom råden. var och
en levande och ypperligt karaktiiriscrad. Konstnären synes förena en ri kt
indi vidualiserad skildringskonstmed
e n handens s tuml om flyende !:illa.
stundom mjukt fasta men a lltid li ka
säkra balans. som vi visserlige n gUrna igenkänna som Liungbc rge~s k.
men som vi hos honom siillan erfarit
~,

.) _

sä som hiir, där materialet och formatet så m ycket imimare än i medaljema röja arbetets puls. Vilken av
v:\ra medaljgravörer Ur i sin konst
mera älo..1a gustav iansk än Liungberger? De åte-rfunna medaljongportr[ittcn ge oss en nyanserad natu rskildring. om ocksil ofta i cle!wnt omdiktnir~g dock får millitig och uppriktig
för au bli helt rokoko, men heller
aldrig torr och kall som nyantikens.
Det skall en mera ovanlig och självständig kon stnärlig sensibilitet till
för all i s!\ m5nga åt samma håll
vända profiler i likanade dräkter och
frisyrer ge verklig karaktärisering 1\t
individuellt innehåll bakom fysiono mierna. All Liungberger kunde delta.
bekräfta sådana förvisso ganska enastående por1räukonstverk som Rönnows meda ljong eller kanske allra främst det oidentilierade fig. 8,
förteckningens nr 15. JUmföra vi sfi
Rönnows medalj. fig. 3. med medaljonge n förstä vi, vad vi fått i dessa
''terfunna medaljonger.

*

All Gustaf Liungbergers redan ell
tiotal år ga mla porträn av Casten
Rönnow med självklarhet tagits som
förlaga till Wikmans medalj 1788.
st:\r visserligen ingenstUeles direkt att
Wsa i arkiven. Alltså ej heller i mcdaljbeställarcns bevarade handlingar.
d vs i Vetenskapsakademiens proto-

koll. Det har dock sill hestämda intresse. all till sist nUnnare pröva de
sparsamma anteckning;~r däri. som
beröra vår medalj. Dc viktigaste uppgiftema 1\terfinna~ redan i protokollet för 1788 :\rs första sammanträde.
den 16 januari. diir Casten Rönnows
stora donation till Akademien omhandlas. l slutet av §4 läses. au ell
portriiii i olja hörde till gävoma:
"Och som detta Portmit såvlil som
en Medaillon i Vax med Herr StatsR5dets Bild. jiimte Portrait af framlednc Probsten Rönnow. redan blifvit till Kong!. Academ icn anemnadt. sil . .. ·· l Rönnows kvarlåtenska p fanns allts:\ en vaxpoussering
över honom sjiilv. l-Ich slikert ha vi
riill. all i den se originalmodellen av
Gustaf Liungbcrgc rs hantl till dc av
oss nu kända g ipsmcdaljongcrna. Att
döma av Granbergs in ventering av
konstsaml ingarna i Vetenskapsakademiens iigo, saknas delta vaxporträll.ll'
§R ger oss en li knande besvike lse.
efte r all först synas erbjuda någon ting positivt: ' Iii Åminnelse af Herr
Stats Rådet Rönnow har väl Acadcmi en beslutat at slå en jcuon: men
därmed sk ulle hafv:~s anst<,nd tils
dc snan fcirviintade nya och ski cklig;, M edailieuren ... kommer hem" .
Namn et är tyviirr helt e nkelt överhoppat. Vi ll vi försöka g issa, vem
uppdragsgivama tlinkt på. torde den
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ende svenske medaljör. som härvidlag kan komma ifråga, vara just den
unge Johan Gabriel Wikman. som
vid denna tid alltjiimt sedan 1773 bet:'lnn sig utomlands.l7
Vid sammantriiden i maj. juli. september och sista g:,ngcn i december
behandlas fn,gan om jettonens utformni ng, p~skriftcrnas lydelse mm.
men aldrig siiges något om åtsidans
förlaga. Ett betydelsefullt betlinkande av den i medaljkonsten så insiktsfulle Gudmund Göran Adlerbet h, daterat Ramsjöholm den 26 juli 1788.
ger en god inblick i med vilken omsorg akademien prövade förslagen. l
verifikationsboken för ~r 1790 återfinna vi slutligen en kvitterad räkning på den levererade jettonen. den
enda arkivhandling. så vi tt författaren kunnat finna. som niimner gravörens namn. Den lir da terad de1liS
januari. lydde på 83 riksdaler 16 skilling specie. och kvillerades den l O
februari av J.G. Wikman. Åt honom
hade beställarna sannolikt överliimnat den i akademiens Ugo förvarade
vaxpousseringen all anv:indas som
förlaga. Den kom tydligen aldrig tillbaka. men kom. som vi sett, att bevaras till V<'r tid i åt1ninstone två
kiinda gipsavgjutningar, av vilka den,
vilken vår studie tagi t t iii utgångspunkt. på ett alldeles förträffligt siitt
vittnar om originalets utsökta kv<~li
tet.
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Medaljonger och negat h·a gipsformar till sådan a, utfö rda av eller
med största sannolikhet utförda
av G. Liungberger.
Förteckninge n följer i de fa ll den
porträtterade har kunnat identifieras
den ungefärliga tidsbestämning, som
gives av de komparabla medaljerna
eller av den avbildades ålder. Sist
upptages de tills vidare ej identifierade.

l. Gustaf LU [som kronpri ns. Red.
mun.). Gipsmedaljong, ofärgad, bröst-

bild åt h. Diam. 9,5 cm, tj.l. 0,7 crn.
Fig. 9. Inv. nr 20 704: 18.

Jfr medalj G Ul. Hd. 4a. Liungbcrger. Iig. 13, diam 5.3 cm.
2. C.J . Cronstedt, 1709-77. Gipsmedaljong. avf.irgad ljust gråskiir.
axelstycke, profil åt h. Di am. l 0.3
cm, tj.l. 0.7 cm. Fig 12.
Skiljer sig genom driikten och frisyren från den medalj. Hy l. s. 247.
som Liungberger utförde 1778, tydligen efter Sergels medaljong av '' r
1767 (Göthe nr 148). Vårjig. .J.
3. J . v. Engcström, 1735- 1802.
Gipsmedaljong. bröstbild åt h., framträdande svagt skär mot den svart
avfärgade bakgrunden. Infattad under glas i rund, förgylld trliram.
Grönsö. se NNUM 1937, s. 329.
Gjutforn1 av gips till föreg;kndc, se
a.a. 330. tj. l. 1.5 cm. Avgjutning

h~irav

i KMK. Gipsmedaljong som
föregående. di am. l O cm, Göks bo.
Uppl.. enligt Svenska Porträtt Arkivets Index.
4. Sofia Magdalena, 1746 -1813.
Gjutform av gips. diam. 10,4 cm,jig.
10. Porträilet visar kronprinsessan i
bröstbild :\t h., tydligen samma bild,
som Liungberger försåg med krona
på huvudet. då han 1772 graverade
drouningens kröningsmedalj, Hd 2.
Jfr här.fig. 14.. diam. 5,7 cm. Gjutformens yta är med fina ritslinjer
upprutad för projicering.
5. Hedvig Elisabeth Charlotta
(möjl'?) 1759 -1818. Gipsmedaljong,
bröstbild åt h.. framträdande svagt
skUr med den svart avfärgade bakgrunden. di am. l 0.5 cm. tj.l. 0.5 cm.
Fig. Il.

Medalj till jämf6relse saknas.
6. Ch. de Geer till Lcufsta, 1720 78. Gjutfonn av gips. bröstbild åt h..
i detalj identisk med Liungbergers
medalj 1778. Diam. resp. l0,4 och
3.5 cm. Fig. 21 resp. 5.

7. C.A. Roscnadlcr, 1717-99. Gjutform av gips. bröstbild åt h., diam.
l 0.3 cm,.fig. 18.
Porträilet nära nog identiskt lika
medaljens av år 1778 av Liungbergcr. diam. 5.4 cm. jig. 16.

-
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24.

8. C.Fr. Seh cfl'cr, 17 15-86. Gjutform av g ips, bröstbi ld åt h., diam.
l 0,6 cm.jig. 19.
Ponrättet identiskt lika det på
Liungberge rs medalj av år 1777.
diam. 5.7 cm. Hy 2.jig. 17.
9. P. Suthcr, 1719- 89. Gipsmedaljong. reliefen ol1irgad mot svart botten, bröstbild t\t h .. infattad i rund
guldram under g las (= Rönnow), total
diam. 14,3 cm. Fig. 2.
Vaxpousscring, förlaga till föregående, enligt påsk ri ft av Gust.
U ungberger 1777. Infattad under
g las i rikt utformad, förgylld ram.
inv.nr 10025.

lO. C. Rönnow, 1700-87. Gipsmedaljong. här ovan beskriven. Fig. l .
J fr Wikmans medalj 1788. flg. 3.
Gipsmedalj ong som föreg;knde,
tillh. Institut Tessin i Paris. (Jfr ovan
s. 3.)

11. S. E. Moraeu, (Linne), 17171806. Gipsmedaljong, reliefen of.irgad mot svart botten. bröstbild åt v..
infattad under glas i rund. förgylld
ram. total diam. 14.6 cm. Fig. 22.
12. J .H. Liden, 174 1- 93. Medaljong
av gips, skär mot svart botten. infattad under glas i rund, förgylld träram.
Total diam. 13.5 cm. Axelstycke,
profil åt h. Fi}l. 24 = gjutformen till
föregående, diam. 9.3 cm.
Porträttbilden identisk med Liungbergers medaljportrUtt 178 1, di am.
3,4 cm,flg. 7.
13. O. af Acrcl, 17 17-1 806. Gipsmedaljong. onirgad. och gju tform
till do. diam. 10.4 cm. Bröstbild åt. h.
Fig. 23.

Jfr Liungbergcrs medalj av är
1781 , diam. 3,5 cm. hrir fig. 6. som i
fråga om dräkten skiljer sig från
34

Skala l: 2.

25.

medaljongerna pä ett sådant sätt, att
man torde ha rätt g issa att dc senare
tillkommit före 1778. då svenska
dräkten, som Acrel bär på medaljen.
infördes.

14. Gustav IV Adolf som kron·
prins. Gjutfom1 av gips, bröstbild
eller snarast axelstycke. profil åt h.
Fig. 25. Diam. 10.4 cm. Porträttet
torde ha tillkommit ett par år före
medaljen Hd. l. som Liungberger
utförde 1785, vilket bör tillrUckligt
förklara de olikheter, som råda mellan medaljongen och medaljen. som
här avbildas fl g. 15. diam. 5.3 cm.
15. Okänd man. Bröstbild åt h ..
Gjutform av gips. diam. 11.4 cm.,
Svenska dräkte11. Fig. 8. En olycklig omständighet, att portr:ittseriens
bästa nummer ej låter sig identiliems! Författaren tror sig dock böra
föreslå ett par täm ligen plausibla
namn : C. F. Adelcrantz, 1716-96: A.
Fr. Kurck. 1735- 1810. Av dessa Ur
kanske den sistnämnde den mest
sannolikt ifrågakommande. Jfr en
profilbild av honom på det första
av de fyra blad, gravören J. Snack
utförde 1778 till minnet av G ustav
Adolfs dop. vid vilket Kurck var en
av de ad liga faddrarna. Se Svenskn
Folket genmn tidema, Band 7, s 22.
(Tack till Rasmusson! )
16. Okänd man. Bröstbild :\t h.,
tidens dräkt med draperad mantel
över bröstet. Gipsmedaljung, onirgad. diam. 10,4 cm. Fig. 20. A. J. v.
Höpken?
Noter
l ) KMK lnv.nr 10025.
l ) KMK Ulan inv. nr. resp. in,·. nr.
20704:75.

31 Sergelreliefen

förvärvades till KMK.
men Rönnowmedaljongen inropades
av anförvanter till dess tidigare innehavare, hovräussckrcterarc A. Durling. Genom älskvärt tillmötesgående från nuvarande ägaren. fru do<:cnt
Einar Perrnan. Sto<: kholm. har fiirfaHaren do<:k blivit i tillf:illc au studera densamma.
~l Citatet ur Akt m. scen 4.
S) Hildebrand s. 220, Hyckcrt l, s. 299,
pi. 53 nr 3. Båda dessa förfaltare unge
fe lak tigt R:s död till den 5 mars; skall
vara 5 maj enligt Vetenskapsakademiens protokoll för år 1787.
6l Han vistades utomlands fr:'ln 1773.
niirmast i Stcuin, Ufr nedan litt. under not 17) troligen iinda till 1788.
7l Foto Svenska Portriätt Arkivet,
t935:177.
8 l Foto Svenska Porträtt Arkivet.
1935: 170.
91 KMK inv.nr 10025 som gl\va av H.
Bukowski.
tO) Därunder sigillmed initialema F. W.
I l) Med hänsyn till samtida vittncsb<ird
om Liungbergers fållinga frestas man
ifrugasätta. om handstilen kan tillhöra
honom själv.
121
Som not 9.
t>) KMK inv. nr 23.
1
~l Porträttet av Olof af Acret.
tSJ KMK inv.nr20704:18.
t6) Olof Granbcrg: Förteckning

iil'l' J'

Kungl. Svenska Veremkap.Sllk(l{/emiens -mdlningar och skrdprurcu; uwdaljer och mimzespemzingar. Uppsala
17 l

1924.
Sc N. L. Rasmusson: C. J. Wikmans
sjiilvbiografi, s 39 ff. i Numi.mwrisktz
Medtielanden XXVIII. Särskilt not
31.
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Brukspolletter av papp i Finland
Kanläggningen av brukspolletter i
Finland som pågått de senaste åren
har visat, att praktiskt taget alla masugnar och järnverk i sydvästra Finland under olika tidsperioder har använt polletter i e n eller annan forn1 .
Bristen på statens m ynt var i denna del av riket mycke t påtaglig. Polletterna hade ju dessutom den för
brukspatronerna stora fördelen att
' 'pengarna" cirkulerade på den egna
orten. på brukets försäljningsställen.
krogar etc.
En överraskning mötte mi g på
Näse gård i Bjämå socken. där Näse
Bruk en gäng verkat. Bruket hade
använt pappolletter, såsom även varit fallet på vissa bruk i Sveri ge. l
Finland har sådana aldrig tidi gare
påträffats.
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Näse gård och bruk
Redan på 1500 -talet omn ämns Näse
gård som en kungsgård.
Järnverk hade redan i början av
1600-talet grundats i sydvästra Finland, S vartå bruk redan år 161 6. På
1680-talet hade Tykö bruk i Bjärnå
fått sin masugn. l samma socken hade på 1730-talet uppförts en stångjärnshammare. dit tackjärnet tran sporterades med pråmar från Tykö
bruk.
När CJ Sallmcn år 1830 köpte
gården och anläggningarna, konstaterade han snart att tillgången på
vattenkraft var otillräcklig för e n utvidgning. Han tlyttade bntket till den
närbelägna s. k. K varnbäcken. Kisko
ä, på Näse gårds domäner. Privilegierna beviljades 12 februari 1834.
Det bestlimdes då, att namnet skulle
vara Näse Bruk och produkten skul le enligt privilegiet märkas " NAS",
vilket också är utskrivet på polletterna. Bruket startade upp redan i
slutet av samma är och verkade ända
till 1895.
Nuvarande ägare av Näse gård lir
Urban Silen.

Näse Bruks kolpolletter
Kolpolletterna var i anviindning från
mitten av 1800-talet till brukets
stängning i slutet av seklet.
Kolpolletterna var av två slag:
l. (::)Läst. Kol. till Näse Bruk, i kanterna varumärket NÄS, (62x32 mm);
2. (: :) Tn: Kol. till Näse Bruk, samt
varumärket, (42 x 18 mm). En läst
(20,4 hl) motsvarar 12 tunnor.
Den ifrågavarand e mängden, läst
eller tunnor, fylldes i för hand. l- 5
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läst och 9. 10 och Il tunnor förekommer.
l vissa polletter linns på baksidan
antec kningar som visar att polletterna e fter det att bruket upphört
med sin ve rksamhet anvlints som
kvarnpolletter. På baksidan av Kungl
Myntkabinettets ena exemplar står
" kaurajauhoja" (havremjöl).
Polletterna förekom i fem f:irgcr,
som dock inte har någon särskild betydelse . Myntkabinettets tv~ exemplar iir blåa.

Näsc kvarn
Näse gård fick år l Rl:!O en "gryn- och
siktanHiggning·• som i början an vände de gamla kolpollcttcrna, men
senare fi ck egna pappollene r med
tlcra olika texter, hl. a. Korn Krossgryn. Korn Helgryn. Sortering. Maltkross. Manglade Hafrcgryn etc. Också mjölkpollett er i papp var i an vändning på Näsc gård.

Litteratur
Carl G Björkcnheim: NIise Giird i Bjiirml.
191 2.
Nils J Lindbe rg: Pahvipolcucja sysirnark koina Näsen naakissa, Fi11sk Numi.mratisk Tidskriji 1/1996. s. 22-23.
Nils J. Undberg

Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileumsmynt, årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor. polletter och medaljer.

Prislistor gratis.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56
INTERNETADRESS:

http:I/IWIW.nmh-mynt.a.se/index.htm
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Guld skall ensamt vara värdemätare i riket
MJnllolen lir ri)rlig, h vorfOr pAngorne
mycke t hostigt kommo i omlopp.

SWmut•ckning i Sihulag.f·Nii,\C' ll19.J.

V:'lra nuvarunde mynt hlinför sig lill
1873 års myntlag, en lags1if1ning
som alltsil fyller 125 •'r 199R. Del Ur
klart att det hiint r.:n del inom de n
ekonomiska v:irlden und..: r den 11\nga
tiden! Vad som kan var.t av imresse
:att notcrn är au det var fön-t 1\r 1873
som vi fick en guldmyaufot här i
landet. Tidigare hade vi haft silver
och :'a uninstonc tidvis ocks:'a koppar
som mymfot. 1873 1\r~ myntlag börjar med orden ··gul d. :.~.111 cn:.amt

v;~

ra v;irdemätarc här t raket och sålunda utgöra grunden för rikch myntsystern". De tta IUge varade till 193 1
d:'a man i Sverige su~pcnderadc guldmyntfoten.
Det har under tusen •'r varit eu
kungligt privilegium. en s.tat cn~ _r'.ittighel. att prligla mynt t Svenge.
Dock linner man att detta lir ganska
vagt uttryckt. Det st•' r i ~79 i regeringsformen fr~n 1809. att "riksdagen liger bestUmma om myn tens
skrot och korn". med "konungens
rlitt au prligla myn t dock okr:inkt".
Alltsil har man sagt d:ir att kungen
har riitt att prägla mynl. men riksdagen skall bcsmrnma vac! rn_Yntcn skall
innch1\lla. Detta har halt san stora be·
tydclse när en v(i~cn~lig del av statens - konungarna~ - rnkom't bc,tod
ju t i myntpr.iglingen. Man tOg all~~il
en viss metall och fomwde den ull
ett mynt och sauc en valör p:'\ den. En
valör som kungen kunde frc•aas att
sälla lite eller mycket hiigre än det
vUrdc metallstycket verkligen representerade. P:'\ det s;ittet kund..: man
fåt ex nödmynt. Riksdagen har allts~ föri>Chilllit sig r;iucn att hc:-tlimma
om mynten~ metall inneh~ll och m_an
har d!\ "agt, att en guldtra ~kall tnneh:'llla praktiskt taget 4 gram guld.
På det sättet kan man ~;iga att man
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En obetalbar sedel

1873 prissalte guldet till 2:50/gram.
Regeringsformen talar vidare om en
inlösensskyldighet för statens kassor
av sedlar och skiljemynt i guldmynt
och det är denna som suspenderat"
fr. o. m. 1931. Det kan nämna:- alt
man inom myntväsendet ki ljde p11
huvudmym och växelmynt. l luvudmynt var alltså guldmynten i 20 ~r.
lO kr och 5 kr. växelmynten var stl·
vcrmyntcn och koppannynten med
senare tillkomna variationer av metallinneh:'l llet.
Ett intressant förhållande var att
Mynt verket visserligen hade r~i tt att
prägla mynt eller.. om r~an så vall_: att
utöva kungens pm'llegmrn alt pragla
mynt. men envar ligde rälten att fil
guldmynt priiglade av guld som han
lämnade in till Myntverket. Dock
hade man krav p~ att det skulle vara
vissa kvant iteter. Myntverket behövdc inte ta emot hur lite guld som
helst. Men om man t ex vid början av
1960-talet kom med guld för ett värde av minst 500 000 kronor. ungcflir
85 kg guld. efter 6 kr/gram som det
då kostade. skulle Myntverket pr[igla
guldmynt. Präglingskostnaden skulle endast vara ca 600 kronor!
Den som vågade sig pli e tt eget
myntningsäventyr skulle no~ (in_d:'l
ha blivit besviken. Om man vrd bilrjan av 1960-talet köpte för en halv
miljon krono_r guld. pil mar~nadcn
och !Umnade m det tall myntmng. så
skulle man fä ut guldmynt till ett
sammanlagt nominellt värde av ungefiir 2 10000 kronor. Det lir ju s~ att
siiga en liten nält förlust man kommer att göra på delta. Della berodde på att guldel egentligen bara i
lal!stiftningen utgjorde grunden för
myntsystemet. l själva ver~et ha~lc
guldpriset. som 1873 faststhlldes till
2:50/1!. 1964 stigit så att det var uppe
i 6 krig för rent g uld. 1-Hir ser ~~-lat~
hur utvecklingen hade g:\11 helt lorbt
lagstif'lningen. Därmed kan man också sliga att om man betalar med kronor guldmynl. så borde man nu fil
mera varor än om man betalar med
kronor ~i Ivermynt eller kronor 'cd lar
eller använder den helt immateriella
penningtransaktionen med girering
eller dylikt.
fi l'
SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL

l
l

kan rekvireras från kansliet!
Pris: 35 kr + porto
__j

Sedelmotiv kan vara bra i reklamsammanhang. Under 1800-talet var
det mycket vanligt att man på~~~ naturtroget siitt avbi ldade sedlar t samband med reklam. Med tiden reagerade myndighctcrna_p11 att godtr.ogna
märmi~kor kunde bh lurade av ltklletcn med originalet. Stränga regler
kom d:'\ att best;imma hur en sedel
tick avbilda~.
l Kungl. Myntkabinettets samlingar finns många reklamsedlar men
endast en som anv:ints som inträdesbiljett. Den framstillides till Altonautstlillningcn 1869.
Altona kom 1640 att höra till danska Holstein. År 1664 blev Altona
stad och fick senare frihamn. Altona
tiivlade tidvis med Hamburg om Elbehandcln. Den förs ta järnviigen i
Norden hyggeles 1844 mellan Altona
och Kiel. Efter l S66 korn staden att
tillhöra Prcussen. Sedan 1937 är
Altona en stadsdel i Hamburg. Från
1771 hade danskarna ell mynt verk
dii r.
Altona var ~edan gammalt en välkänd handcb- och smuggclort. Det
var diirför IHmpligt att placera industriutst(illningar p11 platsen. 1869 års
utstiillning gick under nam net: INDUSTRIELLE

AUSSTELL UNG

ALTONA.
Sedcl:t\ bildningen anknyter till
Prcus~ens ~cdlar. Valören är 25 Lhaler (det M:'lr dock utskrivet alt
"sedeln.. inte g :'l r att betala med). Pil
intrtidcsbiljettens baksida finns en
bild som visar hela utställningsornr:'ldet. Det iir full aktivitet och många
miinniskor oc.:h vagnar i rörelse. Som
en liten lustighet har m:u1 på biljetten
gjort e tt medvetet ~ec~. Kanske rör
att få ett mer verklagt Intryck. Storlckcn Hr 150 x 96 mm och fargen
beige med gul ram.
!W
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Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken
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Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regenngsgatan 6
1t t 53 Slockhotm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08·41 1 52 23
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$er. X.Fol. f BrO.

~Uttll!nntn!ig·~tdtr
1111gb1ti ~ in allen Zruilungen .
k4~ft ~~ ~ur

.ALTONAER Ö~TELL'UN,.18i9
bei der Bauptverwaltung deT Staats-.Photo-grapluen .

filialen in Paris, London &Wien
dij! VOT'Z\i.6llchs t~

(/~~~

lwriideshi/jell .f<]r Altona-11/stii//nin[:en IR61J. Fiirs tomd. Foto: Gunnel Jansson,
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Ständig myntbrist
Ofta talas det om myntbrist i affärerna. Så har det nästan alltid varit.
Men myntningens ändamål är inte
enbart att underhålla myntcirkulationen. Det vill säga förnya den och
lösa in nötta mynt. Utan det går praktiskt taget helt åt till att öka myntcirkulationen. Som exempel kan niimnas att storleksordningen på dc mynt
som växlades ut 1964 var 15 miljoner kronor i olika valörer. Detta kan
jämföras med en total myntcirkulation, från 1873,
ungefiir 400 miljoner kronor. Det var sflledes en procentuellt sett ganska liten ökning,
men iindå ökar myntcirkulationen.
När del talas om brist på mynt i
tidningarna. s;\ är orsaken inte den
att mynt har försvunnit ur marknaden utan att ökningen av de cirkulerande mynten inte har varit tillräckligt snabb.
Här kan nämnas ett roligt exempel.
Vi råkade 1962 ut fcir en enorn1 brist
på 5-öringar. Det visade sig vid närmare undersökning bero pfl två saker. den ena var Stockholms Sp5rvä!!ars taxa. som 196 1 ändrats till 70
öre - konduktörerna l:imnade alltid
25 och 5 öre tillbaka på en krona.
25-öringen behöll man och betalade
med. 5-öringcn behölls hemma. Den
kom ald rig i rotation utan h:unn:1dc
i en burk eller sparbössa. År 1962
växlade Mynt verket ut ungefär l, l
miljoner kronor i 5-örcn, vilket kan
jiimföras med en normal utväxling
på ungefär knappt hälften av detta. Härav tog Stockholms Spärviigar
faktiskt hela ökningen. En annan bidragande orsak var att lösnummerpriset på tidningarna var 35 öre och
det gick åt vlildigt med 5-öringar i
alla tidningskiosker och tobaksatTärcr. Den 4 april 1964 ändrades spårvägstaxan till 80 öre. Då sjönk efterfrågan på 5-ören!
/IV

P•'

Försvunna mynt
När ett mynt av låg valör blir indraget är det inte m~nga som kommer
tillbaka till myntverket. Miinniskor
har en tendens att beh ~ lla sina gamla
mynt trots att dc blir ogiltiga. Det är
troligen mycket ovanligt att någon
slänger dc gamla mynten. Det lir något som man bara inte gör!
l Storbritannien indrogs år 1960
den lilla farthingen som då var värd
ca l Yz öre. Totalt fanns ca 180 miljoner mynt ute i cirkulationen. Men
endast 8 miljoner mynt löstes in! De
övriga mynten behöll :lllrniinheten
som souvenirer e ll~:r dylikt. K:u1ske
var värdet så l itct att man im e ens
brydde sig om att viixla dem?
!W
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Manfred Björkquist-medaljen
Av Lars O. Lagerqvist
ort före sin bortgång hedrades skulptören och medaljkonstnären Axel Wallenberg
( 1898- 1996) med en utstiillning i
kulturhuset i Nässjö - niirmare bestämt sommaren 1995. Han var nlimligen född där och redan representerad med flera konstverk. EldsjUlen
i kullurförvaltningcn, Annette Rydström (själv skulptör och medaljkonstnär), övertalade mig att delta
med ett kapitel i en bok, Axel Wallenberg - ett kmwnärskap, och det
blev naturligtvis en översikt av min
gamle väns medaljer. Slutradcrna
lyder så här:
"Axel har också utfört modellerna
till en medalj över biskop Manfred
Björkquist ( 1884- 1985) t iIl dennes
l 00-årsdag. Det var meningen all
den skulle präglas men penningbrist
har lagt hinder i vägen. Modellerna
har Axel skänkt till Kungl. Myntkabinettet. Kanske det skulle vara
möjligt att någon g~ng få den utgiven? Den vittnar om en obruten
skaparkraft."
Det finns åtskilligt all berlilla om
flera års försök att fil fram pengar
till präglingen. Under tiden låg modellerna kvar i Kungl. Myntkabinettets samlingar. Kon efter det att den
citerade boken utkommit lossnade
det. Sigtunastiftclscns styrelse beslöt
1996 att instifta en Manfred Bjijrkquisr medalj. som skall gå till personer som •·j tanke. ord eller giirning
värnat människors frihet och värdighet". Den som möjliggjorde de tta
genom en frikostig donation var disponent Harald Ekman. Åmäs - han
och hans släkt hör till dem som frikostigast av alla stöll stiftelsen se-

dan dess grundande. AB Sporrong
fick uppdmget och hösten samma 1\r
slogs 25 ex i silver (925/1000) om
190 g; diametern är 56 mm. Av dessa gick 23 till stiftelsen och tv;\ till
Kungl Myntkabinenet. Den slogs i
fabri ken i Ekenäs, Finland.
Det första exemplaret av medaljen
tilldelades professor Torgny Segerstedt, Uppsala Universilets tidigare
rektor, medlem av Svenska Akademien. Ceremonin skedde mflndagcn
den 2 december 1996 på Sigtunastiflelsen och belöningen är att se
som en erkänsla för hans viktiga roll
som forskare och opinionsbildare.

HÅKAN WESTERLUND

Strandbergs Myntbandel AB

K

MYNTl iANDEL

Manfred Björkquist
Före medaljbeskrivningen är några
ord om Manfred Björkquist p!\ sin
plats, kanske främst för en yngre
generation. Han var född den 22 juni
1884 i Gideä (Västemorrlands län).
där hans far var kyrkoherde (senare
kontraktsprost). Sina studier bedrev
han i Uppsala och Jena och de avslutades med en fil lic-examen 1909
i förstnämnda stad. Redan 1\rct innan

hade han propagerat för en religiös
förnyelse, friimst inom folk högskolan.
Han var en av ledarna för "korsfararna", ett femtiotal kristna studenter som 1909 företog talrika predikorcsor. Det blev början till den
ungkyrkliga rörelsen (med tidskriften "Vår lösen"). Han tick motståndare inte minst bland dc ortodoxa.
främst i Yästsveri!!e. År 191 2 startade han och Per Stolpe en "nationalinsamlin!! för fårsvaret... som inte skall fö~äxla~ med den samtida
pansarbåtsinsamlingen. visserligen

&

Aktiesamlaren AB
KÖPER • SÄLJ ER • BYTER
MYNT • SEDI.AR • MEDALJEn
Spe~.., ed/ar
Beralar bra fiir setliar flin• 1930

Vasagatan 42
I II 20 STOCKHOLM

TEL 08 -41108 07

köper ocb säljer
Mynt, sedlar, medaljer, ordnar
Gamla aktiebrev, äldre handlingar nun.
Arsenalsgai<Ul 8C, Box 7377
l 03 91 Stockholm
Tel: 08·611 01 10,6 11 58 20
Fax: 08 -61J 32 95
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Exemplar i Kunxl. t\lym~abinellet. Foto Jan E•·e Olsson.

ocksil något han tog initiativ till men
inte kunde förena med s in andra
insam ling. Pengarna liimnades till
regeringen för au skapa en luftnoua.
Viktigast var nog Björkquists insats
för Sigtunastiflelscn. vars egentliga
skapare han var ( 191 5). och den
med denna förenade Folkhögskolan
( 1917). l-lan var rö reståndare från
1915 till 19-12. För sina insmser blev
han teol. hedersdoktor i Lund 1923
och Berlin 1932.
är man beslutat all göra Stockholm till ell egetl.tift kallades Björkquist 19-12 till de:.s fUrste biskop.
Han blev då pr;istvigd. veckan före
vigningen till biskop. Han blev nu
också bl.a. hovpredikant. Han pensionerades som hiskop 1954 men
skulle förunnas c11 l:,ngt liv som
emeritus: s~ Hinge han kunde bodde
han kvar p~ stiftelsen men måste
sista tiden vårdas på ell sjukhem. där
han avled 23 november 1985. mer
än l Ol år gammal. l sin ungdom hade han vari t svårt sjuk i TBC och fi\11
veta. an han hade.: e11 år kvar all leva ...

Medalj en
lus ida: ~.I S KOP EM. (critusl MANFRED/ BJORK QUIST p~ t v~ rndcr l:ings
kanten till v. l minen halsbild. v. sida,
med kragen synlig. Uingst upp motsols
vid kalllen konstniirsnamncl och :\nalct
nedsänkt 1 985/\\~tllt•lll}('rll.
Frclnsida: SIGTUNASTIFTELSEN.
motsols l!ing' kamen. till v. Stiftclsens
huvudbyggnader. frammr vilka en brunn
och till v. en tr:id: upptill den s.k. sigtunarosen inom en ring.
Rand: Stämplar
Sigtunaro!>en är cu emblem som
används i nem sammanhang och
bl. a. återfinn!> på talarstolen samt
använts som nal. ring ow. Den visar

en ros med cll hjiina i vilket ett kors.
Emblemet går till baka på Luthers
sigill. Det har fonngivits av Manfred
Björkquists hustru Ruth, f. Kjelh!n,
med vissa stniirre förändringar. Bakom 1:\ g Björkquists önskan au skapa en sammanh~llning mellan elevema: "Diirvid vill den icke umbära
den hjmp. som symboler och festliga
fonner kunna skänka". skrev han.
Vid invigningen av byggnadema
l Y l~ hade han talat om dem som
"en borg. ell hem. en skola och en
helgedom". Fmmför allt symboliserades hemmet av brunnen på gården
- en association till gamla svenska
lanthem, en symbol för stillhet och
ro. Gården kring denna planterades
med rosor. som klostergårdar ofta
varit.
Litteratur
Om Manfred Björkquist kan l äsa.~ i alla
större uppslag,verk. nästan alla (utom
Nati(m:Jkncyklopcdicn. som är märkligt
f~ordig) !.krivna före hans död, samt
naturligtvi' ett antal minnesteckningar i
pr~s,cn efter han~ död. Dessutom rekommenderas en bok av Mabel Lundberg: Si!ltiiii<I.Hijteluns tillkomst (1977).
som iivcn citerats ovan.
Axel Wallenberg ;\tcrfinns också i alla
uppslagsverk s;mu i St·enskt Kont miirs/pxikon Ftirfanarcn till dessa rader h:u
skildrat han~ medaljkonst i inledningsvis
citerade arbete smnt i Axel \Vallenber-K meda/jt•r ( J97!!). Till 70-!lrsdagen utkom
Axel 1\'allellhl'rg. redigerad av ~Bo \Vennberg ( 1968). till 80·:\rsdagen en hyllning
med \amma titel (1971!). en Utställnine
ordnade< 1968 i Kungl. Myntkabinettet
med en liten ~parat katalog och en till
90-in.d::sgcn p!l t.lillc>g!lrden. En minnesteckning finn~ i S T 1996. s. 40. C

Falska specier
Myndigheterna har alltid fru ktat
mynt- och sedel förfal skare. De utgör
e11 hot mot privatmlinniskor, företag
och staten. Diirfi.ir har dc alltid blivit
hårt och skoning~ l ö~t straffade. Vanligast :ir det vm all man försöker
efterapa clc giltiga betalningsmedlen.
Får man en vanlig ~edel ellerell mynt
i vlixcl Hr det mindre troligt an man
det däretittar två g:\ngcr p:\ den.
mot något ovanligt mynt blir man
nyfiken och l. an~ke en aning misstänksam. Della borde kanske de förfal!>karc ha tiinkt pil nlir dc lät gjuta
kopior av Gu~tav lll:s riksdalcrrnynt.
Om denna förfalskningsalTår kan
man liisa om i Aftonblade t den 30
maj l R73 under rubriken R~\uegångs
och polissakcr.
Falska specier. Poliskammaren har för
ett par dagar sedan fått emottaga 2:ne falska Gustaf lll:s specier. begge med ärtalet
1776 och gjutna af jern samt något försilfrade. Om de blilviitillverkade för att utprånglas. eller för au komplettera någon
myntsamling och derefter stulils och utgitvits. är ovissl. helst en dylikt kompletterande icke tär vara ovanligt. Emellertid ha
vi ansen oss härpå fästa uppmärksamhet,
tör den händelse försök skulle göras att
utprångla flere . De igenkännas lätt på sin
skrotliga yta och mörka blyertzfärg samt
sakna icke en viss klang om prötning verkställes.
Niir så undertecknad i Kungl.
Myntk:thinellet be~öker skåpet som
bl a annat innehilller falska mynt
tycker han ~ig ~c c11 och annat mynt
som pa~sar in på tidningens beskrivning. S:\ hlir efteråt undrar man om
n:\gon blev lurad av dc falska mynten
/ IV
med Gtht:w III :'\ bild.
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ÅrsberlHtelse mr år 1997
avgiven av styrelsen för

Resultaträkning rdr Svenska Numismatiska Föreningen
för r'.ikenskapsåret 1.1.1997- 31.12.1997

SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENINGEN

Intäkter

Årsmötet
ägde rum den 17 :1pril 1997 ptl Kungl.
Myntkahinenet p~ Slotl\h;1ckcn i Stockholm. Ordfilranden Torhjöm Sundqubt
öppnade :\n.mötct och h:il~adl! dc n:irvarandc viii komna.
Minnet av dc setla n filrcg:\c ndl! ;\rsmötc
av lidna medlemmailla hyllades med en
tyst minut.
Styrelscns ;\r~hcriitlcbl! och rcvi~orer
nas rapport prcscmcratlc~ uch styreben
bev iljatles anwarsfrihl!l för det gtlngna
;\rels ( 1996) rörvalini ng.
l enlighet med va lt>ercdningen' försing
omvaltles A ntlcr~ Frö~ll och Kjell l Ioimberg och Kenneth Jono;,on till ordinarie
styrebelcdamiltl!r p:\ tre t\r.
Frederic Elfver. Jan Karf,,on. Anders
Nordin och lan WiM~hnomvaldc~ till My·
relscsupplc:mter ptl en :\r.
Till valberedning omvaldes Lars O.
Lagcrqvi~t och Bjame Ahbtröm.
Till ordinarie revi~orcr omvalde~ ll:uh
Henriks,on och Bjarnc Ahl\tröm. Till
revisorssuppleant omvalde' Lars-Åke
Le ijon.
Årsm-giften
fastställde\ oftlr1intlrad till 200 kronor
( l 00 filr Juniorer och J()() för utrikes
b<>Cnde).
Belöningar
Föreningen\ guldn;\1 för -10-:\rigt hedersamt medlcm'>l-ap utdelade~ till
-Gunnar Ande f\\On. Göteborg
-Gösta Segcrhuhn. Glitchorg
- Sture Stigson. Liding<l
- Bjöm Tarra!>-Wahllx:rg. Lidingö
Styrelsen
Vid det kon~titucrandc sammrunriidct fördelades uppdragen enligt följande:
'lilrhjlirn Sundqu i~t (omval)
OrdfOrande
(nyval)
Vice urdföramlc Biirjc IUdstri\m
Göran Wuhhtuist (omval )
Sekrclcrarc
(omval)
Kassalorvall;u·c Ulf Nord lind
Ur styreben avgick Andcr'
29 scplcmbcr 19<.17.

f-rö~ell

den

Styrelscn har under ;\rct hilllit fem protu·
kollfönJa ~amman triidcn. FUrutom i styrelsen har arbete pilg~tt i oli!- ;1 kommitteer:
-mol rnyntfilrfal\1-ning
- fOr program\ er!. -am het
- för ,amarbctc inom ordl\1. Nurnbmatisk Union
-för Föreningen' aukll<m"crl.,amhct
-för Föreningen' publicering" crk~amhcl
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Medlemsavgiftt.'r
Årsavgifter

166.365:-

lmäbt.'r "'' kapi1al
Räntor å bankr'.ikning. postgiro och obligationer
samt utdelning ptl aktier

119. 146:65

Försiiljlli11gsresulwt
Samlannynt
Litteratur
Medlemsnatar
Auktioner
Medaljer

1.759:21.644:170:9.283:700:-

33.556:-

Summa intäkter

100:3 19. 167:65

Övriga imiikter
Diverse intäkter

Kostnader
Perso11alkosmader
Löner
Sociala avgifter

41.525:10.052:-

5 1.577: -

Övriga kanslikosmader
Försäkring
Hyra

4.866:3.375:-

8.24 1: -

Kontor.snnrkostll(lder
Telefon
Kontorsmateriel
Tryck. foto
Allmänna omkostnader
Ponon

4.329:6.910:849:20.459:5.956:78

38.503:78

Före11i11gsverksamhet
Avgift till Nordisk Numismmisk Union (NNU)
Avgifter tiU f mernationella Numismnti~kn
Kommissionen m fl foreningar
Möten, gåvor rnm
Bibliotek (inbindning. inköp)
SNFs medaljs111nling, inköp

1.867:50
1.166:70
19.093:42
11 .887:65
5.900:-

39.9 15:27

282.772:- 170.000:112.772:2.957: 12

115.729: 12

Summa kosmader

253.966:17

Summa

319.167:65

Tidskrifter

SNT
Bidmg frnn numismatiska stiftelser
NNUM

65.201:48

Överskott att tillfOrns ltapitnlet

SNT 2 · 9S

Balansräkning ror Svenska Nmnismatiska Föreningen
Tillgångar
Omsätmingstillgdngar
Kontanter
Postgiro
Bank
Lager: sanllanncdaljer
samlarjetonger
lineratur

31.12.1997

31.12.1996

256:50
7 1.259:23
204.890:87
6.882:1.000:-

1.000:-

1.604:50
44.897:30
13 1.493:84
6.882:1.000:1.000:-

285.288:60

186.877:64

909.615:99.598:853.575:15
1:1:1:-

1.109.6 15:99.598: 626.5 10:33
1: 1:1:-

1.862.791:15

1.835. 726:33

Summa tillgångar 2. 148.079:75

2.022.603:97

Anläggningsfil/gångar
Obligationer
Aktier
Aktiefond
Tnventarier
Föreningens medaljsrunling
Föreningens lineratur

Skulder och eget kapit~ll
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna skulder
Kä11skaue.r
Förskottsbetalningar:
medlemsavgifter
prenumerationsavg. NNUM

8.644:795:2.715:-

1.964:4. 100: -

70.050: -

48.840:5.600:-

8.540:90.744:-

Fär siirskil<Ja ändamdl reserverade medel
Belöningsmedaljers fond
Donationsfonder odt andrafonder
C W Burmesters medaljfond
C W Bunnesters förlagsfond
N L R asmussons stipendiefond

60.504:-

3.3 15:70

3.3 15:70

156.550:283.504:64.411:-

154.953:90
259.837:59.639:80

504.465:-

474.430:70

Eget knpital
Eget kapital vid årets böljan
Årets överskorr

1.484.353:57
65.201:48

Summa skulder och eget kapital
Marknadsvärde obligationer. aktier och
akliefond

Stiftelser
S1·en Sl'enssons Stiftelse fii r nwnismatik
Föreningens represent:un er har varit:
O rdinarie
Suppleanter:
Torbjörn Sundquist Anders Fröseli till
29.9 1997 därefter
Göran \Vahlquist
Kenneth Jonsson
Kjell Hol mberg
lan Wischn
Ulf Nordlind
SNT2 · 98

1.468.521:42
15.832:15

1.549.555:05

1.484.353:57

2.148.079:75

2.022.603:97

3.472.850:-

3.097.612:-

Gwuwr Ekströms stiftelse for mtmismmik
Föreningen har n:pres~nterats a":
Ulf Nordlind (ordin:uic) och Björn Tar·
ras- Wahlberg {suppleant )
S1·en S1·enssons samlingar
Kontrollant fOr ~amli ngama har onda
:\ret varit Torbjörn Sundquisr.

Svensk Numismatisk Tittskrift (SNT)
har under ~rct hafl lan Wischn som ansvarig ut givare. Manuskriplgran~karc har
va rit Lars O. Lagcrqvisr. Redaktör har
varit Monica Golabicwski Lannby och
annonsansvarig l"rcdcric Elfver. SNT h;tr
utkommit med ~Ila nummer varav t v~
(nr 3 och 7) auktionsnummer.
Auktionsverksamheten
har under året skölls av Jan Karlsson och
Anders Nordin.
FiireninNsmiiten och sanmumkomster
18/2 herältade Sve n llrahmc cun mynt ningen i Sigtuna
4/3 bokhylardag
l 'tl/3 Lars O Lagcrqvist kåserade om
svenska myntsamlare
3/4 hölls en föreningsmöte med tema pol·
lcner
17/4 hölls årsmötet på Kungl. Myntkabinenet
15/5 auktion 135 (5 19 nr)
4/9 hiill s öppet hus
23!9 Ulla Westconark höll föredrag nrn
den s ic il ianska myntort.:n A kragas
2/10 hölls öppet hu s med tema pollcn.:r
22/10 Bengt llcmming~son höll föredrag
om unionsregenternas myntning
6/11 Mynt och männ iskor- om vik ingati·
dcns myntn ing. föredrag av Brita Malmer
i samarbete med Kungl. Myntk3bincncts
vänne r
20/1 1 Julius Hagande r om Min personliga syn på Sveriges guldmynt
1/ 12 :1uk tion 136 (346 nr)
Medlem.mtl·ecklingen
framgår av följande samrnanstlillning:
3 1/12 31/12
1996 1997
l
Beskyddare
-l
-l
Hedersledamöter
Korre>J)()nderandc ledamöter :!0
20
36
36
Stiindiga medlemmar
Årli!!cn betalande lildre
666 702
medlemmar
Årligen betalande yngre
IX
medlemmar
15
Utländska med lemmar
28
33
Anslu tn a forcningar och
2-l
2-l
klubbar
79-l 838
Under !lr 1997 har följande mcdlemm;u
:wlidit: Emanuel Charlia.~. Salt~jtibaden .
och Gunnar Sundberg. Växjö.
Föreningens ekonomi framgår av balansräkning sam t vinst- och förlustrlikning.
För ; tyrcl!.t:n
Torbjöm Sundquist
Ordförande
G öran Wahlqui>t
Sår.: terare

o
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Nordisk Numismatisk
Årsskrift 1992-1993

UGGLEFRÅGAN

Nu finns den senaste volymen av
NN Å att köpa. Den bestAr av 170
sidor och innehåller tio aniklar samt
ärsberi:ittelser från Köpenhamn. Oslo och Stockholm. Redaktör denna
gång är Keld Gri tH.ler-Hanscn. Kö penhamn.

ETIFORSLAG
TILL DEN SVENSKE
FINANSMINISTERN
BETRÄFFANDE
MOTIVVAL TILL DEN NYA
HANDELSVALUTAN

Artikla r:

La rs O. Lagcrq vist & Nils A hcr~::
Ugglefråga n. Ett försing till den S\'Cn·
s ke linansm iniste rn h cträ ll'a nd c moti vval till den n va hand clsn •l uta n.

En av Folke Nordlimlers underbara
ledningar.

kontra fej".
Eugeniju~ lmnaus~as: An Emcrgcncy
coinage of Curlandia and Livonia in

Stockhoim 1997. 26 s och iii av Folke
No rdl inder med färglagda teck ningar.
Utgiven som julgåva av Hj. Brolins Offset AB (endast utdelad ti ll företagets
kunder).

1578-1579.

Vi börjar bli .vana med .ut kombinationen
Lagerq\'ist/ Aberg varje jul utkommer
med en skrift i olika ämnen som t CJI porfyr. Gustav Vasas ;i\'entyr. lex ikon över
S"eriges regenter och blandade dalalim-

nen.

Men 1996 och 1997 har dc dessutom
skrivit skrifter på uppdrag av Hj. Bmlins
Offset AB . Den här gången handlar det
om handelsva lutan curo ~och dess föregångare. Skriften har bl a följande kapitel:
Bära ugglor till Athen. Roms försvagade denarer. Vikingatid - silven id. Joachimstaler. Guldengrosellen och Pappersoch guldmynt fot.
Som vanligt ~r allt initicrat skrivet och
med ett stänk humor. Bl a liim nar dc tillsammans med tecknare n Folke Nordlinder en rad förslag pil hu r ett l curo-mynt
skulle kunna se ut. Gemensamt för dem
alla är en uggla i varierat ut ftlrandc.

IVladimir Stolha: Ein bithynischcs Tetwdrachmon mit spätrörnischcm Graftito
aus Kopenhagcn.
!mr Leimus & Hrim Malmer: Stampidentiliering av blyavtrycket fr;\n kv.
Urmakaren. Sigtuna.
Luke Treadll'ell: The lslamic dirharns
from the Neble hoard.
Christian ./. Sinll'nsen : Norges mynt produksjon i middelaldcrc n.
Svein H . Gullhekk: Rcnovat io nwnctac
i Norge i middelaldcrcn.
./l)rgen Steen .lensen: El iscus Li lmertsrnedai llor hos Frederik Il af Da nmarkNorge og skaber af "Daniel Rantzaus

Km•;.!l . .ll~·nfk:. bhwHt•f
Slnll.•duwkt•n lö

\ 'ltlt•f'laf'! Silkmlt•mi••n s

S1·en Aagaard: Vedrorende dansk cftcrligning og forfalskning af mssiske kopckcr 1619 - 30('!).
S•·en A<1gaard: Gotfred Kriigcrs koben·
havnske kroneuomontning 167 1-74 belyst gennem va:gwnalyse og stcmpclundersogelse.
Terence Volk: Leaming the hard way:
lO years of numismatics and computing.

NNÅ 1992-93 finns att köpa i Kungl.
Myntkabinenets butik, Slonsbacken 6.
Den kan också besttillas på tel. 08-783
9429. Pris 200 kr, ev pono tillkommer.

nu m i,.;mnlll4;; n IHtksn rnIi u;:

WNDS MYNTHANDEL
Tm..,.du;:a a· kl. 1:1- u ;

/IV

KÖPER och SÄU ER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR

TILLBEHÖR och UTrERATU R

De som ej älskar läsning
går miste om
det nyttigaste av nöj en.
Drottning Kristina
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GRATIS LAGERLISTA
( llflfiJ;il' somfarområde)

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel och fa11 046-14 43 69
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Morten F.skc 1\lortcnsen (cd.) Roman
Coin Price Yearbook 1996/97- lmpcrial, Vo l. l. London 1997 (ISBN 1902124 -00-6). Pris i S\•crigc
Till dc vanligaste frågor man f~r som an ställd på en muscum hör vad en förcm~l
är vän. standardsvaret - ~llllinstone fr;\n
oss som arbetar pli Kungl. Myntkahinenet
- är ju au vi inte f:\r sv01ra på fr:\gor om
mynts och medaljers äkth~l eller vlirde.
Här fåljer vi en yrkesetisk konvention och
undviker på s:\ slil t alla frågor, dlir vi kan
ställas till ansvar för hur marknaden sedan behagar värdera mrcmålcn.
Ml\nga resonemang kan föras och har
förts kring förutsiinningama för prissiiuning av de numismatiska objek ten. Kvalitet, sällsynthet. historiskt och konstnärligt värde brukar anföras som grund för
högre eller Higre pris och det sliger sig
självt an dena är en angcliigenhct friimst
för handlare och samlare. Men liven en
museum. som sknll köpa in förcmM.
måste ha en visst l>cgrcpp om en rimligt
pris får föremålen. Det vanliga sänet an
g!l tillväga är an konsullera auktionskataloger och lislOma över uppnådda priser. Men dcna är en omfan:mdc och tidsödande arbetsmetod och f!irutstincr en
speciell! intresse för pris och kvalilctssänninc, vilket inte ;l Iltid är del som ligger i fÖrgrunden i det da1;liga arbctel p:\
en museum. Där :ir det o hare fr~ gan om
an föremfllet cllcr typen saknas och hör
köpas in för 1111 komplcllcra ,;am lingama.
För den som llr inlrcsscrad av antika
romerska mym finns numera Cll hj;Hp medel i fonn av Romm1 Coin Prict' 1'<-arbook 1996/97. Boken förtecknar upp·
n:\dda priser - omr:iknade i dollar - för
romerska mynt fr~n 31 f.Kr. -138 c. Kr..
dvs mym fr:\n Augustus tom Hadrianus.
Prisuppgiflema kommer fr~n IOIXlO Iiiislag från 251 auktioner h~ lina under 1995
och 1996 av framstående auktionshus. P:\
della säll fär man gnnska snabhl fram
åuninstonc en rimlig uppfanning mn vad

Mynttidningen blir digital
Från Göteborg kom cll meddelande all
Mynllidningen skall ges ut p;' Internet
under 1998. För all kunna göra denna
nya utgivningsfonn så bra som möjligt
har tidningen vall all ta ell s:1bbatsflr
från trycktpublicering.
Det ska bli mycket intressant all la
del av denna spännande ide. Vi hoppas
an numisma1ikens rantasliska möjligheter till inblick i historia, konst. ekonomi och mycket annat ska ll komma
många fler till del. Men visst kommer
vi au sakna Mynllidningcn i clt:ss nuvarande fom1.
Red.
SNT 1· 9R

n~eon har velat betala fOr en visst mynt
under dc angivna två åren.
För all finna priset pli ell visst mynt
letar man ftirsl efter den kejserliga per·
son vars ponräll finns på myntets åtsida.
(Det karl ju vara så all ponräuettillhör en
kejsarin na eller annan person i kejsarens
familj.) Därefter är sökordningen metall
(gu ld. silver. koppar}. sedan begynnelsebokslaven i legenden på frånsidan. Utgi varen har därmed anslutit sig till den ordnin g, som gäller i det gam la verket Cahen~ Descripiimrlrisiorique des mowuries
fmpp eees so11s /'Empire Romain. Della
gör det relativt län fOr en samlare all lutla. Däremot förtecknas mynten he ll ulan
hänsyn till utgivningsår.
Det är viktigl all niimna, ~ll kalalogen
inte iir komplett. inte kan bli del och inte
lir avsedd all vara del. Den förtecknar ha ra
de mynt, som faktisk t varit uppe till förs!iljning under 1995 och 1996. Vidare filr
man inte glömma all denna fönecknrngav tekni ska sk:il - exakt illerger den infonnation som givits i auktionskatalogcrna. Försök all rätta olika slag av fel
har visserligen gjorts här och var men
dclla har bara kunnat ske undantagsvis.
Förordet har tryckts pil engelska. tyska.
franska. italienska. spanska och danskamöj ligheter lill språkövning i numisma·
tisk lerntinologi linns 1 En sida upplar en
tabell med kvalitetsbeteckningar från tolv
olika länder. Viktiga dala om de romerska kejsama och deras familjemedlemmar meddelas. Hela boken bygger p!l
klok användning av datatekniken. För
varje auktionstiltt:ille har angivi ts hur
myckel JOO USD motsvarar i tolv olika
valutor. Layouten är standardiserad och
enhetlig - ibland kan det dock vara litet
svån an hina fram bland alla siffror och
kolumner. Till en kommande upplaga
borde det tex vara möjligt an n5got tydligare markera kejsamamnct, cflcrsorn
det är grunden för uppställnmgen.

Harald Nilsson

CoMMENTATI ONEs DE
NUMl\HS SAECULORUM
IX-X I I N SUECIA REPERTI S
NOV,\ SERIES NR.

9

BRITA MALMER

The AngloScandinavian
Coinage
c. 9951020
635 s. varav
142 planscher

Pris: 850:- ink!. moms.
Exp.ovg. och porto tillkommer.

Be ställningar:

NUMISMATISKA
FORSKNINGS GRUPPEN
Bollhusgränd 1B
111 31 Stockholm
Tel: 08-674 77 50
Fax: 08 -674 77 53

Brita Malmer hedrad
The Roya l Nurn ismatil.: Society. London. har vall professor emcrita Brita
Malmer 1ill Honorary Fcllowship (hedersledamot).
Redaktionen. Kungl MyntkabinciICl och Svenska Numismatiska Föreni ngen gratulerar.

C.G. Wanntloltz lilla skrift är ofta Inbunden l s hrtel av Urc nn ers utgåva

173 1. Varför del är så får man reda på l Stocktwlms bokaul<lionskammares bol<auktion 1885. 2 december och följande dagar, då "Riks·
antiqvarien. En af dc aderton i svenska akademien rn.m. D:r B.E.
Hildebrands Efterlenmade Boksamling• säljs.
Boksamlingen innehöll en stor mängd numismatisk litterntur. Som
nu mmer 14 15 såldes Brenners första utgåva från 1691 med notisen
"Trycktes af förf. i liten uppl. som hufvudsakl. utdelades till offentliga
bibliotek och personligen bekante samlare.·
Under nästa nummer. 1416, "Thesaurus nurnrnonrm s ueo-gothicu·
rum (Ed. N. Keder.) tlolmire 1731. - (IVann ho/t z, C.O.. J Calalogus ad
hoc tempus editorum openrm clrca rem munmarlam In Suecia. !Ab A.
Regner trans!.) Nolmire 1780, 4:o. hfrb. Till dc ex. af upp!. som l nåra
50 år förblefvo outgivna, bifogades W:s kata log.·
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Sverige
Den 15 ~eptcm lx:r 1997 börjad.:: Sveriges Ri ksbank utge en ny varianl av
20- kron or~~edcln med Selma Lagcrlöfs ponriitl. Dc nya sedlarna trycks
i cH något mindre fornJat än dc tidigare. 120 x 67 mm mot tidigare
130 x 72. Orsaken till förändringen
är förvHx li ng~ri skcn med l 00-kronors~cdcl n . vilket har varit cH problem för bl a dc :.y n~kadadc. Den
gamla 20 - k ro no~~ede ln giillcr parallell! med den nya. men dras successivt in.
l samband med nytryckningen
får sedeln cH slitstarkare papper och
dessutom görs iiven vissa srniirre
flirgju~ terin gar. Kvar lin ns iind~ Selma Lagerlöf. men hon tar mindre
plats i plånboken.
Den nya sedeln kallas ofliciellt
O
rör: 20 kronor. typ 1985 B.

~

Jl

~

WIU..~~m~2(Q

Danmark
l Danmark förnya~ sedeberien. Under 1997 kom fö~t en ny 200-kronorssedel (med ponrUH på skådespelerskan Johannc Louise Hciberg) och
den 12 september 1997 kom en ny
500 - kron ors~cdc l. Den senare sedeln v bar pil fram~idan momfysikcrn
Nicls Bohr ( 181'15- 1962) och på baksidan en man ~om klimpar mot en
drake (fi gurc naa iir hiimtade fr/In en
romansk dopfunt i Lihmc).
155 x 72 mm
Storlck:
Fiirg. fram~ ida: gril. bl il. orange
" . baksida: blilgr11. bl". orange
Vauenmiirke: portriiii av Nicls Bohr
Microskrift: P& framsidan runt vattenmiirkct linn ~ talet "500 KR"
repetera!. Texten ''DA NMARKS
NATIONALBANK 500 KRONER"
finns pil flera Miillen pil sedel n~ framsida.
Tv/l .;iikcrhel\trildar finns inlagda
\'enikah. Den ena triiden kan :.c~ från
rmm.!> idan 1>0111 en l!liin~ande :.tn:cl.ad
linje som :.kiftar rr'irg vid vinkling av
sedeln. elen andra tråden Ur heldragen och syu ~ ulir sedeln håll:. mot
ljuset. Vid belys ning i UV-lampa
fmmtriider pil sedelns fram - och baksida lluorcsccrandc !ihrer i grön fiirg.

L
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Internationella kongresser
Jfr S NT 111995 s. 22 och 611996 s. 150.
l SNT 11 1994 redogjordes för dc sinsemellan alternerande her.tldiska och vcxillologiska kongresserna. Det kan tilläggas. au - enligt en Ulf<irlig anikcl av
Althea Douglas i Genealogisrs' Maga:.itre
(London). Vol. 25:5. March 1996. s. 180
- en första internationell genealogi- och
heraldikkongress redan 190 J hade an ordnats i London av the Society of An·
tiquarics. Den behandlade i synnerhel
bri n isk och europeisk kunglighets och
adels Slamträd och vapen och var fram gångsrik. men av någon anledning inräknas den ej i den numera knäsana "officiella" ordningsf61jden (jfr Gmos nr
311991. s. 158). Den fick nämligen ingen
direkt cflerf<iljd.
NämlaSI föregående genealogi- och
hera ldikkongress - nr 22 i ordningen ägde n1m i Onawa den 18-23 augu>li
1996 (se Samlamyll. nr 611996. s. 24).
Därvid utfårdadcs inbjudan till nlisla
kongress i Turin. medan 2000 års kon gress avses äga n1m i univc:rsilelssla·
den Besan~on. den !!lim la hu\ u<htadcn i
Franche-Conllc. i östra Frankrike.
XX/11/memmional Cotrferetrce of Getrea/ofly and Heraldry• Scimces avh:\lles
den 21 • 26 september 1998 i Turin. Savoyens och konungariket Sardiniens liksom iivcn det förenade Ilaliens förstahuvudstlld. Temat blir ..Genealogisk och
heraldisk identitet. Källor. metoder. tvärvetenskaplighet. utsikter". lnfonnalion
erhålles ifrån Archivio di S1a1o di Torino.
piazza Castello 209. 11 - 1012-1 Torino/
Turin. f ax (93 Il ) 5-16176. e/mail: astaloto@ mail.flower.it.
Den XV II. internationella flaggkongressen ägde n1 m i Kapstaden den l0- 16
augusti 1997 med Norden representerat
av endast tv& rikssvenska och en fin·

landssven!.k tlcllagarc. Valet av nibla
kongrcssnn. Victoria i British Columbia
(Kanada). ~r 1999 blev något övcrrn\·
kande. Fön11om Kap>!adcn hade niiml igen i Warszawa 1995 s:hiil Chicagn 'om
Sydncy energisk t framfört sina knndi dmurcr. A nstrali~.:nsarna hade som c11
huvudargu men t anfört. au kongrc!.scn
sk ulle inordna~ i firandet av Au straliens
till dess genomförda övcrg~ng till rcpublikan~kl ~llti '>Skick. vilket cmcllcnid
FIAV:s gencralflirs:unlingsmajoritel fann
vara cll alllfiir komroversielll stiillning\·
tagande i del föreslagna värdlandets något infcktcmdc inrik~politik (efter nyvalet 1996 sync~ fr:\gan numcr.t ha mi~l
si n ak tunlilCI och av någon anledni ng
även inbjudan!). Lomlon framstår som
given viird~lad 200 l. dä "Union Jack"
300-:\rsjubilcrar. Den ledande cngcl'>kt
vexillologcn Dr William Cramplon avled dock i juni 1997 (se nekrolog i ·nu:
lime~) och har ingen given cftcnr!idare.
På den vakanta ortlfiir.mdcposlcn i FJAV
valdes dilrernm den belgiske profcs~om
Michel Lupalll.
För 2003 ~r> kongress framförde;. del;.
frnn finltinds kl h:\ 11 Stockholrns kandidatur med kongressverksamhet p:\ i\nn<!muscum och Kariber~;. dels Malla. sorn
även torde ha ~i na fiin.-spr:\kare.
Vid ~idan av dc imemmionclla kongresserna har den s.k. tmernationclla heraldiska akademien. f.ö. en en~kild filrening hell utan dc s1•cnska kungliga nka·
demicmas offentlig· rUtts liga sllillning.
al llscdan :\r 1978 (i Mullenz vid Basel.
Schwcit.) och varje udda år sedan 19!! J
rfo.io an ej ~onkurrcra med hcoaldi~ 
kongrcsscma) in lcrnationella hcra ldi\ka
"kollokvier"'. Den tionde ägde n1111 i
Rothcnburg ob der Tauber. Ba)cm. den
22 • 27 september 1997 med rcligiö~
heraldik s:\som huvudlcma (se 1/eraldi,J..
1ids.tl..rifr nr 7511997 ~. 232.tillbakablick
med bibliografi i nr 701199-1 s. -IIi l). Dc
riktar sig fr!im51 till akadcmilcd:unillcr
men även utomsille nde må dc llaga.
Leif Ptlhl.l'.\1111

Murs:
Bruxcllcs. Ebcn
7
llcls ingfors. llul m u~lu
14
April:
1-2 Sydncy. Noble
111-19 Stockhohn. U. AhiJ>lröm
27-30 FranUun. Pcu~
Maj:

Mil nthcn. ll ir,ch
Hchingfnn;. llolma'll'
9
25-27 Zilrich. l.cu Numi,matik
6-R

}Ull i:

Long lkat·h. Porneri o
BnncJic,. El<.c:n

6

13

Juli:
!1-9 Mclbmomc. Noble

.\1an:
7-8

Åbo. "Åbo ~lar\.en··

April:
25-26 Hcl <ingborg. Fnrn)l11·98

INTERNATIONELLA
AUKTIONER
FORTLÖPANDE INJJ\MNING
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER
Du som fo'rut Iiim mu objrkt till oss:
Kom gärna med mer!

Du som biuills i11u liimnat mlgot:
pröva on!

Riitta svar på
frågesporten i SNT l • 98

Kungl. Maj :ts Orden
250 år

Fn\~-:a

Den 28 april i år firas dc In: äldsta
riddarordnamas 250-år~jubi leu rn på
Kungl Slouct i Stockholrn. En ceremoni i närvaro av den Höge Stom1:is·
taren. dvs Hans Majestät Konungen.
komme r att iiga rum i Rikssalen.
Dessutom öppnas en utstHllning i en
av ordenssalarna. där man bl n kan
bese originalstatuterna (pil pergament) frfl n 1748 med alla Iillllgg oc h
ändringar fram till 1974. En arbete
utkom mer om Kungliga Serafimerorden. i vi lket alla existernnde serafimersköldar avbildas (till dem som
saknas hör Mussolinis).

l.
2.
3.

Svar
2

x

Don• objc~1 h1ud• m ull ,j, r.irl<hom>p'in·
namlr kuntlkrch, "''"'Jr anrrcs.~r;~d .lY \,}v.al
MYNT "'"' fromJrkcn. brev. h>f«n. '')'k<>rt.
lunthkrifrrt n< h .1k11d'Ut\' m m.

Du bn Jlloicl v.or.• ,.okcr pl Jll B högsra 01öjliga
prhc.r ror llitc m;ucri.tl. Din tr)'gghrt år ~u
vi lur 80-!rig crfart"nlu:t uc:h fi1lllC'I f.l.ådje i Jll
hj.alll;a 'lrJ kundrr ull mu:inuh rcsuh;)t.
llcxhbon oth ;a,h·o~.ucr ;anlu.~r ot{., ens.

4.
5.
6.
7.

x

8.

2

=tC

l

MYNTKOMPANIET

9.
JO.
Il.

12.

2
l

x
x

GRATIS llÅDGIVNING!
Ring g'.irna!

0

~A~~~~7;1~3~

7

Bi11;cr Jorhll"l"" 8, 3 tr
t 14 34 STOC KJIOLM
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Kungl. Myntkabinettet
Sveriges Ekonomiska Museum
slottsbacken 6
Stockholm
UTSTÄLLNINGAR
All världens pengar
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som tex
"Vad är pengar?". "Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengarnas spännande historia uneler mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt!
Rikets fi.nanser
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank. allärsbankerna, börsen, försäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar
ideer, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt.
Spara l bössa och bank
Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 inrättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen.
SuJDDla SUJDDlarum
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom.
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också.
Medaljkonsten
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Medaljens mer än 500 år långa historia är temat fö r detta
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna. fantastiska klenoder. renässansmedaljer och Gustav lll:s historia.

MWieeb öppe ttider
Tisdag-Söndag
Måndag

10-16
Stängt

ANNAN VERKSAMHET
M uselbutik
l entrehallen finns butik med försäljning av smycken, souvenirer. vykort och litteratur med anknytning till museets samlingsområden. Tel. 08-783 9142.
Konferens- och festlokale r
Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 70 personer. Lovisa
Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt sammanträdesrum med plats för 14-18 personer. Två mindre
grupprum för 4-8 personer finns också på samrna plan. Entrehallen med dess vackra kalkstensgolv och ockragula väggar lämpar sig väl för cocktails. mottagningar. dans och andra festligheter.
Tel. 08-783 94 25.
Myntkroge n, mus e e ts restaura.ng o ch cafe
Myntkrogen drivs i restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer 60 personer och har fullständiga rättigheter. Under museets öppettider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas
festvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror.
Tel. 08- JO 45 90.
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MYNT & MEDALJER
Sveavägen 96
Box 195 07
S-lOtl 32 Saocklwlm 19
T- R ådmansgalan (uppgting ll mttldshi>~,:skol nn)
~

+ fnx 08-673 34 23

Svenska och utliindsJm mynt, setfia r och
ordnar i stor sortering.
Öppel: ntrd. 11 -18, lörcl. 1 0- 1 - ~

Bli medlem i

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN
Arsavgiften är 200 kr.
Som medlem får Du SNT
automatiskt
Du kan också enbart prenumerera på tidningen
Det kostar endast 150:- per år.

Om är ödet.
Om är
möjligheterna.
Om är omtanke.

AB ~
Konsulter i ekonomistyrning

A'DOFF GRUPPEN

A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd
till företag och offentlig sektor.
Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projektform inom följande arbetsområden:

e
e
e
e
e
e
e

Verksamhetsutveckling
Finansiering och likviditetsstyrning
Budgetering och redovisning
Ekonomisystem
Bokslut och Arsredovisning
Dagligt konsultstöd för ekonomiadministration i Agresso, eosmos m fl system
Revision via A'doff Revision

A'doff Gruppen AB
Telefon: 08-32 87 03
Telefax: 08-30 87 16
Besöksadress: Dannemoragatan 20
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2 nya brukslätta I 998-priskatalogcr:

..... Se själv vad marknaden betalar fot· Era sedlar och mynt .....

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98
Klubbade priser från offentliga auktioner 1996 + 1997
9.000 auktionspriser på mynt från
Sverige 1521-1997, besinningsmynt 1561-1721-1815-1903, Finland 1864-1997

Dansk-Norska Myntpris-Årsboken 1997/98
Klubbade priser från offentliga auktioner 1996 + 1997
12.000 auktionspriser på mynt från
Danmark 1448-1997, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864,
Nordatlanten, Danska Väst Indien 1740-1917, Norge 1483- 1814- 1997
Nu utvidgat med Finland 1864- 1997 och Norge 1814- 1997 samt privatmynt från danska kolonier.
Hela den nordiska marknaden är därmed tiickt av dessa 2 nya priskataloger.
Vid varje utbjudet mynt registreras: Identifikation avauktionshus och datum- lottnr. i katalogen foto i katalogen - myntens ~rtal och nominal - referensnummer för m~~lten - konserveringsgrad värderingspris- klubbat pris - ev. kommentar från auktionshuset-satsar för köpare·arvodena de noterade valutakurser på :wktionscl:lgcn - utländska valutabelopp omräknas.

Artiklar där genomgår trends & highllghts från auktionsmarknaden förfallat av ledande marknadsdeltagare.

Få alla dessa nyttiga och oviirderliga marknadsupplysningar i dc två nya priskatalogerna:
Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 och Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98
!nbd., ca. 290+ [401 pp, 9.000 klubbade priser 1996 + 1997.
Bokhandelspris SEK 350
Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98
lnbd., ca. 360 + f40 l pp, 12.000 klubbade priser 1996 + 1997.
Bokhandelsptis SEK 400
Nordisk Seddelpris-Årbok 1997
Inbunden, 239 + [ 481 pp, 7.000 ldubbade priser 1990-1996.
Bokhandelspris SEK 350
Dansk- Norsk ~fyntpris- År bok 1995/96
Inbunden, 212 + [34 J pp, 7.000 klubbade priser. Utgången från förlaget- kun antikvarisk SEK 450
Svenska ~lyntpris-Årsboken 1995/96
Inbunden, 247 + 140 l pp, 7.000 klubbade priser. Utgången från förlaget- kun antikvarisk SEK 450
Roman Coin Price Yearbook 1996/97
Inbunden, 525 + ]50 l pp, l 0.000 klubbade priser 1995 + 1996. Vol. l
Bokhandelspris SEK 525
Köp böckerna bos Er myt~tba,dlare eller få dom med posten genom att
betala forsäljningsprisct + forsändelse SEK 40 på srenskt postgirokonto 83 72 90-6 (:Auklionssällskapet)
eller skicka beloppet omräknat i DKK (+ forsändelse) i en Euro-check till:
Grelbers Forla!\SCksp<.'<iilion, Drcjogade 26 F 501, DK-2100 K~<Jbcnhavn 0, Danmark.

