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Vid påsktide r går tankarna o fta till tuppen. De n
finns som symbol i en rad kulturer, men kanske
främst inom kriste n tro. Tuppen hälsar Kristi
uppgående sol i öster. Eftersom den beteck nar
vaksamhet tar den ofta formen av en vindflöjel
som vänder sig i alla riktningar i s in vakttjänst
mot det o nda. J samband med Kristi lidande och
död är tuppen en symbol för återuppståndelsen.
Tuppar som slåss är dc kristnas kamp för sin tro .
Tuppen re prese nterarofta också landet Frankrike
- den galliska tuppen. Tuppen och lej onet framställs ofta som varandras motsatser.
Medaljen på omslaget ansluter till de två senare
föreställningarna . Den beha ndlar Sveriges motstånd till den franske kungen Ludvig XIV: s anspråk på delar av Karl Xl: s a rvländer i Pfalz,
samtidigt som han kräver fonsatt förbund med
Sverige. Medaljen visar tuppens (Frankrike)
kamp mot lejonet (Karl Xl / Sve ri ge) som ligger
och beskyddar sädeskiirven (Vasaätte ns symbol).
Medaljen iir trol igen graverad av en gravör i
Tyskland. Sc: B E Hildebrand. Karl XI, nr 92.
50 mm. Foto: ATA.

Sveriges Mynthandlares Förening
är organisationen för cJablerade mym handlarc i Sverige. Filreningen bildades redan 1973 och har idag 27
medlemmar. verksamma på 15 o rter i landet. Du som önskar köpa. sälja eller värdera mynt. sedlar clle.r
medaljer - Vänd Dig alltid till en etablerad mynthandlare! Medlemmar i Sveriges Mynthandlares Förening har den erfarenhet och kompetens som krävs ft)r an avgöra och garantera äkthet och kvalit~ på mynt
och andra munismariska objekt. Den yrkeskunskap de professionella mynthandlarna har. borgar mr seriös
behandling och köptrygghet! Inom foreningen finns en reklamationsnämnd dit Du som kund kan vända
Dig om Du skulle anse Dig felaktigt behandlad av något me.d lemsf<iretag. När det gäller mynt - viind Dig
alllid ti ll e.xpener- det lönar ; ig!
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Vitterhetsakademiens medaljhistoria (L. O. Lagcrqvist).
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Mynt på St Barthelemy 1784 - 1878 (8)
Kontramarkeringar 2

Av Frank Olrog
c kont ramarkeringar som behandlas nedan har det gemensamt all dc i varje iall för närvarande saknar samtidig skriftlig dokumentation. Man kan alltså endast
redovisa mer eller mindre trovärdiga
teorier. Liksom före!!ående avsnill har
delta granskat~ av-Kenny Eckardt.
Ralph C. Gordon. Bob Lyall och Edward Roehrs.

D

11)

b)

0- kont mmarkeringa r
I april 1980 li111n Lyall en kontramar-

kerad 2 real 1762 präglad i Lima (fig l
a). Det var en l(irut ej beskriven kontramarkering bestående av e11 O. värdebeteckningen 18 och en krona. Likheten med Morins kontramarkeringar
är slående. Trots all dokumentärt stöd
helt saknas iir det sannolikt riktigt all
hänföra den till St Banhelemy. Sedermera har y11erligare några exemplar
dykt upp.
En mexikansk 2 real 1779 med denna kontramarkerinc llirekomrner med
bild i tre auktionsk:ualoger. nämligen
som nr 1357 i Gibbs 1966, som nr 1144
i Arlow 1966 och som nr 235 i Sebulman 1972 (tig l b). l alla tre placeras
myntet under Cura<;ao. Den längsta
beskrivningen linns i den sistnämnda
kat.alogen . Den lyder: ··worn 2 Reales
Mexico 1779. ctspd crowned 18 in sh ield. Schoh. 1377. This is the Gibbs
1966 specimen 1357 S 60. Pridmore
does not consider thcse officially
struck Cura<;ao coins, but Scholt. in
his book c:laims the opposite. 6 gr. VF
stamp." Den enda likheten med
Schohen nr 1377 torde vara valören 18
(j fr tig l b med 8 b).
Scdan 1982 finns i Roehrs samling
en l realmed 0/9/krona (fig l e). Det
ii r än så liingc det enda kända med v:llören 9.
Firman p. r. munter i Århus upptar i
sin Ingerkatalog 1986 en kontramarkcrad 2 real 1773. Den rubriceras som
en Morin-kontramarkering. Kungliga
Myntkabinellet köpte den och det visade sig vara ..:tt 0/18/krona exemplar
(lig l c).
Gordon undersökte 1987 bestflndet
av St Banhclcmy-kontramarkeringar
56

f)

Fig l. 0-komramarkeringar. 18 och 9 st_nu
a) Uma 2 real 1762.
b) Mexico 2 real 1779. Gibb.r 1966. Ar/ou• /966, Scltulman 1972.
c) 2 real 1773. p. r. moma 1986.
d) England J shilling 1787. ANS:s ('X('IIIplar.
e) J real.

hos ANS i New York. Han fann då en
engelsk shilling med 0118/krona (lig l
d).

Kiinda 0-kontramarkeringar iir s:\ledes fem. Möjligen kan ytterligare en
räknas dit. Gibbs 1966 tar som nr 1356
upp en "Worn 80 Re is Portugal counterstamped crowned 9 in oval". Denna
kan misstänkas vara ett 0/9/kron<J
mynt (tig 7 a). Tyvärr är fotot alltför
otydligt för en säker bedömning.
Lyall har sedan 1980 lagt ner stor
miida på att få fram uppgifter om
dessa mynt. Eftersom man kan allla

att O står för namnet på den ansvarige
personen, har man sökt efter någon
lämplig ämbets- eller handelsman .
Någon större framgång har det inte
blivit. Sannolikt har de O-kontramarkerade mynten cirkulerat jämsides med Morins. Inom den troliga
tidsrymden 1809-1819 har endast
fyra namn på O framkommit.
Paul Ollongren (1763 - 1831) lanns
på St Barthelemy under tiden 1803 1814. Han tjänstgjorde som notarie
och guvernementssek reterare. Det
var s:'1lcdes en hög ämbetsman. Om
SIW 3 · 92

han å tjänstens viignar beordrat kont·
ramarkeringar borde detta framgå av
handlingar i rik."trki\'Ct eller på annat
håll. NågrJ ~ådana har hittills ej uppdagats.
Jean Loub L'Orange var 1802 · 1811
marshall och auktionsmästare på
landsbygden. Den 20 juli 1818 presenterades hun i The Report of St. Bartholomew som "curator to vacant csta·
tes. commissary lor the Census and
weighmastcr". Han var alltså en betrodd man men i en liigre tjänstemannakategori iin Ollongren. Han har
knappast haft belogenhet au ägna sig
åt myntviisendct.
L. O'McarJ är än så länge okänd.
Det enda som b n ~ägas ii r an namnet
f6rekommcr p:'l en förteckni ng över
bidragsgivare till en minnesvård över
August Nyman. Den publicerades i
The Repon of St. Banhalornew den
19 november 1814 och O'Meara erlade
2 spanska piaMrar. Ollongren finns
också med på listan med en bidrag på
10 spanska piastrar. Försök skall göras au fa mer klarhet i O'Mearas handel och vandel.
J. Fr. Olivier från Marseille var bagare. Han dog 48 år gammal av lungsot den 23 februari 1813. Det är allt
just nu om honom.
Som synes iir underlaget fO r en säker bedömning mycket tunt. Antagligen iir 0-kontramarkcringarna utförda av någon privat affärsman. Au sådant rarekom i stor utsträckning
framgår av proklamationen den 9 juli
1834 (tryckt ho Olrog 1973). l den
stadgas stränga traff fOr den som i
fonsänningcn utan vederbörligt till·
stånd "stampade" utnött silvermynt.
Enban innehav av privata kontramarkeringsstampar straffbelades.
C-kontrama rkerinwrr
För C-kontramarkeringa rna finns
mera hållbara argument. Tre person·
namn på C ii r knutna till kontramarke·
ringar på St Barth~lcmy. niimligen
stadskassören James Charlotte. um1a·
karen David A. Cohcn och guldsmcdcrna Cra,·cs senior och junior.
Myntförordningen av den 12 januari 1821 åstadkom förvirring bland allmänheten (se avsnitt 5 i SNT 1989:8
och avsnitt 6 i S T 1991:1). Det blev
problem med dc kontramarkerade
mynten. Charlotte insiinde den 23 februari 1821 ett memorialtill regerings·
konseljen. Detta börjar på foljande
sän: "The humblc Memorial of James
CharJolle in his quality of stamping
SNT .l · 92
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b)
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el)

Fig 2. C-komramarkerin;::ar. Gmpp l. 14. 7 och 5 stn·er
<t) 111i1· mymet.
b) Fmnkrike 118 ecu. Dttffield 1921. Sclrolten 1953. Sdwlmm1 1966.
c·) England 6 d. Brand 1964. Gibbs 1966. Sclwlman 1968.
d) Utn611 mym.
e) Spansk ·amerikcm.)·k 112 real Karl IV. Pridmore 1981.
J) Spanien 112 real. Ford /989.

small Coin of small money. Rcspect·
fully Sheweths". l fonsänningcn på·
pekas hur mynt "stampcd" med 18. 9.
14. 7. 4 och 3 vållat osäkerhet om dc
skall v'.i rderas efter åsalla siffror eller
efter nya fOrfanningen. För au få slut
på bekymren anhåller Charloue om
au få tillve rka fOr behovet lämplig<~
stampar. Enligt en proklamation av
den 6 april 1821 tillgodosågs Charlot·
tes önskemål och han beordrades au
inforskaffa dylika. James Charlotte
utnämndes till stadskassör den 3 mars
1820 men han dog redan 1823.
Cohen fdrekommer i två av finanskonseljens protokoll 1825. Den 6 juni
utlämnas till honom "som fö r nän-arande äger befattningen au stampa..gcnom slitning incourant mynt här i On"
en antal mynt for kontramarkcring.
Den 8 juni återlämnas dc vederbörligen ··swrnpade". David A. Cohcn som
föddes i Holland 1762 dog 1827. Han
verkade som urmakare i Gustavia i
varje fa ll sedan 1814. (Ovan åberopa·

de handlingar fi nns tryckta i Olrog
1973.)
Craves far och son framkommer i
samband med "styverkrisen" 1834 (se
avs niu4 i SNT 1988:8). Av en petition
daterad den 24 juni 1834 framgår att
"Petitioner Craves Jeave to offer himself as a person qualilicd - bot h fro m
his profession of a Gold· and Silvl! r
smit h and from hav ing largcly assisted
his late Father in stamping the silver
picces current here - to stamp said
stiver picces". l detta sammanhang är
det Craves senior som är intressant.
Senare skriftliga omnämnanden om
C-kontramarkeringar finns. l brev da·
terat Gustavia den 13 augusti 1886
skri\'er Georg Wilhelm Nctherwood
till Carl Gustaf Wahlberg i Stockholm: "Då åtskillig<~ af siMnämnda
mynt woro mycket slitna och borrade
eller hade bitar ur. så att man ej kunde
rätt säga af hvad slag och viirclc dc
wore, uppdrogs åt 2 hiirvarande guld-

-
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'meder vid namn Cohcn ndl Morin .
l(ir all göra ~lut p?t di~pytcr mellan ~äl 
jarc och köpare om dcra' riilla \ärde.
all stiimpla dem enligt vigt i midten.
vanlil! t vi~ med <'J/ ~iffra eller trå så·
da na-jcmte initialen af ~tiimphtrcns
namn dcröfver. Initialen ~i,atte~ enär
en m:ined mynt funtm' i rörelsen
~t:impladc utai· pcr.,oncr 'om ej woro
dertill bcriiuigadc:· (Sc ~t Y, TKO ·TAKT 1980:3 s 61.)
t Antihmisk-topogralhka Arkivet
(ATA) ll>rvaras en odaterad ha ndli ng
med $amma innehåll och med sannna
spr~k l iga formuleringar (tryckt i Olrog 1973). Då handstilen i brevet och

c)

ATA:~ ~krivclse övcren~stiimmer
finn~ inget tvivel om au dc b!lda doku-

menten har !>amma upphovsman.
niimligen Ncthcrwoml. Till ATA:s
C')
skrivelse 1:1nns tillfogat en mynt som
Fiji 3. C-komtrtmark<'fingar. Grttf!J' 1. 9 och 7 .11_w er
1942 överlämnades till Kungl. Mynta) Spanien l real 1776. lHmtl 19f.l. St'lwltt·n 1953. Pridmort• 1965. Fon/ 1989.
kabineuet. Detta my nt utgör eu mycb) l rl'al. Kungl. Myml.abint•llt'l i llwtg. Olrog 1973.
ket viktigt bidrag till kabinenets St
c) Spanien Il? pistrin. llhlt/bc•t)l.l <'.H'IIIfllllr. Olrog 1978.
Barth.!kmy-samling. l mu~cet' ··stora
d) Spanic•n Il? pistrin. Ahl111"r1111 f!},SO.
katalog·· infrirdö vi~ lim-ärvet fiiljanl') Spani<•n l rpa/. Bymc• 1975.
de :lnteckninu: ··o,crl:imnat fr.in
j) Spanien l real. Fon/ /989.
ATA. d:ir det ~-edan Hingc befunnit sig
tillika med en hand;;krivc:n redogörel·
se för dc ~tiimplad.: my rucn~ tillkomst ~ao men med beteckning.:n ··unattri·
och användning. trol igen tlirfattad i buted··. Eckardt och Lyall tror ocks:i
slutet av 1880-talct (1883 = ·-ror några • på samma teori. Ett av Lyall upp~ort
år sedanr·
schema över C- och anonyma kontra·
Hittill~ har inte fmmkommit någon
markeringar har varit till hjälp för
~amtida beskrivning på hur C-kont·
denna redogörelse.
ramarkeringarna ~åg ut. Det finns två
ATA-myntcts kontramarkering be·
··c-serier·· snm iir tiinkbara.
står av valören 14 och ett litet c (tig 2
Fiirviirvct av ATA-myntct redovisas a). Samma kont ramarkering linnl> l"'
av dåvara nde amanuensen Nils Lud1/8 fransk ccu. Denna har ytterligare
a)
vig Ras mu s~o n i Sllltl'nS historiska
kontramarke ringar både på åt· och
nlltseum och Kungl. Myntkabinettet.
frånsida (tig 2 b). Till denna serie hiir
Samlingama.1 tilll"l1Xt 1940-1942.
även 7 (tig 2 c och d) och 5 My ve r (tig
Han skriver: ""Mym av 'ilver. miijlig.
2 e och f).
l.pan!>kt eller franskt. nu helt förslitet
Den andra ··c-serien·· består av tre
men mrsett med kontr.tmarkcringen valörer. nämligen 9. 7 och 5. Bok~ta·
C/15 - Cohen. 15 ~tivcr!>. har \arit ven C är placerad ov-JnfOr ~iffran
gångban på Saint Barthclcr~)Y under inom en ovnl kontmmarkcring (tig 3).
fOrm hiilftcn av 1800-wlct. Overläm- 7 styverns C har blivit omv:int me n att
nat från Ant. Top. Arkivet. diirdct se- dessa C-kontramarkeri ngar hör ihop
dan liingc fOnmat~:· C/15 iir felskriv - fcirefallcr högst sannot ikt. 7 'tyvcrn
ning liir C/14 .
har en ~ä k.: r anknytning till St Barthc·
Denna kontramarkering iir känd
lemy. Ett exemplar (tig 3 c) ~ii ndc
och har mis~tänkts tillhör.t St Barthc·
etherwood tillsammans med andm
lemy. Rochrs behandlar den i h rev re· mynt till Wahlberg år 1886 med upp·
c)
dan den 11 april 1968. Fred Pridmore gift om att det cirkulerat där (MYNTstöder hypotesen både i brev av den 29 KONTAKT 1980:3 s 61).
Tyvärr saknas bild på 5 styve rn.
oktober 1968 och i .:n artikel avsedd
f<ir Spinks Nurnismatic Cire ular. Den Scholten tar upp den som nr 1375 med
4. A11o11yma kommmarkeringar.
hlev emellert id av någo n anledning ej
beskrivningen '"Spanish Real with Fig
14 (u-h 10 .T /)'I't!r
publicerad. Pridmorc kanske lindrade oval stamp containing C5".
a) Fmnkri~e 118 em. Non•·eb 1985.
Scholtcn liksom Duffield har ytter- h) SptmiC'II l real. Chris/ensen 1981.
uppfattning ty i Pridmorc 1981 ingår
som nr 427 en av denna series 5 styver ligare en C-kontramarkering ~om sak- c) En!iland 6 d. Caldecou 1912.
(tig 2 c). Den ii r placerad under C urana r bild. Det iir nr 1373 resp nr 9927
Gihbs 1966. Sdwlmm1 1970.
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c)

11)

j)

e)

d)

k)

()

111)

med tcxh.:n "English Shilling with
crowncd C. below 18". Kan C här va m
en fcllii,ninc mr o ·? Det ii r kans ke hiir
fr:\ga om A-NS:!> 0-komramarkerade
~hilling (lig l d). Utan bild kan man
inte gc något omdöme.
Det linn~ O<:k!>å en udda c-korummarkering ~om möjligen kan kalla~
"en tredje C-serie". Byrne 1975 har
~o n a nr 208 dclla myn t. Det är en 9
~tyvc r m..:d ell yuerst litet men tydligt
c i nians överkant (lig 7 b) .
Gordon tror imc alb på dcs~a C·
hypoteser. Han ifrågasäller om dessa
~ lantar ö'·crhu vudtagct cirkulerat som
mynt. Dc kan t ex ha \'arit spclpcn·
ningar. Det starkaste skälet för hans
åsikt iir en mening i § 3 i skrivelsen
den 7 jul i 1834 till stadens ålde rmän .
Den lyder: ··--- hut lor the difft pic·
ces of Silve r-Coin the Stamp hithc no
used. vi7.l the Cypher indicating ils
valtre in Sti vc rs Cry surmountcd by a
Crown" (Olrog 1973 s 202). Ordet
"Stamp" ~tflr i singularis och beskrivnangen av ~tampen med krönt siffra
~tiim mer bra med Marins kontra mar·
keringar. Gordon anser därfor allman
cnda~t am'iint t\lorins stampar.
Jag kan inte \'ara överens med Gor·
don. Deb tycker jag det finns andra
handlingar ~o m styrker CharloucCohen-Cravcs teorin och dels står det
"value in Stivcrs Cry" vilket betyder
"viirde i kura nta styver". Morins
kont ramarkeri ngar va r i "runda sty·
ve r''. Jag anser dii rför an indicierna är
så ~tarka au man bör hänföra dessa
mynt till den svcn~ka iin. Hur de se·
dan ~kall placcr.J' på hermrna Charlollc. Cohcn och Craves kan diskute·
ras.
Lyall har en teori som visserligen
~aknar dokumentärt stöd men förefal ler vara logiskt uppbyggt. Charloucs
!lcrie (1821· 1823) skulle bestå av "ano·
ny ma" styverko nt ramarke ringar niim·
!igen 21 (okiinda). 18 (lig 8 a·c). 14
(lig 4 a). 10 (tig 4 b och c). 9 (lig 5 a·
1). 7 (lig 6
5 (lig 8 d) och 4
(okiind). Cuhcn (1823-1827) ~ku ll e ha
an,~int \amma stampar som Charloue
men tillfocat cu litet c inom romb fOr
all kunna ~kilja sina komramarkering·
ar från mrctr:idar.:n~ (lic ~ a-1). Cm·
\C\ ,Jutligcn kan möjlig.::-n ffi ta all~\'a·
n:t mr lig 3 a.
Eckardt har framfOn en liknande te·
nr i men han~ Chnrlottc-,erie be~tå r :w
:!l. lll. 16. 10. 9. 8. 7. 5 och 3 sryvcr
varav 21. 16. 8 och 3 iir okiinda.

a-n.

A~ 5. , lmlll.l>llll l..tmtranwrkt•nngar. 9 lf.\'\'t'r

l rt•al 1797. Gibbs 1966.
b) l rr•al llillrl/lt'ffiS 1.'.\t'lllfllllr.
r') ,\/mind l rr•al. Sclwltrn 1953. Pridmurt' 1965 och 1981.
r/J l rr·tll. Ct1/drwtt /9()3
t') SpwnJ.. ·amt·nkwl.\k l rr•al. 81rnt.' 1975.
11) Spwm•n

j) .\iltlnirn l rml 177?. Sclmlman 1966.
/1) Spunim l real 178.5. Sl'imlmtm 195-1.
h) SJ>mrit•n l rt•ul. IHwd 19/.J. r im/ /9!l9.
i) l?eul·.\lmkk. Guuo~ /919.
j) Swmit•n l n•ul 1807. St'inr/uuur 195-1.
J.) l 1<'111 1785 !?).
/) SJ11mit•JI l 1n rl. Pridmon• IY65.

s:-rT J · 9~
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Gordon har frammrt en ny ta nke.
inte alls syftar på något
personnamn utan p:1 ett begrepp. Han
fcire ·lår ordet ··currcncy"·. Gordons
uppslag bör tagas på allvar. ··currency·· är emdkrtid knappast den troliga
lösningen. Skulle ··c· st;i för något
··monetärt'' så bördet vara ··courant··.
Detta ord användes i stor utstriickninu
i rjkningar. rapporter och andra ha neJ:
lingar särskilt efter 1821. De cirkulera nde utnötta silvermynten skulle
kontramarkeras till sitt viinie i coura nta styver. Teorin ··c· = ··courant.. är
verkligen tiinkviird.

··c · kanske

A I I0/1.\'/11(1 k0111 m11w rkerillJ;a r

Det fi nns ytterligare ett antal kont ramarkeringar som med log kan misstänka~ tillhöra St Barth~lcmy. De ser
ut att vara samma andas barn som M-.
0 - och C-mynten. Dc best<ir av siffror
i relief i ovala ··sköldar... Några
··stampsignaturcr"' förekommer inte.

b)

b)
Fig 7. 9 Sl}'l'l'r
a) Porrugal 80 rt'is med knuw och 9.
b) Spansk-amaikans~ l real n1<•d c9.
Byme 175.

..Sköldarnas.. utse..:ncle och siffrornas
utfimnning gör att man anar ..arvet
från Morin ... Jiimför till exempel silTrorna i 14 på fig 2 b och 4 a samt si !Tran 7 på fig 2 c. 3 b och 6 b. Ma n kan
också i denna grupp finna en exempel
på St Banhclcmy-anknytning. Det är
en 9 styver (fig 5 b) som i likhet med
C 7 styvern skickades från Gustavia
1886 och han111ade i Wahlber!!s samling (MYNTKONTAKT 1980~3 s 61).
De nu kända anonyma valörkontramarkeringarna bcst;ir a'' 14. 10. 9. 7. 5
och 3 sty~er ( tig 4-6). Förr då man
ansåg au en bokstav måste betyda en
geografisk ort placerades Morinkontramarkeringarna på Martinique
eller Momsemu och C-kontramarkcringarna på C ura~ao. De bnkstuv~lösa
fick på gru nd av likheten med Cmynten i stor utsträ<:kni ng sin plats
under Cura<;ao. All grundn e n kont ramarkerings hemvist på dess likhet

med en säkert bestämd sådan har
liingc gjorts. Detta kan också motiveras med att folk är konservativa då
det gäller betalningsmedel. Har man
blivit van vid att mynten försens med
vissa stämplar. vill man i fortsiiuningen ha lika eller liknande sådana. Stilcnigheten mellan dessa grupper kan
alltså tyda på att de hör ihop.
Även bland de anonyma sak nas en
bild. 3 styve rns existens stöds av
Scholten. som till nr 1372 skriver:
"Spanish 1/ 2 Real with oval stamp
containing 3...
Till de änonyma hänfOr jag ocksit p;\
grund av likheten de två 9 styv rarna i
fig 7. Båda har beskri vits ovan. Fig 7
a i samband med 0-kontramarkeringarna och 7 b med C-kontramarkcri nuarna.
Mynten i tig 8 med tas förjämförelses skull. De bmkar hänforas til l Cura<;ao. De är anonyma som dc fOregående men har fyrkantig ..sköld ... Jag
tycker inte dc liknar kontramarkeringarna j ovala ..sköldar.. tillräckligt mr
au kunna placeras tillsammans med
dem. l några teorier (se ovan) ingår
dessa i Charlottes serie. Av 5 styvern
(fig 8 d) fi nns ytterligare två exemplar
i ANS:s samling i New York.
Krnnkn nt r<l m<t rke ri nga rn :l knrnme r
att behandlas i nästa artikel.
O
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·
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c)
Fi!: 8. Anonyma kon11W1111rkerilrgar i frrkamig · :,kli/d'·

a)
b)
c)
d)

Pis1rin, 18 .</\'1'<?1: Calclecofl 1903. Pridmore /965.
Pisrrin. 18 sr'\'l'l'l'. llf)(lt/ 1914, Pridmore 1965.
Spanien 2 rt.;ll 1790. 18 s/wcr. Non.·cb 1985.
112 real. 5 .11,\'H'I: llf1od 1914. Sclrolren 1953. Pridmore 1965.
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Obes~riven

fattigpollett
från Orebro

Vad man kan kalla oreaniscrad fat·
tigvård i Örebro kom igfu1g först p:i
1770-talet. när fauighusettogs i bruk.
Det användes fram till 1876. Tidigare
hade hjonen \'arit indelade i rota; se·
dan 1728. Kyrkan bedrev också egen
fauigvård. l 1686 års kyrkolag deklarerades au vart .. hiirad och socken
skulle f6da sina fa11iga": den ålade
varje socken au bygga en fauig-lsjukstuga. Kyrkan hade sedan medeltiden
svarat fOr omsorgen orn dc fauiga. In·
komstema utgjordes av stockpcnningar. dv s från till tigstocken i kyrkan.
Faltighjälpen kom också från pungpenningar, och det insamlades i staden med armbössa pengar inför utdelningar vid dc större högtiderna. Dessutom utdelades gåvor och delar av
fö rmögenheten i testamenten till dc
falligas fOrsörjning. l Örebro grundades under forsta hälften av 1500-talct
cu hospital. som från början var avscu
som spetälskchus. Dc kyrkliga ägor

som bekostade hospitalet drabbades
ime av Gustav Vasas reduktion. Under
krisåren på 1600-talet och på grund
av den fattigdom som också drabbade
Örebro, för!OI I hospitalet: det blev
också for litet all klara av det ökade
hjälpbehovet. l en Kungl resolution
1719 uppmanas länets befolkning all
rusta upp och utvidga hospitalet. Det
kom dock au dröja till in på 1730-talet. De åtgärder som vidtogs fOr de
falliga byggde inte bara på rentllllmanitär grund. utan avsikten var också
att komma åt de t utbredda tiggeriet.
Det var allmänt i början av 1800-talet
och angrips därför i 1847 års lagstiftning. För all bekämpa ti&geriet stiftades genom giivor 1804 Orebro stads
Arbetshus, som skulle fostra barn och
viinja dem vid arbete, och förhinlim
all arbetslösa vuxna drev omkring på
gatorna.
l Kungl maj:ts föro rdning den 25
maj 1847 tOrordades att det skulle infOras lokala reglementen. Den l nov
1847 antogs på sockenstämman ell
provisoriskt lokalt reglemente. som

slutligt godtogs vid nästkomma nde
stiimrna. vilket vur vad lagen syftade
till. Av dc.:t lokala reglementet fra mgår. att styrelsen prövar och bestäm·
mer i vad rm\ n dt:n fattige behöver
hjiilp. Den kan be ~tå av intagande på
faltighuset med cu. två eller tre mål
mat per dag. enbart av mat. eller av en
rminadspc.:nning. .Ä.,·en uppfostringshjiilp tO r barn. hyrt:shjiilp. spannmålstilldelning. kostnader fOr sjukvård
mm fOrekom .
Denna fauigpolleu är från Örebro
och gäller fOr frukost vid matinriillningen i staden den 515 1852. Polletten iir från 1840-talet. enär det finns
förtryck .. 184.. på polletten. Den mäter 52 x 85 mm och ii r undertecknad
av Clcwandcr.
Bihje Rådström
(Polleucn utgö r nr 206 i SNF:s auktion 1992. Se bild s 77) .

============~~·==============
Finska Law ntennisförbundets
guldnål
Ett något udda f6remål i Kungl Mynt-

kabineliels samlingar iir en guldnål
från Finska Lawntennisf(irbundet som
tilldelades konung Gustav V år 1911.
Den tennisintresserade kungen fick
nål nr l. Nålen är av guld och emalj
och mäter 32 mm i diameter, vikt
15,24 g. Lawntcnnisförbundets nål
består av en eklövskrans i guld . Fiiltet
med text i mörkblå emalj över guldet.
Den centralt placerade tennisbollen
är utfård i vit emalj och har fastnitats
på märket. Nålen bär f61jande text:
SVPL- FLTF l 1911. Baksidan har f61jande text: H.K.M . Gustaf V l N:o l.
Dessutom finns där guldstämplar.
Den finska nålen överlämnades till
Kungl. Myntkabinellet enligt Gustav
V:s testamente och har invemarienummer 24 596 G.
Tennis inf6rdes i Finland kring sekelskiftet och då framfo r allt i Helsingfors. Det skulle dock dröja till
1916 innan en god inomhusbana anlades.
Ian Wiselm
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Finska Ulll'/lll'llllisfö rblmd<•ts llll!tlllrll nr l. tilldc/ud Gustu•· V tir 1911.
Foto: RIK·}illo.
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T G Appelgren - några minnesbilder
A,· Ame Lundmark

tagu n g;\ng i hiirjan a,· 1920-tah:t. n;ir jag var bara ett par år
gammal. biir T G Appelgren
ha s~o:tt mil! llir fiiro-ta l!ånl!en. Det blev
mt.:d :ir~.:n' al h uftart.: ~ h:~1 var en k;ir
gä~t i mitt Hiriiltlrah.:m. Sjiilv minns
j ag honom nog mr~l fran 30-talct.
tlå familjen Lundmark hade fl yttal ut
fr.in ~lcn,ta'n. tlv~ ö~t.:rmalm. till en
villa i 1\m:kchy i Bromma. "Herr Appdgrcn". \llm min mamma och min
~yM.:r och jag alllid tilltalatie honom
- pappa kallatic honom 'i\ppclgrcn".
aldril! 'id han~ llirnamn Thorc - bör
ha \';~rit niirmarc \CXlio ilr !!am mal niir
jag blev mera medveten ~m honom.
Jag minn' a llt ~;'t Appclgr.:n ~om en
"gammal 1:1rhmr". men \a ,·ar han ju
närm.1re tretwn ar äldre än min 1~1r.
E fra im Lundmark .
Thore Gu,taf Hplmar Appclgren
footfe, den 6 november 1872 i Skö,·dc. Han' liiriildrar \'ar förre handlanden. ~..:dcrm.:ra ka~~iircn i Skaraborl!s
Liin-; Enskilda Bank. Johan Emil Appclgrcn (1829 - 9-1) och Maria Fredrika Ulrika Aurd l (1!1:\:1- 1915). Både
hans l~t r lit r och hans mo rli1r var fa nj u nkan.: vid Skaraborgs rege mente.
Thor~: hade två iildre ~ystrar. som båda tvek~ ha avi idit i un!!a ar. - Som
~allllolik l ll.:ra av <h:nn; tidskri fl!' läsare kiinncr till var T G Appelgrcn
rt:~cpo~lexp.:ditör innan han~ numismati,ka irurc.,,.: W!! Ö\erh;mden och
han 1908 .:tablerade ~il! ~om nwnlhandlarc i Stod.holm. Då \'ar har; 36
år gammal. 1920 \ann han "burskap"
där.
TC Appelgren hk,· snabbt en mycket kun nig nu n tbm~llik.:r och blev
med tiden e n av de friimsta i v;irtland .
Tror ~ au han ime hade nåi!On akademi~k utbildning var han under åren
1925 - JJ amanuen' \'id Kungl Mymkabint.:llcl. Ar 19JJ puhliceradcs hans
sto ra be,l..rivning av Gustav Va~a~
mym av Viuerho.:bakadernien f6r~edd
med en tabell iiv.:r III) men. ~om Appclgrcn illll' hade utarbetat. Det ledtic
till den på ~ i n tid i rnymsamlarkrctsar
nekanta "tahcl h.triden" nrh till au
Appelgren 'eparal puhl icc radc ~in
egen tahell. vi lken försåldes genom
Svcmka Numi.,m:lli\ka Föreningen.

N
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Det kdtl.:: ock~å till au Appclg rcn
läm nade Mymkab inetlo:t nch åte ru pptog sin verksa mhel som rnymha ndlarc.
Appelgren hade emelkrt id långt
tidigare upptriiii på den sven~k:t nu ·
rnismatiska scenen. l Karl A~pluncl\
Buknll'skis - E11 konsrluuu/e/,11111.\ i
Srockhalm J875-/945 (Sthlrn 19-15)
kan man bl a läsa följande:
O~n ,j,ra 111)'111 ! auktiun~n. på lllU\ikd i·
r..:ktiir Augu't ~ki;,,ncr' ''unling. hiilf,
190J ... En vid denna till wdau liili)!C: j,
rig nl~ ll!):lllllarc och trägen kund p~ mylll·
auktionerna. r~:.~p<>,tcxpediriircn T.G. Ap ·
pclgrcn. :.om redan 'id cll par ultt:. tt cn
hade hj:tlpl Bul.u"'kj, cftcnr.tuarc ~~~~~~
utarb.:tandct 3\ kataloger. hc,lol d;l an d h:r b.i\13 fimn~ga hm.-ana H. Oul.n"'"''
numi,mati,ka \Crk,amhcl . Ar 190!\ lotm
nadc han ,j n tjan>t 'id p<hh:n. uppn.tdc
m~ m handel i ,in lxhtatluch anordnade p.1
höotcn ,amma år -;in mf\la 111\ maukunn
Auktionen hölh i den då,arandc oh~k,,i
ma. v:il hundra:higa lll} nr - nch hnkaul.·
tiotblokalcn. Riddarholmen 12. tliir kun ·
dcrna sutto på hiinka r utan rygplnd . l
Stn~khol m var 1•itl ~c keb.k i l'tct ~n ny mynl ·
lwndcl cflcrlii ngtad . H . Aukmv~ki hade p~
der området lämnat en ~tnrl rornnun clkr
,ig. en kollega till den 'edan migr:t ~ r in1m1
br~n,chcn cn,amma lirman D. llolmhcrg
hade vi,at sig hehii\'lig. Appclgrcn ltd
därilir gcna\1 fullt upp m.:d arbete Ttll
han~ nä,ra auktion (i febr. 1909) !,unnadc K . .\l~ntk:tbineneh och Rtl.,ll.lnl.cn'
m~ nt,arnling• dubblena m:ttcrtalo.:l. Som m~mh:tndlare är T. G. Appclgn:n
nu O\Cr 70 år - alltjämt \Crl.,am. men
han' 111\ nt:lUktioncr iiro \Cdan 19.'9 11Nall·
Ja. Scdnn 19-10 utger h:tn cnda't lll}lllka·
talogc r med f:1~ta pri,. i\ktl 'tarkt \ Clen>kapl igt intre"c , tudcmr httn mynt iivcn ur
kon,thi,lori,k 'ynpunk1 och hi\11 , ;, ,cnl
:.om 19-13 en IOrcdrag p:l Malmii mu,cunt
om "flircbildcr och lluniljer bland mynt
och medaljer:·

Den ~om har möjlighel all liba Karl
Asplunds lina "biografi" över Oukow~kis kan fort,älla all diir ta dd av
den underbara historien om Gu~tav
Vasa~ riksdaler 1540. 'om Appclgrcn
också hade haft all gö ra rnetl!
Men TG Appelgren hade. ,;. pn,l.:xpeditiir han var. rcdan 1903 f:ill
förtroendet all beskriva och mneekna
den miirkliga Amelbka \arnlingcn a'

wenska mym i Helsinglors. del l och
Il. utgivna 1906 och 1908. Diireftcr
fonsalle han an publicera fö ncckningar över andra stora rnynl- och
medaljsamlingar i Numisrnatbka
Meddelande n. i Vine rhetsakademi ens handlingar och först och sbl i :.ina
kataloger. l de senare skrev han flera
lärda uppsatser om enskilda objekt
och om speciella avsnill av rnynh uc h
medaljers historia och tillkom~ueknik
-och han ku nde skriva!
Appclgrcns sista katalog. med nutnrncr 82. Ö\'er S\'Cnska och u tliind~ka
mylll kom tll i januari 1950. on,tlagen den 8 mars samma år har jag i
min lickalmanacka anu.:cknal : "t\ppclgrcn död nallen till omdag 78 ar
gammal:· Han bJe,· 77 år. -l m~nadcr
och l\'å dagar. men tagen a,·del vi"erlig..:n inte ovämade bud,kapct 'krcv
jag tydligen i hastigheten lcl.
l >jälva verket förfallade TG ;\ppelgren. från och med ~in liir~la katalog iivcr överste W Ståhls cflerliimnad~ myntsamling som såldes p:\ auktion 3 - 4 november 1908. inte mindre
iin 122 auktions - och lagcrkaraloger!
Flera av de m är inte tryckta . end a~!
maskinskrivna och stencilerade. och
bär cll av Appelgren påtecknat munmer li1ljl av "A". "8". "C" n"· En
a\' katalo!!ema har han till och med
~krivit fo~ hand(!) i en dåtida blåpärmad ' \ krivbok" : "S,·cn~ka guld-.
'ilfv.:r-. koppar- och pl:itmynt. \lllll
fOr;iiljas å myntauktion i Stockholrn
den 28 o. 29 oktober 1918:· Den katalogen liir finnas i tre exemplar. varav
Appelgrens eget finns hos förlluwrc n
1iii den na artikel. Auktionen :~v,l\g e u
betydande amal dupleller ur en swr
enski ld mymsarnling. Bland dc,~a
dupleucr fanns en rad mynt ~om Appclgren betecknat med röda " R".
"RR" och till och med " RRR"! Dyrbarast. enligt Appelgrens prisnote·
ringar. var Karl X Gustav~ dukat 1658
RR. 560 kronor! 1918! Den lyckade~
han sälja. liksom huvuddelen av dc
övriga my nten.
Mellan de n 25 februari 1925. då
Appelgren lllauktionerade en samling
wenska guld- och silvermynt. och 910 oktober 1933. d:i han tjuguft.:m:'tr,.
S:-11 l· ')!

jubilerade som mymhandlare med en
katalog ··1908-1933" över mynt och
medaljer. publicer:~dc han inga egna
kataloger. Det var under hans tid på
Kungl Myntkabinettet. Men det hindrdde inte att den flitige Appelgrens
stora kunskaper ändå efterfrågades
från många håll. S{l kom det sig att
han åtog sig att .. på fritid'' författa N
F Bobergs auktionskataloger nr l Georg von Franekens samling av ryska
mynt. nr 5-9 GustafCavallis samling
av svenska kopparsk iljemynt, nr 10
och 12 Conrad Sundelis samling av
svenska mynt. och sist men ime minst
nr 17 över Martin Anderssons i Göteborg under tre dagar utauktionerade
samling av svo.:nska mynt. Före den
sist nämnda hade Appelgren också
hunnit med att författa bokauktionskammarens katalog över Edward Cederlunds svenska mynt.
Bland andra förnämliga mynt- och
medaljsamlingar. som TG Appelgren
fick förtroendet att Rirtcd:na och fOra
till auktion i egen regi. villjag nämna
Christian Hammers (1910 och 1912).
Bror Edvard Hyckerts (1910). Johan
Otto Wedbergs (tre kataloge r 1912)
och inte minst Bernhard Olof.~ons (tre
kataloger 1946 -47). Katalogerna över
de ssa sam l inga r utgö r red:ltl de ett
äreminne så gott som något över numismatikern T G Appclgren!
Men åter til l mina mera personliga
hågkomster! Enligt min fars anteckningar blev han och TG Appelgren
goda vänner redan någon gång i början av tjugotalet. Min far. Efraim
Lundmark. hade - sedan han blivit
licentiat i konsthistoria mr professor
Johnny Roosval - i december 1916
anställts som direktörsassistent och
konstnärlig rådgivare i Metallfabriks
AB CC Sporrong & Co i Stockholm.
Där tillägnade han sig ingående ku nskaper om medaljpriiglingcns teknik,
vilket i förening med hans konsthistoriska insikter och stora historiska
kunskaper gjorde att han med tiden
blev en intresserad och kunnig numismatiker. Efmim Lundmark skrev
bland annat en rikt illustrerad uppsats
om Sergel och den .\Te11ska medaljkollste/l- Sergels kopisrn i Konsthistoriska sällskapets publikation 1921.
och 1930 förtecknade han Hierta-Retzius-stiftelsens stora medaljsamling
hos Vetenskapsakademien. På trettiotalet fick han också tilif;ille att medverka i ett par av TG Appelgrcns kataloger.
S:-JT J·

9~

Fvwgmfi m · ;tppe/gre/1 h/im m t ur hans pass infor Tysklalldsrl'Silll.
stämplat den 15 ja1111ari 1915.

Första gången var i Appelgrens katalog nr 57, mars 1935. Då hette Efmin~ Lundmarks omfångsrika bidrag
Meralibitell jrå11 Lödiise och mtmismarisk sakkunskap (>edcrmera utgi-

ven som särtryck med ett nyskrivet
''Ti llägg'') . Den uppsatsen hade fö.
regåtts av många och långa överläggningar henuna hos oss i Nockeby. av
korrespondens med en rad internationella myntpräglingsexperter och av
en serie fruktlösa fOrsö k att i vår källare prägla brakteater med en avgjutning av en från Myntkabinettet lånad avgjutning av metallbiten. Den
.. numismatiska sakkunskapen.. hene
framfOr allt Bengt Thordeman. som
året innan i en uppsats i 1\'umismatiska Meddelanden hade hiivdat an
''Lödösetcnen.. hade anviints som
brakteatstamp. Della anlagande hade
lell till stark opposition. och röljden
blev en långdragen lejd. som upp·
märksammades i alla dc storu svenska

dagstidningarna och i nera utländska
numis matiska publikationer. - Jag
har i min ägo ett exemplar av avgjutningen av .. Lödösctcnen ... ochjag kan
som lekman med numera viss metallindustriell erfarenhet iin idag inte fatta hur denna metallbil skulle ha kunnat användas för att slå aldrig s;\ lövtunna brakteater!
l Appelgrens katalog nr 68. 1937.
fick min far publicera en uppsats om
Erik m· Ponunems f:Oll! - eu · 'Göw
rikes ·· mynt. Men den upprörde. såvitt jag kan komma ihåg. inga ·sakkunniga· känslor. För övrigt skrev
min far åtskilligt om mynt· och medaljprägling och inte minst om mynt·
och medaljkonsten och dc:s~ utövare.
framfOr allt i Nordisk Familjeboks
tredje upplaga. Efraim Lundmark
skrev där bland mycket annat artikeln
Numismatik och om T G Appelgren.
Men det är egentligen en helt annan
historia!
63

TG Appdgren var en llitig resenär.
inte bara som resepostexpeditör i yngre år. utan hell naturligt i sin egenskap
av mynthandlarc. Som sådan kom han
an f<ireta en rad utlandsresor. främst
!Or an övervara internationella mynt och medaljauktioner i Europa. l själ\"a verket torde han ha va rit en av vå rt
lands allra IOrsta llygpassagerare: l
sin efterliimnade alma nac ka fO r 1919.
diir han visserligen gjort mycket få
noteringar. har han dock den 21 jul i
antecknat: "Fiyg llird för Il! ggn.
Kostade 150 kr:· Och den 17 augusti
samma år: 2ll flygfård en till 3500
meters höjd. Lyckad:· - Vem Appelgrcn llög med. framgår tyvärr inte.
" Fiygbaronen" Carl Cederström hadc gån ur tiden året innan. och AB
Aerotransport grundades fö rst 1924.
Men om man rådfråga r Erik Lindorms boktihn Guswf V och lwns tid
1919-1927. få r man veta an två österrikiska "konstfl ygare··. Sparman och
Perini. gjorde uppstigningar i Stockholm de sista dagarna i juni 1919. "På
kvällen den 30 juni började den österrikiska fl yga ren Perini sina passagerarflygningar i Stockholm:· En 20
minuters "flykt in över Stockholm''
kostade. också enligt Lindorm , 150
kronor - i den tidens penningvärde.
TG Appclgrcn kom sedermera att
ofta anlita flyg vid sina utlandsresor,
bland annat till och från en stad som
numera har blivit högst aktuell i vårt
medvetande, den gamla svenskstaden
Riga. Och posttjiinsteman som Appelgren en gång hade va rit. fö rstod
han tidigt an frimärken och speciella
poststämplar kunde ha ett vä rde - låt
vara att han aldrig handlade med filatelistiska ting. Han efterlämnade alltså många vy kort och brevkort med
vackra stämplar. bland annat från
1897 års stora konst- och industriutställning på Djurgården i Stockholm
- vilka numera pietetsfullt vårdas av
artikelförfattarens iildste son. Och
långt senare skrev T G Appelgren
många vänliga vykort fOrsedda med
vackra frimiirken till mig.
Om sinn resor gjorde Appelgren
mycket noggranna anteckningar. om
vad de hade kostat och vad dc hade inbringat i form av fiirviirvadc mynt och
medaljer. Och han förde noggrant bok
dels över sitt hushålls utgifter och sina
privata inkomster. dels över sin myntaffå r -varje " resuhatställc". som det
heter idag. fö r sig. Men det fra mgår
inte av hans bokföring om han bedrev
mynthandeln under " firma'', vilket
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ändå inte är alldeles otiinkbart. Märkligt nog har jag inte kunnat finna några
"kladdar" till sjiilvdc klarationshandlingar bland Appelgrcns efterlämnade
papper. Däremot har jag av hans minllliösa bokfåring trott mig kunna utläsa att de n gamle inbitne ungkarlen
- som 1908- 15 bott tillsammans med
sin mor Maria i Stockholrn - ännu på
sin ålders höst, trots en i våra ögon
mycket blygsam folkpension. hade det
ganska gott ställt. Sina pekuniära tillgångar testamemerade han tilltvå ensamstående damer som hade sett till
honom mot slutet av hans liv. - Hur
som helst ii r det en fröjd att ta del av
TG Appelgrens in i det sista kraftfulla, ja sköna handstil både i ord och
siffror!
Men man kan också glädja sig åt
TG Appelgrens detalj rika noteringar
om sina släktförhållanden! Vill säga
om man tar sig till Skarnbo rgs Länsmuseum i Skara dit jag. till nytta och
glädje få r släkt- och bygdeforskare.
har överlämnat TG Appclgrens mera
personliga handlingar. Jag kan försä kra att där finns mycket att hämta! l
skrift- i hädangångna släktingars anteckningar i gamla almanackor och i
deras korrespondens - i underbara
akvarellerade teckningar av TG Appelgrens far och i en miingd fotografier av en släkt som utslocknade med
TO Appelgren. Allt detta minner
främst om 1800-talcts Västergötland
och om livet där.
TG Appelgren va r och förblev ungkarl. vilket va r ett skäl så gott som något fOr min mamma Ellen att bjuda
honom på midd!1g när han hiilsade på.
både "vanlig" va rdagsmiddag och
gärna "söndags middag" då och då.
Jag har fortfarande i livligt minne hur
Appelgren tackade nej när "doktorinnan". som han envisades att titulera
min mamma folkskollärarinnan, ville
'bjuda om'. "Njaa, jag ser (av dessertskeden) att det kornmer au vankas
mera! .. Men Appelgrcn tackade inte
nej till en snaps eller ett glas vin , och
han tände giirna en cigarr eller cigarrcigarrett till kaffet efter maten - i ett
hus där tobaksrökning medgavs endast fOr gäster ! För hela familjen
Lundmark fåll det sig alldeles naturligt an be " Herr Appelgren" att fira
j ul med oss. Men, " nej tac k!". han
hade efter sin mors död i mars 1915
alltid ätit sin julmåltid på Grand Hotel. det enda ställe i sta'n som hade

NY LITTERATUR
Gertoch VeraHatz, Ulrich z.,.,icker,
NoelochZofla Gale: Otto·Adclheid·
Pfennige. Untersuchungen zu Mil n·
zendcs 10./ll.JahrtiUndens. Com·
mcntationcsdenummissacculorum
lX-XI in Suecia repen is. NovaSe·
ries7.146sidor, illustrationeri tex·
len.225krpluspono.
Säljsimynthandelnellerkan bcstäl·
lasdirekt från Numismatiska fors k·
ningsgruppen,c/oRiksanti(.:varieäm·
betet, Box5405, 114 84 Stockholm.
Tel. 08-783 94 41.

öppet på julafton! Undras hur det kan
vara idag!
Menjuldagen 1933 hade vi tydligen
glädjen att se "Herr Appelgren" som
vår gäst! Den dagen fick jag nämligen, nyss fjortonårig. som gåva av
honom ett ännu bevarat vackert exemplar av den silvermedalj över Carl
Gustaf Wrangel som hade präglats
1665 (eller 1666 ; se Hildebrand .
1860, s 41)!
När TG Appelgren gick ur tiden.
den 8 mars 1950. blev det uppenbart
att han inte hade några niira släktingar
i livet och att han hade testamenterat
sin numismatiska kvarlåtenskap - en
tin liten samling mynt och medaljer,
böcker och korrespondens. bok 11.1rings- och släkthandlingar - till sin
gamle vän och medkiimpc Efraim
Lundmark och i andra hand till mig.
Pappa Efraim och en av T G Appelgrens sista trogna kunder, tandläkaren Manne Jacobson i Lindesberg.
tog hand om avvecklingen av dödsboet. När sedan min fa r gick bort i
augusti 1960, var det jag som tick
överta en hel del åtråvä rda mynt och
medaljer. böcker och korrespondens
efter både Appelgrcn och min far.
SNT 3 • 92

SNT
har låga annonspriser
Utny ttja det !
Hur det sedan har gåll med det arvet
hör inte till den här berällelsen. Men
något vill jag ändå gärna meddela.
T G Appelgrcn hade. bland många
andra. som kund haft ..Genemlkonsuln... Axel Ax:son Johnson. Till honom hade Appclgren fOrmedlat flera
oskattbara plåtmynt. vilka numera
ingår i Avesta myntmuscum som så
vackert och föredömt igt har ordnats
av Bertel Tingström. Till detta museum har jag skänkt en mycket porträttlik akvarell föreställande TG Appelgren. - Men långt dessförinnan
var det min far som skriftligen meddelade ''Generalkonsuln.. all hans
gamle huvudleverantör av siillsynta
mynt hade gått ur tiden.
Till den värdige vårdaren av T G
Appelgrens minne, Ulf Nordlind.
som tog initiativet till att Svenska
Numismatiska Föreningen 1986 utgav
en minnesmedalj över denne, har jag
överlåtit Appelgrcns efterlämnade numismatiska handlingar.
Själv bevarar jag, av vördnad och
tacksamhet, bland annal. alla T G Appelgrens kataloger - i fyra hal vfranska band - och alla hans övriga publicerade skrifter. Men jag är också
tacksam ägare av hans första myntsamling. i en .. Havanna Ir '-ask! Den
hade Appclgren på olika säll sammanbml!t under åren 1887-94. De första
my~ten i samlingen. 2 öre 1591 och 4
öre sm 1676. hade han t?m av en moster. Av sin far hade han sedan fåll 4
öre sm 1669. Landskrona. och 2 öre
1675 liksom ett vackert exemplar av
Gustav III :s riksdaler 1780- .. Kungabild av annan gravör än Liungbcrgcr.
Seralimerstjärna utan IHS.''. enligt
Appelgrens an teckning. Av en farbror
hade han dessutom mottagit 4 öre sm
1667. Alla uppgifter om mynten och
deras givare iir sorgfiilligt antecknade på myntpåsarna med Appelgrcns
vackra och liittliista handstil. Ytterligare ett mynt finns i T G Appelgrens
första myntsamling. Gustav II Adolf.~
l öre O i l 1626. Det hade han ..Köpt
i Holmbergs myn thandel Dec. 1894:'
Då var TG Appelgrcn 22 år gammal
- men hans numismatiska intresse
hade tydligen börjat grundläggas redan när han var bara 15 år!
O
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Problemet med att
finna en god tecknar e
Innan fotograferingskonsten slog igenom som medel att avbilda föremål i
tryckta arbeten var man tvungen att
anlita tecknare. kopparstickskonstnärer och litografer. Att det ständigt var
ett sökande efter anister förstår man
av riksantikvarien Bror Emil Hildebrands brev till den danske fornforskaren och numismatikern CJ Thomscn (29 januari 1847):
Hvad slag> artister använder De till all
aftcckna amiqvariska föremål? Artislerne
kunna ej bmkas härtill. Kommer De ihog.
mir Sckrctcran:n i Fria Konsternas Akademi här gaf dem au välja mellan en gam·
nml 80-årig gubbe med darrande händer
och. en ung 8-årig gosse'! Samma fårlägenhel råder här ännu.

Den litograf som Hildebrand niimncr
är den tyske invandraren till Sverige.
Johann Friedrich Meyer (1806 - 1893)
som från 1841 varit bosatt i Stockholm. I huvudstaden grundade han cu
stcntryckeri. efterhand ombildat och
utvidgat under firmanamnet J F Meyers & Co lithogmliska och xylogr.tliska institut. sten- och boktryckeri.
Meyers firma var i sitt slag den mest
betydande i Stockholm: fOr fiirs ta
gången i Sverige användes hiir zinkatypi och framställdes fårgtryck p~ litografisk v'Jg. Så egentligen var det en
synnerligen kvalificerad pcr..on som
hjälpte till med planscherna. En samtida med Hildebrand var orientalisten
och professorn Carl Johan Tornberg
(1807 - 1877). När han långt senare.
år 1870. sökte efter en tecknare av b -

Eu wsnitt friJtJ den plansch i Rellll! de la Numismatique Beige 1870.
som Angelica Tomberg ritat.

Ett ?!r senare (21 juli 1848) skriver
Hildebrand till Thomsen om problemen att få teckningar utförda över dc
guldbrakteater som inkommit till museet:
Dc kiinner af egen erfarenhel hum svårt
här är all men ackurallecknare. Jag har till
>iM må>l viinda mig till en lilhograf. den
som graverat mina Anglosachsiska myntplanscher. Han fOrsökte teckna för hand,
men arbetet blef icke antagit. Derefter forsökte han afri1a p:i sten. efter samma mcthod. >om han anviinde fOr myntens copiering. Han bestryker sjclfva piecen med el!
t1irgadl iimnc. aftryckcr den på sten och
uppritar sedan med graver-nål. På deua
~Il blir albildningcn ful h trogen men koslnuden blifvcr n:\got större. än hvad jag formod:tr all Dc är van au betala fOr en vanlig
aflcckning fdr hand. Denna kopia kostar 5
Rd Banko. Som Elats Rådet Rafn skrcf an
Oldskr. Siillskapcl hetalar afleckningskosln;uJcn. ~~~heder jag Dem säga mig om pri·
sel iir mr högt och om Sällskapet. under sådana mrhållamlcn vill an jag låter fonsälta
teckningen af dc två andra Brakteater jag i
~bia :\ren mu in.

lamiska mynt till en skrift. fann~ hjälpen nära. Han lät nämligen ~in egen
dotter Angelica teckna mynten. Angclica Tornberg (1846 - 1917). ~enare
med efternamnet Svanberg. v-Jr egentligen amatörn1ålarinna. Hon ägnade
sig åt att måla tadsbilder och genremotiv samt kopierade efter mästare
som Botticelli och van Dyck. År 1870
fick hon pröva sin talang genom att avteckna en rad islamiska mynt från
svenska fynd. Resultatet publicerades
som myntplansch hörande till Carl
Johan Tornbergs arbete ''Decouvcrte~
recentes dc monnaies kouliqucs. en
Sucdc.. som ingår i Rel'lle de la Numismnrique Beige 1870 (s 221 - 245).
Efter sekelskiftet hade dock fotografikonsten helt slagit ut teckningarna. Men även idag måste man ibland
ta till ritstiftet för att förtydliga det
som är vi ktigast att visa.
lan Wisehn
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SVENSKA NUMISMATISKA
••
FORENINGENs
AUKTION
DEN 5 MAJ 1992
Auktionen håll e~ i Statens historiska museer. Storgatan41. Stockholm . Visning fö rsiggår i sessionssalen l trappa
upp mellan kl 16.45 och 18.00. Auktionen äger rum med början kl 18.10 i Hörsalen.
Endast medlemmar i fti reningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union iigcr rätt att närvara och att göra inköp.
Kontant betalning. giirna med check. som utställs på auktionsfo rr'.ittaren.
Fdnvarande medlemmars uppdrag for inrop vid auktionen mottas av Madeleine Greijer, Ripstigcn 5.
171 73 Solna. som bör ha anbuden senast den 4 maj .
Inropat material översänds mot postfOrskott varvid tillkommer portoutliigg. lnsiinda anbud skall ange ett bcstiimt
högsta bud fOr ett bc~tämt objekt. Ev reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att
inköpta objekt erhållits.
Anbudstil-tor var:. bud ej resulterat i inköp. kommer ej att

återsända~.

Kmlitetsbereckningama har satts av Madeleine Greijer och Börje RådMröm. Uppnådda priser kommer att publiceras i nästa auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. Foto Gunnel Jansson, RIK-foto.
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Ahlström-Almer-Jonsson: Sveriges besiuningsmynt. 2a omarb. uppl. Sthlm 1980
W D Craig: Coins of the World 1750 - 1858, 2:a uppl. Racinc Wisconsin 1971
A Grenholms samling. Hirschs aukkat nr 20. 22. 25 och 27. Sthlm 1981-84
B E Hildebrand: Sveriges och svenska konungahuset!\ rninnespengar. .. 1- Il. Sthlm 1874 - 75
B E Hycken : Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. NM XVII : l - 2.
Sthlm 1905 - 15
= Ahlström-Brekke· Hcmmingsson: Norges Mynter. Sthhn 1976
= Numismatiska Meddelanden
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad
Nordisk Numismatisk Årsskrift
= U Nordlinds lagerkat nr 12. Sthlm 1981
= B. Olsen: Lea Ahlborn. Sthlm 1962
= M Mattingly-E A Sydenharn m fl : The Roman lmperial coinage. London 1923 ff.
Seaby, Roman Silver coins and their va1ues, del l - 4. London.
= Ahlström-Almcr- Hernrningsson: Sveriges mynt 1521 - 1977, Sthlm 1976
= Medaljer utgivna av Svenska umismatiska Föreningen. Smärre Skrifter nr 5. Sthlm 1987
= L Wallcn: Sveriges sedlar. Sthlm 1984
= Aug Wilh Stiernstedt: Beskrifning öfvcr svenska kopparmynt och polletter. ll Polletter.
Sthlm 1872
Axel Wahlstedt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor. NM XXIV, Sthlm 1925
Axel Wahlstcdt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor. NM XXIX. Sthlm 1937 - 43
= R S Yeoman: A Catalog of Modern World Coins. IO:e uppl. Racine Wisconsin 1972
=
=
=
=
=
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Albrckl av Mecklenburg 1364-89. BraktcaL Krönt framvänt tjurhuvud inom strålring.
LL XX X1:2.
2

- BraklcaL Framvänt huvud med kluvet skägg. LL XXX II:2.

3

Erik av Po mmem, Lund, kopparsterling . Kristi an l, Malmö, hvid. LL IX, nr 21. 23. 2 sL

1? , l

4

Gustav Vasa 1521-60. Önug u å. SM 57 . Kantskad a.

l?

5•

Johan ll1 1568-92. 2 öre 1570. SM 62.

l+

6

- - 2 öre 1573, 1h öre 1583. SM 65b, 92.

1/1 +, 1/1 +

7

- - 4 mark 1571 , klipping. SM 126.

8

Sigismund 1592-99. l öre 1596. SM 16a. Kantcx, liten repa.

(l+)

9

Gu stav Il Adolf 1611-32. l öre 1626. klipping . SM 112. Ånalel svårläsL

l?

lO

- - Siitc r. l öre 1628. SM 134a. Något ärgig .

( l+ )

Il

-- Arboga. l öre 1627.

II I ?

12

- - Arboga, fyrk 1627. SM 167.

l '!

13

-- Augsburg. Talcr 1632. SB 8. V h.

(l )

14

-- Osnabriick. Taler 1633. SB 4d. Delvis svagt utpräglad.

15

Kri slina 1632-54. 4 mark 1638. SM 42a. Jordfynd?

l'!

16

- - 2 mark u å med glödhakar. SM 63a.

III+

17

- - 2 mark u å. SM 63b. Fräns repad, mctallfel.

(l)

18 •

-- l öre 1633, med voluter. SM 80a. XR.

19

- - l öre 1637. SM 83a. Riga, solidus. snedpräglad så linalet ej syns.

1/ 1 + .l +

20

-- Säter. l öre 1650 . SM 115. Metallfel.

l+

21

Karl X Gu stav 1654-60. 2/3 riksdaler 1660 . Kastpenning till konungens begravning. SM 39.

22

-- l öre 1656, perf, \.4 öre 1656, åls snedprägl. SM 29, 59.

(1) , 111 +

23

Karl XI 1660-97. 4 mark 1694. SM 85. Repor.

(l+)

24

-- 2 mark 1667. SM 115. Kantcx, mctallfcl.

l ?Il

25

- - 2 ma rk 1689. SM 145.

111+

26

-- l ma rk 1690. SM 175 .

l ?/ 1

27

--4 öre 1671, 1675. SM 194, 198.

1+ . l

28

-- l öre SM 1677. SM 348. Liten skåra och små repor.

(l +)

29

- - LoL 5 ö re 1691. 1693 , 2 öre 1666, 1667. l öre 1666. 1668, 1672, 1696. SM 184. 186. 210.
212, 223, 225, 229a, 249. 8 st.

1?-111+

30

-- 2 öre KM 1662. SM 331.

l+

31

- - Reva!. 4 öre 1671 . Narva. 4 öre 1671. SB 108. 4c .

1.1

32

Karl XII 1697-1718. l riksdaler 1707, typ l. SM 26.

33

- - l riksdaler 1718. SM 29a.
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0

41 mm. SM 161b .

1?11
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34

-- 5 öre 1700. SM lOJ.

l+

35

--5 öre 1710,4 öre 1716, kantspricka, J öre 1699. SM 110, 116b, 123.3 st.

1,1,1

36

KArl Xll, 1697- 1718. Nödmyntserie. JO st. SM 213-17a, 218-22.

1-1 +

37

-- J/6 öre SM 1707 (2), 1718, Jupiter, Phoebus, SM 207,212, 217a, 219.5 st.

1-1 +

38

Ulrika Eleonora 1719-20.5 öre 1719. SM 9.

1+101

39

--t öre 1720. SM JO.

1+/01

40

--J öre KM 1719, slät rand, 1719 rutad rand (2), 1719 reffiad rand, 1720 (2). SM 24a,b,c, 25a.
6 st.

1?-1

41 •

Fredrik I 1720-5 J. J riksdaler 1725. SM 62.

Ol

42

- - J riksdaler 1728. SM 66.

l+

43

--J riksdaler 1751. SM 91.

l/l+

44

-- JO öre 1739. SM 121.

45 •

-- 5 öre 1722. SM 130a.

l+

46

-- l öre 1720, 1722, 1723. SM 155, 157a, 158a. 3 st.

1+,1+,1

47

--2 öre SM 1746, bred sköld, 1747, 1749. SM 313a, 314,316.

1+,1, 1

48

Lot. Kristina, 'A öre 1634 kant.spricka, 1641 kant.spricka, 1653. SM 122, 128, 133. Karl XI,
1/6 öre SM 1666, 1682, 1683, SM 356b, 370, 371. Fredrik l, 'h öre SM 1720, l öre KM 1720,
1724 bred och smal sköld. SM 342a, 344a, 346a+b. 10 st.

t-Ill+

49

Adolf Fredrik 1751-71, 1/8 riksdaler 1768. Repa pli åts. 5 öre SM 1755. SM 78, lOJ.

(l), I II +

50

-- 2örc SM 1759, 1760, 1762, 1764. SM 168, 169, 171, 173a. 4 st.

t-Ill+

51

--l öre SM 1751, 1758, 1761, 1763, l öre SM 1768, smal sköld. SM 178, 179, 182, 183,
185a. 5 st.

52

-- Pommem, 213 taler 1763. SB 240a.

53

--- 1112 t.aler 1767. SB 256b. R.

J?

54 •

-- 3 daler SM 1770. SM 59.

l+

55

Gustav ri1 1771-92. t riksdaler/J daler SM 1776.SM 43.

III+

56

-- l riksdaler 1781. SM 47a.

l+

57

- - 2/3 riksdaler/2 daler SM 1776. SM 55.

l+

58

-- 2/3 riksdaler 1779. SM 48.

l+

59

-- 1/3 riksdalerl! daler SM 1777. SM 61. Lite plantsrispor.

60

- - 113 riksdaler 1788. SM 72. Små repor.

(l)

61

-- 113 riksdaler 1789. SM 73. Lite plantsrispor.

1/1 +

62

-- 116 riksdaler/16 öre SM 1773. SM 74b. 7 serafer.

III+

63

-- 116 riksdaler 1790, plantsrispor. 1/24 rdr 1779. SM 88, 94.

1,1+/01

64

-- 1/12 riksdaler 1779, 1/24 rdr 1777, 1778, 1780179. SM 91, 92, 93, 95.

J?,l?,l?,
1/1+

68

SNT 3 · 92

5
41

18

45

•

,

91

92

SNT 3 • 9~

69

65

-- 2 öre SM 1777, stort årtal. SM 102a.

l+

66

-- l öre SM 1778, metallfeL l öre KM 1772. SM 103b, 104a.

1,1+

67

Karl

68

Fredrik I. l öre SM 1735, 1741, 1749, "or oeh liten krona. SM 323, 329, 337a+b. 4 st.

69

Gustav IV Adolf 1792-1809. l riksdaler 1795. SM 24. Plantsrispor, siM repor på åts.

70

-- l riksdaler 1806. SM 29. Plantsrispor, metallfeL

71

- - 1/6 riksdaler 1807. SM 42.

72

- - l skilling 180211766. SM 46.

l+

73

-- l skilling 1802, 1805. SM 46, 48.

111+,1+

74

-- •1: skilling 1809. SM 5Th.

01

75

Karl XHI 1809-18. 113 rik.s daler 1809. Konungens kröning. SM 31. Plantsrispor, liten repa på
Als.

{l+)

76

-- 1/6 riksdaler 1810. SM 20. Plantsrispor.

l+

77

-- 1124 riksdaler 1813. SM 28.

III+

78

-- l skilling 1812. SM 35 .

l + /01

79

-- l skilling 1812. SM 35 .

l+

80

- - 11:

0 1,01, 1

81

Karl XIV Johan 1818-44. l riksdaler 181 9. SM 40a.

III+

82

- - l riksdaler specie 1842. SM 71. Plantsrispor. V h.

{III+}

83

- - 1h riksdaler specie 1831. SM 73n.

84

- - \4 riksdaler specie 1831. SM 79.

l+

85 •

- - 1/6 riksdaler 1819. SM 55. Liten repa pA Als.

{l+}

86

-- 116 riksdaler 1829. SM 58.

l+

87

-- 118 riksdaler specie 1832, 11 12 rdr sp 1831. 118 rdr sp 1836/5. SM 86, 92, 96.3 st.

1+,111 + .1 ?

Xn.

Plåtmynt. l daler SM 1716. SM 181. Korroderad.

skilling 1815, 1112 sk 1812 {2). SM 40 , 44.

1

l?

(l)

88

- - 1: skilling 1832, palmkvist. SM 131.

l+

89

-- l skilling 1820, 1822, 1825, alla l:antex. SM IOOb, 102, lOJa.

1,1+, 1+ /01

90

- · 1: skilling 1819, 1820, 1821. 1827. 1!\29. \4 si: 1821, 1824, 1825, 1827, 1828. 116 sk 1830,
183?, 1831. 1112 sk 1825 ka ntcx, 2 skilling banko 1837, l sk bo 1837. 2/3 sk bo 1842. 113 sk
bo 1842, 1/6 si: bo 1836, 1839. 20 st.

1-1+

91 •

Oskar l 1844-59. l riksdaler sp~cie 1844. SM 24.

1+/0 1

92 •

-- l riksdaler specie 1848. SM 29.

1+ /01

93

-- A riksdaler spec ie 1846/4, pcrf. 1116 rdr sp 184&, 1851, 1852 (2) , 1132 rdr sp 1852, 1853.
SM 40, 46, 49, 50, 53, 54 . 7 st.

1?-1 +

94

-- 4 riksdaler riksmynt 1856. SM 56b.

l+

95

-- l riksdaler riksmynt 1857. SM 60a.

96

--50 öre 1857. SM 61 .

70

1

1

1?/ 1

97

-- 25 öre 1856 (2), lO öre 1855 T, 1858. SM 63, 66b, 67c, 69b. 5 st.

1+/01 ,1+,1,
1/1 +,l?

98

--4 skilling banko 1849 (2), 50.2 sk bo 1844, 1845, 1847. SM 71 , 72, 76, 77, 79.6 st.

1?- 1

99

-- l skilling 1847,2/3 sk (5), 1/3 sk (6), 116 sk (5). 17 st.

l ?-1

JOO

-- 5 öre 1857, 185817, 2 öre 1857, 185817, l öre 1858, 1h öre 1857, 1858 (3). 9 st.

1-01

101

Karl XV 1859-72. 4 riksdaler riksmynt 1869. SM 22. Små repor.

(l+)

102

-- 25 öre 1864, 1871/61. SM 37b, 41a.

1,1/1 +

103

Karl XV. lO öre 1861, 1867, 1869, 1870, 1871. SM 42, 47, 48, 49, 50. 5 st.

1?-1

104

-- 5 öre 1872, 1h öre 1867. SM Wb, 81a.

1+/01,01

105

--5 öre 1861, 1863, 1864, 1867. 2 ör.: 1863/62, 1864, 1867, 1871, 1872. l öre 1862, 1864,
1870, 1872, 1872 på tunn plants. 16 st.

l- l +

106

Oskar U 1872- 1907. 20 kr 1874. SM 2.

1+/01

107

- 20 kr 1889. SM 16.

l+

108

- l riksdaler riksmynt 1873. SM 41.

l+

109

- lO öre 1872. SM 42.

1/1+

110

- lO öre 1873. SM 43.

III+

III

- lO öre 1873. SM 43.

112

-5 öre 1873 . SM 132b.

1+/01

113

-l öre 1873. SM 134a .

01

114

-2 kr 1897, 1907, bådajub, 1876, 1877.4 st.

01,01,1?/l , l?/1

115

-2 kr 1897, 1907, bådajub, 1976, 1878.4 st.

01,01,1?/l, l ?/1

116

- l kr 1875 , 1907.

1, 1+

117

-l kr 1876, 1877, 1879, 1884, 1889, 1890, 1898, 1901, 1903, 1904, 1906, 1907. 50öre 1877,
1898, 1899, 1907. 25 öre 1896, 1899, 1904, 1905, 1907. lO öre 1898, 1899, 1900, 1904, 1907.
26 st.

l ?-1

118

- 5 öre 1892.

01/0

119

- 2 öre 1892.

0110

120

- l öre 1889.

01 /0

121

-5, 2. l öre 1873,5 öre 1875, 1899, 1901, 1907.2 öre 1874, 1876, 1881, 1882, 1884, 1885,
1888, 1895, 1897, 1899, 1901 (2), 1904, 1907 (2). l öre 1892, 1898, 1898, 1900, 1905, 1907
(2). 28 st.

1-1 + /01

122

Gustav V 1907-50. 5 kr 1920, guld.

01

123

- 5 kr 1935 (2). 2 kr 1921 (2), 1932, 1938. Alla jub.

1+-01

124

- 2 kr 1928, t kr 1912, 1913, 1914, 1916/5, 1924, 1927, 1928, 1929, 1932, 1936, 1938 (2),
1939, 1940, 1941, 1949.20 st.

1-1 +

125

Gustav VI Adolf 1950-73 .5 kr 1952, 1959, 1962, allajub, 1955.4 st.

01 -01/0

126

- lO kr 1972, 5 kr 1952, 1959, 1966 (4). Alla jub, 5 kr 197 1. 8 st.

1+-01

SNT 3 · 91
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127

- 5 kr 1972 (2). 1973.2 kr 1950 (2). 1958. 1959, 1961 , 1963, 1964, 1965, 1966 (2), 1968,
1970. 1971. 16 st.

01-01 /0

128

- l kr silver (12). nickel (15). 50 ön: silver (2), nickel ( Il), 25 öre silver (3), nickel ( Il), lO öre
~ilvcr (Il). nickd (12). Tills 65 st. dc ncsta ocirl.:ulerade.

01-01 /0

129

'h skilling år?. överpräglad på ( 17)48. 1h sk 1803, 'A sk 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808
(2). 1112 sk 1802. 1803 . 1805. 1808. 'h skilling riksgälds 1799, 1800, 1801, 14 sk rgs 1799,
1800. 18 st.

l ?- 1

130

70 st äldre sv.: nska koppannynt.

2-1

131

Gustav V och Gustav VI Adolf. 195 st brons- och jämmynt.

Blandad

132

Lot. 2 kr 1907 jub. l kr 1942 40%, 50 öre (12), lO öre (65). Ej gångbara silvc:nnynt (20). Tills
99 st varav 12 i nickel.

Blandad

133

Årss.:t: 1976, 1977 i Myntverkets plastförpackning. 1978-87 i Myntverkets plastkass.:ncr. 12 st.

o

134

England. A!thclrcd Il 978-1016. Winccastcr, A!delgar. S 1148. 1,65 g.

1+/01

135

-- Eofcrwic. Oban. Long Cross. S 1151. 1,67 g.

01

136

Norge. Karl XIV Johan . 8 skilling 1825. 4 si.:: 1842, l skilling specie 1819, metallfcl, 'h sk 1840.
NM 42, 45. 58, 69.

III ?, 1?,1,1

137

-Oska r l. 12 skilling 1850. 1856. Karl XV. 4 sk 1871 , 2 sk 1870
NM 28B. 33. 20 21 A. 22.

138

-Oskar Il. 50 öre 1891. NM 58.

1+/01

139

- - 25 öre 1896. NM 70.

l+

140

-3 skilling 1872, 1873. !O öre 1874. 1890, 1897, 1898. NM ISA, 16, 77, 88, 9 1, 92.6 st.

l,l ,l/1?.
111? ,1?, 1

141

- 5, 2 öre 1876, l öre 1878, 5 öre 1916, 1973. NM 97, 102, 113 svaga repor, 150. 5 st.

01, 1+/01,
(l +), 1 +,01

142

Islamiskt mynt. AR dirham , 2,91 g. Spnnsk-Umayyad. Kalif Hisham Il (976-1009, 1010-13).
Mynton: al-Andalus (Andalusicn) 390 c H (999/1000 eKr). GC M iles, The coinage of the
Urnayyads of Spain. New York 1950, nr 318aa.

l+

143

Islamiskt mynt. AV dinar, 4 ,25 g. Los Reyes de Taifas. Abbasid-<lynastin, ai-Mu<tamid (1 0699 1). Mynton: lshbiliya (Sevilla) 472 cH (1079/80 eKr). GC Miles, Coins of the Spanish Muluk
ai-T awalif, New Yo rk 1954, nr 583 (var).

l+

144

Spelpenning

145

56 st äldre oc h nyare utländska mynt.

Blandat

146

40 st sedlar i album: 10 kr 1968j ub, 1958, 1977.5 kr 1952, 1972, 1978 (3). 32 st div
utliindska .

01 /0 (svenska),
Blandat
(utländska}

·warsamt

srm repor,

1871. l sk 1870.

1,1 ,111 +,
{1),1 +,1

och försigtit• , ·ocn som har lycka behöver intet• . 4 st engelska pollene r.

~1edaJjer

147

Oskar ll:s och Sofias guldbröllop 1907. Gravör E Lindberg. SNF 5:20.

01

148

Oska r IO(Industriutställningcn i Stockholm 1866, Utställningen i Göteborg 1891. Industri och
slöjdutställningen i Malmö 1881. Tenn.

1+-01

149

Oskar Il 70 :\r 1899. A Lindberg. Tenn. Trekungarnötet i Malmö 19 14, av E Lind berg, brons 45
mm . Gu stav Adolf kro nprins)(Baltiskn spe len i Malmö 1914, av A Lindberg. Brons 3 1 mm.
Oskar II)(Till omincl~a 1!172-1897, Laucr . Brons. 4 st.

1,01,01 , 1+

72
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150

Alfred Nobel. Priiglad 1979. Guld 20,4 g.

O

15 1

Samma men förgyllt silver. Präglad 1980.

O

152 •

Samma. Utgiven av Riksbanken 1975 . Guld 20,35 g.

O

153

a) Carl Fredric AdelcraniZ 1716-96, arkitekt, av E Lindberg. Silver 3 1 mm. NM XX:X I1:2 nr
436. b) Svante Armenios 1859-1927 av E Lindberg. NM X:XXI1:2 nr 361. Silver 31 mm. c)
Gustaf Daten 1869-1937 av E Lindberg. NM XX:X0 :2 nr 424. Silver 31 mm. d) David
Davidsson 1854-1942, professor. Av E undberg. KVA 1951. NM X:XX11:2 nr 455. Silver 3 1
mm . e) Per Kalm 1741-79, professor. Av E undberg. NM XX:X11:2 nr 449. KVA 1950. Silver
31 mm . f) Nils Rosen von Rosenstein 1706-73, professor. Av E Lindberg, NM XX:X11:2 nr 446.

0110

KV A 1949. Silver 3 1 mm. 6 st.
154

a) Gregcr Aminorr 1883-1947. Av L Holmgre n. KVA 1977. Brons 45 mm . b) Torbe rn Bergman
1735-84. Av L GrandeL KVA 1957. Hy 1:288.2. Brons 45 mm. c) AG Mörner 1773-1838,

0110

politiker. Av L Holmgren. KVA 1959. Brons 45 mm. d) Östen Bergstrand 1873-1948, professor.
Av L Holmgren. KVA 1961. Brons 45 mm. 4 st.
155

a) Jonas Alstromer 1685-1761, kommersråd. Av G Ljungberger. Hy 1:197.3. Brons 35 mm. b)
Torbern Be rgman 1735-84. Av G Ljungberger. Brons 35 mm. c) Jakob Berzelius 1779- 1848. Av
PH Lundgren . Hy 11:130.5. KVA 1979. d) Bernhard Schmidt 1879-1935. Brons 30 mm, med
nål. 4 st.

0110

156

a) John Berg 185 1- 193 1,läkare. Av E Lindberg. NM XX:X I1:2 nr 430. KVA 1946. Silver 3 1

0110

mm. b) Johan Brauncr 1712-73. Av E Lindberg. NM XX:X I1:2 nr 393. KVA 1941. Silver 3 1
mm . c) JA Brioeli 1849-1925, överingenjör. Av E Lindberg, NM XX:X 11:2 nr 337. KVA 1934.
Silver 31 mm. d) N Collin 1746-1831 , prost. Av E Lindberg. NM XX:X11:2 nr 371. Silver 3 1
mm. 4 st.
157

Jakob Bero:lius 1779-1848. Hvd h .) (Oygande genius avslöjar nallen . Av O H Lundgren. KVA
1849. Brons 56 mm . Hy 11:130.5.

0110

158

a) Ivar Broman 1868-1946, professor. Av L Holmgren . KVA 1962. På randen instiimplat
"silver"! brons 45 mm. b) CW Oseen 1879- 1944. Av L Holmgren. Brons 45 mm . c) Edvard

0110

Phragmen 1863- 1937, professor. Av L Holmgren. KV A 1958. Brons 45 mm. d) The Svedberg
1884-1971. Av L Holmgren. KVA 1981. Brons 45 mm. 4 st.
159

a) Gustav Cassel1866-1945. Av L Holmgren. KVA 1973. Silver 45 mm. b) GJ De Geer 18581943. Gravör? KVA 1967. Silver 45 mm. c) Johan Gadolin 1760-1852. professor. Av L

0110

Holmgren. KVA 1965. Silver 45 mm.
160

a) PG Ccdersehjilld 1782- 1848, läkare. Av E Lindberg. NM XXXI1:2 nr 469. KVA 1956 . Brons
45 mm. b) C VL C harlicr 1862-1934, professor. Av L Holmgren. KVA 1960. Brons 45 mm. c)
Sven Ekman 1876-1964. Av L Holmgren. KVA 1976. Brons 45 mm. d) Jakob Eriksson 18481931. Av L Holmgren. KVA 1963. Brons 45 mm. 4 st.

0110

161

a) Axel Hamberg 1863-1933. Av L Holmgren. KVA 1980. Brons 45 mm. b) Bertil Lindblad
1895-1965 . Av L Holmgren. KVA 1975. Brons 45 mm. c) Carl vo n Li.m: 1707-

0110

1778)(1LLUSTRAT. Av D Fehrman. Brons 35 mm . Hy 1:250.2. d ) Sven Nilsson 1787-1883,
7.oolog. Av A Lindberg. KVA 1901. Brons 38 mm .
162

a) Eli F Hcck se her 1879-1952. Av L Holmgren. KVA 1969. Silver

45 mm. b) Bror Holmberg
1881-1966. Av L Holmgren. KVA 1974. Silver 45 mm. c) Frithiof Holmgren 1831-97. Av L
Holmgren. KVA 1964. Silver 45 mm. d) Nils H Ni lsson-Ehle 1873- 1949. Av L Holmgren. KVA
1971. Silver 45 mm .

0110

163

a) Allvar Gull strand 1862-1930. Av E Lindberg. NM XX:XI1:2 nr 345. KVA 1935. Silver 31
mm. b) Hugo GyldCn 184 1-96. Av E Li ndberg, NM XX:XI1:2 nr 380. Silver 3 1 mm. c) AG

0110

Högbom 1857- 1940. Av E Lindberg. NM XX:XI1:2 nr 465 . KVA 1954. Silver 31 mm . d) Peter
KlaS<m 1848-1937. Av E Lindberg. NM X:XX H:2 nr 463. Silver 3 1 mm. e) MG Mirrag-Leffier
1846-1927. Av E Lindberg . NM XX:X11:2 nr 419. KVA 1944. Silver 31 mm. f) Johan E
Johansson 1862- 1938. Av E Lindberg. NM XXXU:2 nr 459. KVA 1952. Silver 31 mm.

SNT 3 · 92
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164

a) Eli F Hcc ksch~r 1!!79- 1952. Av L Holmgre n. KVA 1969. Silver 45 mm. b) lduns
ll>rtjänstmcda1j utd~lad till JM Rambug. Av E Lindbe rg. NM XXX II:2 nr 387. Silver 45 mm.
c) KAH Mö rner 1854-1917. Av L Holmgre n. KVA 1968. Silver 45 mm. d ) Karl Petren 18681927. Av E Lindberg. NM XXX II:2 nr 467. KVA 1955. Silver 3 1 mm.

OJ /O

165

Norstedts förlag. Av Carl Milles. Brons 56 mm.

OJ /O

166

Carl Gu stafTessin 1695-1770/Årsmötet 1881. Av A Lindbe rg. SNF 5:10. Brons 3 1 mm.

0110

167

a) Emanuel Svedenborg 1688-1772. Av P Lundgren. KVA 1852/1988. Brons 31 mm. Hy
1:236 . 1. b ) Nikodemus Tessin 1654-1728. Av CG Fehrman. KVA 1797. Hy 1:145.7. Brons 31
mm. c) CW Schecle 1742-86. Av IG Wikman. KVA 1789/1986. Hy 1:295.1. Brons 36 mm.

01/0

d) Per V Warge nlin 1717-83. Av CG Fchrman. KVA 1783/1983 . Hy 1:284.1. Brons 35 mm. 4
st.

16!\

a) Da niel Solander 1733-82. Av E Lindberg. NM XXXII:2 nr 388. KVA 1940. Silver 31 mm.
b) Tycho Tullberg 1842-1 920. Av E Lindberg. NM XXX I1:2 nr 409. KVA 1943 . Silver 31 mm.
r ) VB Wittrock 1839-1914. Av E Lindberg. NM XXXII:2 nr 330. Silver 3 1 mm. d) Richard
Åkc nnan 1837- 1922. Av E Lindberg NM XXX11:2 nr 442. KV A 1948. Silver 31 mm. 4 st.

0110

169

a) Hampus von Post 1822-1911. Av E Lindberg. NM XX:XJI:2 nr 399. KV A 1942. Silver 31
mm. b) MG Retzius 1842-1 9 19. Av L Holmgren. KVA 1972. Silve r 45 mm. c) Knut Styffe
1824-98. Av L Holmgren. KVA 1970. Silver 45 mm. d) Anders Wiman 1865-1959. Av
L Holmgren. KVA 1966. Silver 45 mm. 4 st.

0110

170

a) Hj Sjögren 1856- 1932. Av E Lindberg. NM XXX11:2 nr 352. KVA 1936. Silver 31 mm.
b) Per Vugentin 17 17-83. Av CG Fehrman. KV A 1953. Hy 1:248. 1. Silver 35 mm.
c) Vetenskapsakadcmicn)(Stockholmsobse rvatorium, 1932. Silver 35 mm. d ) Nordiska Industri-

OJ/O

och slöjdutställningen i Malmö 1896. Silver med ögla. e) Kopemikus 1473-1543 . Tenn 65 mm. 5
st.

74

171

KVAlFÖR EFTERKOMMANDE. Silver. 14 st.

01 /0

172

Som ovan men koppamick~l. 13 st.

01/0

173

Ahlström, B. Sveriges Mynt 1521-1977. Sthlm 1976, inb.

174

Ante ilska Myntsamlingen del 1-111 i Helsingfors. 1906, 1908, 1936. 6 st. Hfi.

175

Druun. Svenska Mynt de l Il. Text & bilder.

176

Friedberg. R. Gold Coins of the World 1971. Inb.

177

Hede. H. Danmarks och Norges Myntcr 1964. Inb.

178

Hildebrand, BE. Anglosachsiska Mynt i Svensks Kungl. Myntkabinettet. Funna i Sveriges jord.
T rasig i ryggen. Sthlm 1881. Hfi.

179

Holmberg. D. Lagerkal nr 54, aul.."l kat nr 125. mynt av gu ld , silver och koppar 1894. 3 st.

180

Kochs. H. Geprägtes Gold. 1967. Inb.

181

Lagcrqvist, LO. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid. Sthhn 1970. Inb.

182

Lindgren. T . Sveriges Mynt 1719- 1776. Sthlm 1953 . Hfi.

183

Plntbandis. A. Sveriges Scdlar 1661-196 1. Dcl l-111. Inb.

184

Snoilsky. C. Ett Svenskt Myntkabinett. 1873. Inb.

185

Numi~matiska

186

Ahlstriirns aukt kat nr 8. 9 . 27, 28. Sveriges sedlar 1979 och tre smAskrificr. 8 st. Hft.

187

Malmer, B. Mynt och människor; Tarras Wahlbcrg, B. Mynt frAn börja n; Tingström, B. Svensk
Numismatisk Uppslagsbok och Svenska Mynt. 4 st. 3 inb. l hfi.

Meddelanden XVI , XXX . 2 st. Hft.

SNT J ·

•n

188

Hirsch årtalsfOrteckning 1953, 59, 71, 75 och aukt kat okt 1989 . 5 st.

189

Div småskrifter bl a Dc svenska mynten, TG Appclgrcn 1923, Bonniers samling av svenska
medeltidsmynt 1957, S Bolin, Ur Penningens historia. 13 st.

190

Nordisk Kultur. Danmarks Monter c. 870-1241. 19 tavlor efter P Haubcrg 1965. 2 st. Hft.

191

Div kataloger, bl a Grcek coins 1955, Roman lmpcrial Coins 1959, Standard Cat of British Coins
1962, Modem World Coins 1959. 8 st.

192

Norge. 2 kr 1914 jub. USA. Dollar 1971 , halfdollar 1964. Egypten. Pound 1970. AlAzharemosken. 4 st.

01,0,0110,
01

193

2 kr 1938 jub. 50 öre 1940 nickel. 5, 2, l öre Oskar n. Il st, div länder. England. "Farväl"-set
i plastkassett (kv blandad) Irland, årsset 1966 i plastbsseu, lev 01/0.

Blandad

194

Medalj. Gustav VI Adolf/Svenska Numismatiska Föreningen 100 Ar 1873-1973. SNF:S nr 50.
Silver.

OJ/O

195

Medaljer. Karl (XII) fOdclse 1682. Gravör A Karlsten. Bly? Hild 1:430.93. Drottning Lovisas
död 1871 . Gravör L Albom. Tenn 44 mm. Hild 1:506. 1. Kungl. Myntkabinettets Vänners medalj
1973. Gravör L Holmgren. Silver 39 mm. Sporrangs "k.astpenning" till Carl XVI Gustavs
bröllop. Gravör A Wallenberg. Silver 31 mm.

Blymedaljen
1/1+
Övr 0 1/0

196

Al:tier. Aktiebolaget JL Rose å 500 kr 1918, med kuponger. sydsvenska Kredital..1icbolaget å
1000 kr 1919, nr 312545-554.2 st. Hålslagna .

01

197

Hirsch auktionskataloger nr 1-30. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1975-76, 1977-78. Primitiva
och ovanliga betalningsmedel.

198 •

Klondike, Yukon Territory; 1897-99. Gold nuggct. 9,02 g.

l+

199 •

Kina. lO tael silver "sycee" uå. Fyrkantig 50x50x32 mm. Fem stämplar. Ca 366 g. Fyrkantiga
syccss är sällsynta.

l+

200

Kina. l tael "sycee" up. En sliimpel, perf38 g. Japan.

l+

Tempo mameita, silver "bcan money" up (1837-59). 14,16 g.

l+

201

Borneo och Moluckema. Sk "Molucca bulley money• sfårisk järnlegering med bild av
mansansikte och kinesisk kalligrafi. 42 mm, 331 g. Rar.

l+

202 •

Som ovan, bild av drake och moln.

l+

203

Som föregående,
0 8 mm, 8,6 1 g.

204

Väst Afrika. Brons manilla, 17-1800-tal. Arabia, Has.t provinsen, Ahmad ibn Mohamed 1703-30
eller efterträdare. Billon Larin, sk "H air Pin Moncy". Laos-Kambodia, sk "eanoe money". Billon
eller kopparlegering. Längd 105 mm. 3 st.

3+

205

Tyskland, Stadt Bielefeld 1922, nödmynt. 50 mark-sedel tryckt på konstsilke. 25 mark tryckt på
konstsilke.

01

Kina. Shanghai 1914, lO yuan-sedel med hamnbild . 5 yuan-sedel med bild av ånglok. 2 st.

01

206 •

Pollett för gossen Johanne s Larsson å frukost vid matinrättningen för fattige idag. Örebro d 5/5
1852. Av papper.

OJ

207

Gustav Vasa. Stockholm. 4 penningar 1560 "60". SM 141b.

1/1 +

208

Johan lli. 4 öre 1575 R förgylld, varit perf7

(l+)

209

-- Stockholm, Örtug 1589, plantsspricka. SM lOt b.

l/l+

210 •

- • l mark klipping 1572 R. stort plantsfel. SM 136.

(1/1 +)

SNT 3 · 92

0

0

36 mm, 69,04 g.

24 mm, 51,77 g. Som roregående, med bild av stjärna, moln och slingor.

l+

75

76

2 11

Sigismund . l ii n: l ~97. SM 17.

212

· • Fyrl; 1598. knapp plants. SM 29.

III+

213

Johan av Östergötland. l ö re u å. SM 4a. l;orr.

(l)

214

Gustav Il Adolf. l öre 1613. kantfOrt ärg. SM 67.

J?

215

118 ril;sdaler 1832, l sl; illing 1820. 1825. 1h si; 1822 , 1829, 'A sk 1821, 2 sk 1836, l sk 1839,
1840, 213 sk 1842, 113 si; 1835. 11 16 rd 1848, 2/3 sk 1847, 1852, 5 öre 1857 , 'h öre 1858,
5 öre 1860, 186 1. 1865, 1872, l öre 1864.2 1 st.

1?- 1+

216

1

h öre 1857, 1857. l ön: 1872 (Oiic k).

0 1,01,
(0110)

217

2 ö re 1861. 1872.

1+101

218

2 kr 1892. .:j flagnad . 1907.

l ?11,111 +

219

2 kr 1903, 1907.

220

l kr 1875- 1907, alla år. 19 st.

J?

22 1

5 öre 1874-1907. alla år. 32 st.

l ?-1

222

2 öre 1874-1907, alla år. 32 st.

l ?-1

223

2 öre 1900. runda 00.

224

Album med 5 öre 1874-1907 (25), 1909 stort + litet kors, 1911-16, 1919·26, 1928-50 (43), 2
00: 1874-1907 alla år (32), 1909-50 (45), l ö re 1878-1 907 (2 1), 1909-50 (45). Tills. 2 12 st, alla
olil:a.

Växlande

225

l öre 1894 .

1?11

226

2 l:r 19 10. Förskjutet M m.

l?

227

5 ön: 1927.

228

51:r 1935jub, 1952jub, 1954, 1955, 1959j ub, 1966jub, 1971,1 0 kr 1972j ub.

01

229

sedlar: lO kr 1940 (2). 5 kr 1948 jub {3) = 5 st.

01

230

Storbritannicn: 6 pennies 1859- 1946 (24), l shilling 187 1-1946 (23). Tills 47 st.

Växlande

231

USA: Dimcs 1898- 1924, 16 olil:a.

l ?-1

232

Utländska småmynt i silver (före 1925). 68 st.

Växlande

233

Medalj: Ensidigt avslag (åls) av · sve nska akademien 100 år 1886". Silver, lite Oäc kig .

234

Meda lj: Stoc kholms Nya Spårvägs AB 1909, silver 43 mm, 39 g .

0110

235

Medalj: Kg l Dalregementet 300 år 1925, silver 40 mm, 44 g .

0110

236

Medalj: Skånska Husarregementet 300 år 1958. si lver 43 mm, 45 g .

0110

237

Medalj : Kgl. Västg~ regemente 1926, silver 45 mm, 44,5 g.

0110

238

Medalj: Tiiby galopp 1962. si lver 55 mm, 65 g .

0110

239

Nordisk Numismati:.l; Årsskrift 1958-78. 13 st hft, 5 st inb.

240

No rdisk Numismatisk Unions Med lemsblad 1955-77. Följande saknas: 1·5 , 1-10155 , 1-9156, l-5 ,
7157. 5- 10160, 1-7164, 6165, 2166, 10177.
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241

Myntkonta kt 6- 10/83. 1-2/84, 6-10/87, 1-3/88. E Gamby, Bland Numismatiker. SNF:SS nr 3.
Hirschs auk kal med mynt ur Sven Svenssons samling. 17-18 ol1 1966.

242

20 kr 1877

243

20 kr 1902. SM 23.

01

244

10 kr 1895. SM 32.

1+/01

245

1, 1?/1, 1,1 ?11

247

·o·, 1880 ·o·. 4 st.
2 kr 1876, 1877, 1878 ·o·, 1890. 4 st.
2 kr 1880 ·o·, 1880 "OCH", 1890, 1892, flagnad. 4 st.

1?/1,1?,1/1+,1

248

2 kr 1892 ej flagnad, 1893. 2 st.

l ?/1,1?/1

249

2 kr 1897.

l+

250

2 kr 1897 jub. 1897, 1898. 1900. 4 st.

01 , 1,1,1?11

251

2 kr 1897 jub. 1898. 1900. 1904. 4 st.

l + , 111+,
111+ ,1

252

2 kr 1903. Något missfärgad på fråns.

III+

253

2 kr 1904, 1906. 1907, 1907 jub. 4 st.

1,1/1+.1 /1+.
l

254

l kr 1875-77, 1880-84, 1889-1907. 17 st.

1?-1

255

50 öre 1883, 1898, 1899, 1906, 25 öre 1874, 10 öre 1874. 6 st.

l +·l

256

25 öre 1874, 1877.

111+,1+11

257

2 kr 1907, 25 öre 1898.

1/1 +, 1+

258

5, 2, l öre 1873- 1907, ej alla år. 73 sl.

1?-1/1 +

246

·o·. Små hack pA Ats. SM 6.

2 kr 1876. 1877. 1878

(01)

l ?, l ?' 1,1 ?

Gustav V 1907-50
01-01/0

259

5 kr 1935,2 kr 1921, 1932. 1938, allajub.

260

2 kr 1910, 1912. 1913, 1914. 4 st.

1,1/ 1+.111 +.
l+

261

2 kr 1910, 1912, 1913, 1914. 4 Sl.

1?11, 1.1 ,1?/1

262

2 kr 1915, 1922, 1924. 1926, 1928, 1929.6 st.

1-111 +

263

2 kr 1922. 1924, 1928, 1929, 1930, 1931.6 st.

III+

264

2 kr 1930, 1931, 1934, 1935.4 SL

l+

265

2 kr 1935, 1936, 1937, 1938.4 Sl.

III+ ,l +101.
1+,1+

266

2 kr 1937, 1938. 1939, 1940. 4 si.

1+/01

267

2 kr 1934, 1936, 1938, 1939. 4 Sl.

1+,1+/01,
l +101,1 +/01

268

2 kr 1942-49. 2 av varje. 20 sl.

Omkring 01

269

Som ovan.

Omkring 01

270

2 kr 1942-50. ej alla år. 20 si.

Omkring 01

78

s-.:1 ' · •n

271

2 kr 1942-50. ej alla år. 20 st.

Omkring 0 1

272

2 kr 1943, 1944. 1945. 1950. 12 st.

Omkring OJ

273

l kr 1942, ärtakt undu bild.

l+

274

l kr 1942. årtal under bild.

275

l kr 1910 , 1912.

l+

276

l kr 1913, 1914.

1+ .0 1

277

l kr 1924. utan punkter i årtalet.

01

278

l kr 1929, 1932.

1+ ,01

279

l kr 1933.

01/0

280

l kr 1934, 1935.

1+,01

281

l kr 1936. 1937, 1937 spräckt G, 1938, 1939 (2). 6 st.

01

282

l kr 1940 (2). 1941, 1942 40% silver. 4 st.

0 1, 1,01/0, 1 +

283

50 öre 193 1.

0 1/0

284

50 öre 1938, 1939.

0 1,0 1/0

285

50 öre 1928. 25, lO öre 1937.

0 1,0 1/0,0110

286

5 öre 1927 .

Gustav VI Adolf 1950-73
287

JO kr 1972, kr 1952, 1959, 1962, 1966. Allajub. 5 s1.

288

Samma som ovan.

0 1-0 J/0
OJ-OJ/O

289

10 kr J972jub . 8 st.

0 1-0 1/0

290

JO kr J972jub (2), 5 kr 1954 (3), J955 (3), J97J (9). J973 (2) . J9 st.

Omkring OJ

29J

5 kr J962, 1966, båda jub. J971. 2 kr 1952, J953, J954. 6 st.

01

292

5 kr J966jub (10), 2 kr J952 (5), J966 (5). 20 st .

Omkring OJ

293

5 kr 1966 jub (7), 2 kr 1952-71, ej alla år (13). 20 st.

Omkring OJ

294

5 kr J971. 20 st.

Omkring OJ

295

2 kr 1952-71. 20 st.

Omkring OJ

296

2 kr 1952-68, J971. 2 av valje. 30 st.

Omkring OJ

297

2 kr J953, J954, J956, 1958, J961, 1963,1964, 1966. 20st.

Omkring OJ

298

2 kr 1952 (4). 1953 (3), J959, 196J , J963, 1964 (3). l kr 1966 (2), 1967 (5). 20 st.

OJ-O J/O

299

Årsset ej myntvcrksforpackade, J965, 1967-73.

Ocirk

300

Årsset i mjukplast 1976, 1977. I hårdplast 1978-84. 9 st.

301

200 kr 1980, successionsordningen ändrad. I plastkassett.

302

Samma som ova n.

303

l 00 kr 1983. 1984. minnesmynt i plastkassetter.

o
o
o
o

SNT 3 · \12
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304

I00 kr I985, 50 kr I975, minnesmynt i plastkassetter.

o

305

50 kr 1976, 19 76. minnesmynt i plastkassetter.

306

Samma som ova n.

o
o

307

Bahamas. I dollar 1966. 50 cents 1966. Belgien. 5 francs 1873, 50 fr 1939, JOO fr 1954. 5 st.

1+/01.1+.
1+ /01,1 +,01

308

Danmark. 2 kr 1906, 1923, 1930, alla jub.

OJ

309

-2 kr 1945, JO kr 1967, 1968, 1972, allajub.

OJ/O

3 10

-5 kr 1964, JO kr 1967, 1968, 1971 , allajub. 4 st.

01 /0

311

- Årsset I 968, 1969 i mjukplast, 1970 i blå plastpärm. 3 st.

312

- Årsset 1970 i blå plastpärm. 1971, 1972, 1973, 1974 i mjukplast. 5 st.

313

- Årsset i papp, 1976, 1977, 1978, 1979. 4 st.

314

- Årsset i papp, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 5 st.

o
o
o
o

3 15

England, 5 shilling 1953, Churchill..:rown 1965, tradedollar 1897. Filippinerna. l peso 1967,
jub. 4 st.

01,01,1+,01

316

Finland. 10 mark 1967, 1970, 1971 , 1975. Allajub. 4 st.

0110

317

- Samma som ovan.

0110

318

- 10mark 1970, 1971 (2), 1977. Allajub. 4 st.

0110

319

- 25mark 1978, 1979. 50 mark 1982, 1983. Alla jub. l blå plastfickor.

01/0

320

Finland. Årsset 1971, 1972, 1973 , ej myntverl::sförpaekade.

Ocirk.

321

- Årsset 1974-84 i hårdplastkassetter. I l st.

o

322

Grekland. 30 drachma 1963, 1964, båda jub. Japan, 1000 yen 1964, 100 yen 1964, Olympiska
spelen. 4 st.

OJ

323

Lettland. 5 lat i 1931.

1+/01

324

Mexico. 10 pesos 1956, 5 pesos 1948, l peso 1940, 1943, 1944, 1948, 1967, 1975 (3). 10 st.

Ca 01

325

-5 pesos 1948, 1951 , 1952, 1956.4 st.

l +/01-01/0

326

- 5 pesos 1952, 1974, 25 pesos 1968 Olympiaden (2). 4 st.

01-01/0

327

- lO pesos 1956, 1957.

1+/01

328

Nederländerna. 2 11: gulden 1930, 1970 jub (2). 3 st.

1+/01

329

- Antillerna, 2 11: gu lden 1964 . Curacao, 2'1: gulden 1944. 2 st.

01

330

Norge. 25 kr 1970 Frigörelsen (2), lO !::r 1964 Eidsvoll, 5 kr 1978, jub. 4 st.

0110

331

Årsset 1968. i mjukplastförpackning.

o

332

Årsset 1969 •

o

333

Årsset 1970 •

334

Årsset 197 t •

335

Årsset 1972 •

o
o
o

80
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336

Årsset 1973 •

33i

Årsset 1974, 1975 •

338

Årsset 1976, 1977 •

339

Årsset 1978 •

340

Årsset 1979, 1980 i hårdplastl::assetter.

o
o
o
o
o

341

Årsset 1981, 1982, 1983, 1984, i hårdplastlcassetter. 4 st.

o

342

Panama, 5 balboas 1970, jub (2). Portugal, 50 escudos 1968 jub. 20 escudos 1966, Salazarbron.
4 st.

01-01/0

343

Portugal. l escudos 1915, 50 esc 1968-69, 20 esc 1953, 1966. St Thomas & Prince isl 50
escudos 1970.

Ca 01

344

Spanien, 100 p~setas 1966 (1967). Sovjet, rubel 1965, 1970 Lenin. Syd-Afril::a, 5 shilling 1952,
1960. 5 st.

01-01/0

345

Tjeckoslovakien. 50 korun 1947, 25 korun 1965, 1968, 10 koru n 1965, 1967, 1968. AJlajub.
6 st.

01-0

346

Tysi::Jand. 10mark 1972 "l::nut", "atleter·, stadion. D,F,G,J . 12 st.

0 1-01/0

347

- 10mark 19720 "in Deutschland", 5 mark 1968G Gutenberg, 5 mark 1969F, Merkator. 3 st.

0 1-0 1/0

348

Ungern. 5 pcn1,'Ö 1938, St Stcphan, 1939 Horthy. 2 st.

01/0,01

349

USA. Dollar 1879S, 1882S, 18840. 3 st. Små hack.

(01,01),01

350

-Dollar 1886, 1887, 1888, liten repa.

01,01,(01)

351

-Dollar 1896, 1898, 18990. 3 st. Små hack.

(01,01},01

352

-Dollar 19010, 19020, Små hack, 1921. 3 st.

01 ,(01},01

353

-Dollar 1923, 1924, 1971, 1972 (2), 1974, 1976jub. 7 st.

1+-01

354

- Halvdollar 1964, 1976 jub (3), kvartsdollar 1976 jub (2).

Ca OJ

Silverdollar 1971, Eisenhower i pappkassett.

o

355

Venezuela. 5 bolivarer 1911, 1919, 1921, 1924. 4 st.

III +.1,1,1

356

-5 bolivarer 1935, 1936 (2), 1973 (2). 5 st.

1/l+,l/l+.lll,
OJ. O

357

- 2 bolivarer 1960 (3}, l bolivar 1960 (2), 67,m 50 centimes 1960, 25 centimes 1960, 5 centimes
1974 (2). lO st.

01,01,01,1+,
1+,01/0l,l+,
1+,01,01

Öst.errike. 50 shilling 1959, Tyrolen, 1964 Olympiaden, 1966 Nationbanken, 1968 republiken

01-01 /0

358

50 år, 1970 lnnsb rucks universitet. 5 st.

359

-50 shilling 1969, Maximilian l. 1970 lnnsbrucl::s universitet. 25 sh 1967 Maria Theresia, 1970
Lehar (2). Maria Theresiataler 1780 epräg. 6 st.

01-01 /0

360

Algeriet. 5 dinarer 1972 (8), 1974 (2). 8 st.

0110

Gustav Vasa 1521-60
361

Västerås. Örtug 1530. SM 23. Delvis svagt utpräglad.

1/1 +

362

Stoekholm. l öre 1528. SM 41. Delvis svagt utpräglad.

1/1 +

SNT 3 · 92
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363

-örtug u å (1524-27). SM 57. Mctallfel.

l?

364

- Örtug 1530 (230"). SM 6la. lXIvis svagt utpräglad.

II I+

365

- Fyrk 1531. SM 89.

366

- 'h mark 1560. SM 132. R. Kantskada.

1?11

367 .

Västerå s. Mark 1539. SM 145. Kantspricka.

1+/01

368

Svartsjö. 'h mark 1543. SM 190.

369 .

-2 ön: 1541. SM 197.

III+

370

- 4 penningar 1546. SM 207. Korroderad, perf.

(l+)

371

Erik XrY 1560-69. Mark 1564. SM 24. Kantsprickor.

1/ 1+

372

Karl XI 1660-97. l öre SM 1673 . SM 345b. 2 st.

i?

373 .

Fredrik l 1720-5 1. \.4 dukat 1733. SM 5 la. 0,85 g. Något bucklig.

( l+)

374 .

Adolf Fredrik 1751 -71. \4 dukat 1755 . SM 40. 0,95 g.

l+

375

Oskar Il. 20 kr 190 1. Små hack.

(l +/01)

376

- IOI:r 1874.

01

377

- 5 l:r 1901.

01

378

- 2 kr t876. 1878

·o·. 1880 ·ocw. 1898. 4 st.

1?/ 1

379

- 2 l:r 1876. 1878

·o·. 1898, 1904. 4 st.

l ?, l?/1, 1,1

380

- 2 l:r 1898.

III+

38 1

- l l:r 1879, 5, 2 öre 1873. Liten medalj av OH, med ögla.

1?,1/1 +, l +. 1+

382

Gustav V. 5 kr 1920.

l+

383

Årsset i mjukplast 1978 , 1979, 1980. J hårdplast 1978, 1979, 1980-88 . Il st.

384

Som ovan.

385

Som ovan.

o
o
o

386

Som ovan.

387

Årsset med engelsk text 1979, 1980, 1983. 3 st.

388

Som ovan. 1979, 1980. 1983 .

389

Som ovan. 1979, 1981, 1982.

390

Som ovan. 1979, 198 1. 1982.

391

Som ovan. 1981. 1982. 1983 .

o
o
o
o
o
o

392

Som ovan. 1981. 1982, 1983.

o

393

Årsset 19!16.

394

Som ovan.

o
o

395

Som ovan.

o

396

Som ovan.

o

82
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369

367

373

374

405

407
SI'\T .1 · 91

83

84

397

Originalrullar: l kr 1986, 50 öre 1985, 1986. 3 st.

398

Som ovan.

399

Originalrullar: 25 öre 1973, 1983 (2), 1984 (2), 5 öre 1982 (2), 1983 (2). 9 st.

o
o
o

400

5 l:r 1986 {30), 1976 (5).

0110-D

401

Som ovan.

0110-D

402

5 öre 1967 (10), 1970 (9), 1971 (Il), 2 öre 1957 (10), 1970 (10). l öre 1960 (10), 196 1 (7),
1962 (Il ), 1968 (7), 1969 (10). 1971 (10). 2 kr 1957, l kr 1957, 1966.

0 1/0-D
1+-1+/01

403

Gustav Vasa IS21 -60. Stocl:holm, fyrk. Oläsligt årtal pga svag utprägling, typ X (IS29 e11S31).

l/l+

404

Karl X Gustav 1664-60. !4 öre 1657. SM 60.

l+

40S •

Ka rl XI 1660-97. l öre KM 1661. SM 33S.

l+

406

- 2 öre KM 1662, 1/6 öre 1667, 1672. tA öre 1656.

l ?- 1

407 •

Karl Xll 1697-1718.4 mark 169817. SM 38.

III+

408

l öre KM 1719, 1729, 1724, 1746, 1749, 1h öre SM 1720 reffiad. 6 st.

1?-1

409

2 öre SM 1744, 1746, 1748, 1749, 1751 , 1762, 1764, 1766, 1767. 9 st olika.

l ?- 1

410

l öre SM 1740, 1742, 1744, 174S, 1748, 1748, 17SO, 17SI, 17S8, 1761, 1763. Il st olika.

l ?-1

411

2 öre SM 1777, litet årtal. SM 103b. Små J.:antskador.

(III+)

412

l öre SM 1778. SM 103b.

413

l öre KM 1772 planlsfel, 1778. 2 st.

1+ ,1 +/01

414

Stora Kopparnergs pollett 1762, 1790, 1791. Rilagiilds. 1h skilling 1799, 1801, 1802.6 st..

1?-1

415

\4 skilling 1817. Små repor på åts.

(l+)

416

K XIV J. 'h riksdaler 1831. SM 79. Repa på fråns.

(1/1 +)

417

O I. 1/16 riksdale r 1848, 18SO, 1851 , 1852, 1132 rdr 18S2. 5 st.

l ?- 1

418

-50 öre 18S7.

419

- 2S öre 18SS, 1856, 18S7 v h, 18S9. 4 st.

l ?- 1?/1

420

- 1/3 skilling 1846, 1847, 1848, 18Sl, 1852. S st.

l ?- 1+

421

-5 , 2, l , 1h öre 18S7, 18S8. 8 st.

1?- 1+

422

Karl XV. l riksdaler 1871. SM 34. Lit.ct hack.

(l+)

423

- lO öre 1865, 1870, 187 1. 3 st.

l'l-1

424

- 2 öre 1861, 1863, 1864, 1871, 1872. S st.

425

2 l:r 1876- 1907, alla år (1880 "o" och "OCH*). 15 st.

l ?-1

426

2 kr 1876 repa, 1897, 1906 repa 1907 repa. 4 st.

(1), 1,(1/1 +. 1)

427

2 kr 1910-40, ändrad 4. Alla år. 20 st.

1?..{)1

428

2 kr 1942-45G, 1945.,-:50, S0/51, SOS" omgeaverad - 1971. 29 st.

1+..{)1

429

l kr 1898 repa, 190 1 inristning, 1904, 1906, 1907. 5 st.

(1/ 1+),(1/1 +).
1/ 1+
SNT J· 92

430

l kr 1910-42 Arul u bild. Alla Ar. 27 st.

1?-1 +

431

l kr 1946-68 silver, alla år. 22 st.

OJ

432

50 öre 1875-1907, alla dr. lO st.

l?

433

10 öre 1874, 1875, 1876, 1884, 1887, 1891. 6 st.

17

434

l öre 1873-91, 1891-1907. 33

11-1+

435

Wienerpfennig 1400-tal. Bremen-Verden 1196 taler 1675, SB 72. Wismar 3 pf 1733, SB 82.
Pommem tn4 taler 1761, perf, SB 260b.

(1?)-111 +

436

Polen. JO, 20 zl 19S9-72, flera jub. 23 st.

1-0110

437

Medaljer 7 st, bl a Riksbanken 1906, brons 67 mm. Industriutställningen 1866, Hild O U nr 2.
KG Leopold, HyU:78.1a.

Blandat

438

Medaljer 7 st, bl a Landstonnen 2 olika silver. Sthlms friv skarpskytte 75 år 193S, silver SO mm.

1+-01

439

Medaljer och priser mm. 34 st.

Blandat

440

Polletter: Stockholms ångslup 7-(,S öre. 24 st (14 olika).

Blandat

441

Johan lli. 2 öre 1573. SM 65b. 1592. SM 69.

17

442

Karl XU. Nödmynt, Flink och Färdig, Kronan, Phoebus, Men:urius.

17

443

1/6 öre SM 1667, 1673, 1708, 1715, 1716, 1718. 6 st.

17

444

'h skilling 1800, 'A skilling riksgälds 1799 (2). l öre KM 1719, 1720, 1749.6 st.

1+11

445

2 öre SM 1749, bläcksifTror, l skilling 1805, metallfeL

(1),111+

446

'h skilling 1803, 'A sk 1807, 1820, 1825, 1829, 1/6 ak 1830, 1/12 sic 1802. 7 st.

1?-111+

447

l skilling banlco 1838, 1840, 213 skilling 1836, 1839, 18SS, 1/3 sic 1837, 18S2, 116 sic bo 1836,
1839, 1850. 10 st.

1?-1+

448

1116 rilcsdaler specie 1848, 1850?, 25 öre 1859, JO öre 1861, 1864. S st.

l?

449

Kristina. Säter, l öre 1639.

l+

4SO

· Avesta, l öre 1646. SM II I .

l+

451

• • l ö re 1647. SM 112.

1+/01

452

Karl XI. 4 öre 1678, stor och liten lcrona. SM 20la. 2 at.

1+, 1

453

• l öre SM 1673, stor stjärna. SM 34Sc. PlantafeL

l+

454

· l öre SM 1677. Metallfcl. SM 348.

l+

455

• l öre SM 1683. SM 3S2.

111+

456 •

Fredrik l. Plåtmynt: l daler SM 1743. SM 264. Delvis svagt utpräglad.

1+/0 1

457 •

Adolf Fredrik. Plåt mynt: 1h daler SM 1758. SM ISS .

OJ

458

• 2 öre SM 1760, 1761. SM 169, 170.

l+

459

l ler 1940, SO öre 1924, 10 öre 1941 silv, + nickel, 1945 G+'f:

1+/01,01,1+,
0 1, 1+,1+

460

Medaljer: VE Lilienberg)(SNF:s20-prsjubileum 1923. SNF S, nr 30. A levin)(Årsmötet 1933.
SNF S, nr 38. 2 $1. Silver.

0110
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461

Liu~ratur:

462

Spclpenning: Warsa mt oc h fOrsigtigt)(Dristigt och slugt. 32 mm brons.

l+

463

2 kr 19 10 . J kr 19 14. 25 ör.: 19 1 J. 3 st.

1+,1+,111+

464

Danma rk. Borgarkrigsmynt. Kantspricka.

465

- Erik Plogpe nning 1241-50 .

466

-Christian l 1448-81. Malmö . hvid . 2 st.

1?, 1

467

-Hans 148 1-15 13. Malmö. Hvid. 2 st.

1,1

468

- Christian Il 1513-23. Klipping.

l+

469

- Christian IV och V. 8 skilling 1644, l sk 16[1, 16 14,2 sk 1677, 1692.5 st.

Ca l

470

Fredrik IV och VII. 12 skilling 1721 , l sk 1708, 4 sk 1856. 3 st.

Numismatiska Meddelanden IX, V !U. Hfl. 2 st.

1/1+,1+ ,
1+ /01

471

- l kr 1916. 1953, 1958. 25 öre 1941. 4 st.

1/1+ ,01 ,01,
OJ

472

Frankrike. l franc an 13.

l+

473

Israel. 10 lirot 1971 Pidyon Haben, JO lirot 1969 Shalom. 2 st.

0,0

474

150 st mynt från hela världen .

Blandat

475

USA, parti . 20 st. Bl a \4 dollar 1934, V cent 1867, 1907, 1910, 1911, 19 12, dime 1915. Silver
och nickel.

Blandat

Nr 457. Adolf Fredrik , Avesw, 1/ 2 daler SM 1758.

86

SNT 3 • 92

Nr 456. Fredrik/, llvesra. l daler SM 1743.
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UPPNÅDDA PRISER
vid
SVENSKA NUMJSMATISKA FÖRENINGENS AUKTION
den 29 oktober 1991

Nr

Kr

Nr

Kr

Nr

Kr

Nr

Kr

~r

l

!50
280
300
325
160
200
200
550
350
300
170
800
220
140
600
375
550
400
190
180
800
350
110
300
450
130
350
170
200
180
400
200
200
160
140
120
210
350
130
190
130
500
90
130
190
80
100
65
50
150

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

280
210
240
170
180
260
65
300
50
!50
120
50
150
220
270
150
150
220
70
130
45
240
270
350
350
375
500
425
400
325
450
550
700
260
225
400
250
325
100
100
50
60
50
150
140
1650
250
3800
280
325

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
13 1
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1500
470
500
!50
700
50
700
1800
2000
2500
160
200
300
200
250

!51
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

210
280
625
80
110
125
250
200
250
190
130
130
140
120
30
300
90
290
200
210
70
150
150
290
70
250
160
90
160
130
130
120
170
230
210
150
230
120
50
25
25
210
425
110
80
250
140
60
170
130

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
23 1
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
88

A
A
A
400
120
120
160
Å
80
80
160
160
50
60
125
170
200
260
300
240
110
110
310
300

A

120
120
150
275
50
150
70
70
260
100

Kr
120
145
120
150
190
250
350
200
180
110
90
200
45
110
50
40
230
240
25
300
650
140
60
1800
1700
550
475
600
550
650
25
200
300
150
200
30
300
150
275
240
410
550
275
400
210
275
1400
!50
300
400
SI\'T

~

• \12

Nr

Kr

Nr

Kr

Nr

Kr

Nr

Kr

Nr

Kr

251
252
253
254
255
256
257
258
259
7.60
26J
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

400
110
210
300
300
420
200
500
200
250
300
400
350
450
270
1550
400
250
450
350
130
Å
450
425
400
360
250
150
30
30

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

30
30
30
30
110
70
70
150
60
180
175
125
225
250
225
350
550
650
800
80
400
1400
240
50
100
JOO
130
130
50
500

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

190
325
25
30
325
425
450
450
400
200
600
500
70
325
50
130
225
375
275
240
25
100
50
175
200
300
550
600
550
275

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

75
450
350
500
100
325
250
950
400
125
330
160
600
JOO
130
600
260
350
75
550
160
175
150
1700
300
400
350
750
100
125

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

2200
Å
300
550
100
175
375
120
250
250
100
425
425
125
180
375
325
550
160
250
475
600

28 mars - 15 oktober 1992
Kungl. Myntkabinettets utställning

Gustav III:s
medaljhistoria
Kungl. Myntkabineltet ägnar utställningen åt konungens egen medaljserie, vars utformning
och ämnesval han själv i så stor utsträckning inspirerade. Vi vill också påminna vår samtid
om vilken betydelse minnespenningen hade i det förgångna. Gustav III, hör tillsammans
med Kristina, Karl XI, Oskar II och Gustav VI Adolf, till våra genuint numismatiskt
intresserade monarker. Han hade dessutom ett starkt intresse för den samtida medaljkonsten, som han gynnade.
l samband med utståilningen utger Kungl. Myntkabinenet en skri ft med samma namn ·
Gustm • 11/:s medaljhistoria. Förfanare är Tamas Scirkciny. lem Wisehn och Lars O.
Lagerq1·ist. Skri ften omfa uar 40 sidor inklusive e11 tjugol:ll Hirgbilder över medaljer.

Sepamt trycks en katalogdel ror själva utställningen omfauande ca 100 medaljer.
Pris: Skrift 60 kr, utställningskatalog 20 kr.

Beställning kan göras från Kungl. Myntkabinettet, Box 5405, 11 4 84 Stockholm.
Tel. 08-783 9429.
SNT 3 • 92
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När Hildebrand blev ''garde des medailles''
vid Riksens Ständers Bank
A1· lan Wisellll
Proponeras. at framlidne Herr Pre·
sidenten Baron Rålambs och Herr
Presidenter Grelwe Gyllenborgs
Mynte Cabineter måge al Banquen
inköpas.
Framhålles at thet Rålambska
Kabinetet är thet båsta här i Landet
och at thet wore skada. om thet
kom i Utlänningars hander. Ban·
quen skulle lå betala the Ordinarie
Piecerna endast eller skrot och
kom men the rarare borde lämnas
til wärdenng al twå kan nare. Många
rara Myntesamlingar och ibland
them thet arennerska ock Grenger·
ska r= Graingerska Mynte Cab•·
nette hade gått ur landet.
(Banco-Oeputerades protocol
18 maj 1752)

iksens Stiindcrs Bank köpte
1756 enligt ovan citerade Hirslag den Rålamb~ka mynt- och
medalj~amlinge n. Grundstommen till
denna utgjordes :w tvl\ samlingar som
inköpts av presidenten i Bergskollegium friherre Gustaf Rålamb! niimligen dels en från sterbhu ~et efter riksrådet Claes Fleming. dels en från
sterbhuset efter iirkebiskope n Eric
Benzcliu~ d)'· Genom detta köp uppstod en publik samling i Stockholm.
Kiipe~umman var 120.000 daler k 111.
Under dc rorsta årtio ndena hade
kanslirådet Carl Reinhold Berch: en
viss uppsikt ö\·er ~amlingen . men n:i!!Ot direkt arbete med eller komplette~ing av samlingen skedde knappast. År
179-J fick bunkol..ununbMarien Fredrik
Silfv.:rstolpeJ (med bitr'.ide av ~onen
kanslisten Carl Gudrnund Silfvcr~tol
pe•) uppdrag att iordningstiilla bankens myntkabinett samt upprätta en
katalog över samlingen. Denna katalog blev t:irdig 31 december 1796. l
sa7mmndrag Rirdelade sig samlingen
enligt följa nde:
Sven~ka medaljer och mynt 3007 ex
"Ctländingar i Sverige"
13 ex
Svenska pom:itt
9!! ex
Polletter uch ~ pelpenninga r 132 ex
Utländ~b ,k:idepcnningar
och 111) nt
31 8 ex

R.
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År 1800 innc::had.: hankofullmiiktil!cn.
kyrkoherden G Murray (~cde rr;;era
biskop) den från ba nken~ ledning utsedda speciella tilbynen och vården
av mymkabinettet samtidigt ~um Carl
Gudmund Silfvers tolpe m.:r handfast
skulle arbeta med sam l ingen. Murray efterträdde:. 1813 av bankofullmäktiges ord fiirande. greve J Gyllenborg som nu :ick tOrordna nde att
inneha den formel la tillsynen över kabinctlet. Sedan Carl Gudmund Silf,.en.tolpe avlidit 1818. Ö\•ertog friherre
Fredrik Wilhelm von Elm:nhcim tillw ncn och \'årde11. Även han var knut~n till banken ~om bankofullmäktige
och president. Tio :\r senare. 1828. \~If
det kanslir.idet Gu~taf Adolf Bnmcronas tur att ha överinseende över mymkabineHet. Efter Silfver~wlpc d y:\
död uppstod ett nytt problem rör Riksens Ständers Bank - det fanns ingen
inom banken med numismat bka ku nskaper. En annat problem v.ar an ~am·
lingama knappast alls hade komplettenits sedan 1756 - dv s varken med
svenska eller utliindska mynt. Man
tvingades nu att viirva en ny vårdare
utanför banken nc h budet gick till
riksantikvarien Johan Gu~taf Liljegren! som redan hade an~varct fiir
Kungl Myntkabinettets samlingar. En
förutsättninl! fiir att någon utomstående skulle kunna tänk~s arbeta med
bankens numi!>matiska samlingar var
att en af\'ode ingick. Bankoutskottet
beslutade därfor an arwiinc.la 166 Rdr
32 ·killingar baneo/år så~om arvode
till en "!!arde des medaille:." vid b;m·
kens my ntkabinett. År 1832 antogs
Liljegren som förcst.ånc.lare (garde des
mcdailles) vid detta.
Ungefår samtidigt fann~ det nere i
Lund en ung docentmed ov issa fram tidsutsikter - Bror Emil H iidebrand .
Han var i sina forsk ningar numismatiskt inriktad. men tj ii n ~terna var få
inom detta område. För museimannen och numismatikern C J ThcHnsen
i Köpenhamn var detta en olycklig
~ituat ion. Det var viktigt att få fr.un
någon yngre for~kar.: i~ $\'erigc som
kunde fOra en vetcnsk:Jpl ig di~ku~sion
med kolleger i dc närliggande länder·
na. l':ågon ~om \'ille informera om

Gam(if Rt!lmnb. maltring i GE Schri'Hias
Hi/. primr iigo. SPA .

nyupptiickta myntfynd m1n. Den iil<lre geneautionen av :-.venska fo a:-. karc

var i allt väsentligt kvar i 1700-talets
tankegångar.
Thomscn ansåg det därför som y tterst viktigt att Hildebrand inte gick
vetenskapen förlorad. Det var också
bråttom. Redan i mars 1829 ~krcv
Hildebrand ett brev till vä nnen Christoffer Tegncr 6 om sin framtid . Helst
\'ille han fortsätta vid akademien i
Lund. möjligen kunde han tänka sig
ett lektomt i Kalmar (i niirheten av
denna Mad bodde Hildebrands mor.
bru~patronessan Lovisa Hildebrand.
på gården Flerohopp). Dock. om
''Guvernörspredikantsbestiillningen
på S:t Banhelemy . . . . bjöds mig.
skulle jag ej ett ögonblick tveka att
emottaga den .. .. Så flyga mina
önskningar rundt kring verklen utan
att ha något bestämd! mål. lwarvid dc
kun na llista sil!:·
Thomsen skrev ett brev till Liljegren i Stockholm där han rekommenderade Hildebrand som förMärkning
med arbetet i Kungl Myntkabinettet.
Med vi!>S tvekan bjöd Liljegren den
un!!e docente n till huvudstaden 1831.
U;der diskussioner och samarbete i
det oordnade myntkabinettet vann
Hildebrand den mi'>tiinksammc Liljegren~ f6nroende. Någon an,tällning
SNt .1 · ')~

innebar denna v i~te l se i Swc.:khol m
dock inte. Men en miiktigarc man iin
Liljegren. nämligen iin~bcts mannen
August von Hanmansdorff? hade fåu
upp ögonen för Hillichrands mnjiinster. Denne uppm anade Liljegren au
göra yuerligarc törsök all bcr..:da plat~
fö r Hildebrand. Även biskopen i Lund.

ordnande vid Kungl Myntkabinettet
under tre å r (fr om januari 1833). Liljegren tog då tillbaka e rbjudandet om
au Öl'crlåta a nsvaret för bankens
mymkabi neu till Hildebrand. Den nya
tjiin~ten ansågs tillräcklig. När sedan
Liljegren åte rvä nder till tanken all
överlåta ba nkens mymkabine!l 1836

hvi lkcn jag fi1r 'kiita efter eget behag.
Myn tkahincttct utgörc> af en Sven:.k
Mynt - och Medaljsami ing. utmä rkt vacker
och niira nog all deles komplett. Den >am·
lade, fiiN af en Baron Rålamb. inköpte' af
Banken. tiirökade-. och ordnade, af Silf·
\'Cr>tolpc (dcn,ammc. som utgifvit fort·
'>iiuninl! och riittd ~cr till Berchs arbete).
Samli,;gcn iir filflriiflligt ordnad. efter

Fredrik Si/fn'rltolpt·. 11/Ctla/j (37 111111) gnll't'l"flli m · Carl Enhörning och <lagt' //
a•· wint'/'1111 18/J: ti/1/ulr Kungl .lf_llitkabineltt'l (/i•·cken //. sid 31. nr:!).

Faxe. arbetade för en lihning i uenna
fråga. När Bror Emil H iIdebrand anlä nde till Stockholm med ~ lu pen Oscar från Kalmar 5 aucu~ti 1832. efter
au Liljegren ånyo bett honom komma
för att diskutera planer om fra mtiden.
l~mns det inga medel all avliina H iIdebrand. Det enda som Liljegren kunde
göra var au erbjuda Hildebrand si u
eget arvode som garde dc~ mcuailles i
Riksens Stiinders Bank. Om von Hanmansdorff var inblandad i de lta förslag är okiint. men eftersom hanken
inte var särskilt nöjd med Liljegrcns
arbete (då Liljegren innehade tre tjiinster på samma gång var han tvingad att
främst arbeta med det mest akuta hit räknade han inte bankens my ntkabinett) och I'On Hanmansdorff sjiill'
1·ar ful lmäktige i Rikscn:. Ständcr:.
Bank är det inte otroligt att ~ :1 var
fallet. På ~"On Hartman:.dorffs förslag
skulle man dock hos Kungl Maj: t sökä
extra anslag fOr att kunna an~tiilla Hildeb rand. Tanken l':tr också att Hitdcbra nd med kanslern' till.;t<ind tills vidare sk ulle kvarstå som docent i Lund.
l november 1832 biföll rc~crinuen
den av Vitterhets Histo ri e ocit Antikvitets Akademien understödda ansi1kninge n. Hildebra nd hade 1;i11 ell 1\i rSNT

·' ·n

iir det pga en tilltagande trö!lhet och
håglöshet. Då han iiven kiinde l'älvilja
får Hildebrand var det i delta Hige
naturligt au han föreslog att denne
skulle överta sysslan i samband med
att Liljeg ren själv anhöll om tjänstledighet från tj änsten som Riksens Stii nders ga rde des medailles. Det fanns
väl inte heller någon an nan som kunde
överta ansvaret. Den ende som visade
Cll uttalat motstånd •tar professor Johan Henric Schröders i Uppsala. An·
nars hade Hildebrand en ~tor skara
infly tclserika vänner som t cx Bcrzclius. Stie rneld. Ro~enbl ad . Geijer.
Fryxell och Järta.
Så snart som de t blev klart att H il·
debrand skulle ffi tjänsten som bank.:ns garde des mcdailles önskade han
medtida vä nnen Thomsen i Danmark.
Brev från BE Hildebrand till CJ
Thomsen 15 januari 1836:
Ynerligan: en glad nyhet. Jag har kan,kc
nämnt fiir Dem. an Liljegren >Cdan 18.'~
innch~ft en Garde des ;>.tcdaittc, tjcnst 1
Banken. Enligt ett garnmalt löflc. har han
i :\r begärt tjens1ledi,i!he1 och föreslagit mig
ti ll vicarius. mot uppbärande af lönen 166
Rdr 32 S. Banko. l thorsdags a(gjordcs '"kc n hn> Ständernas Fullmäktige i Banken.
med ~nhiill igt bif:lll . Jag mr således n:igut
hiittrc inkomster och ccrlill en samli ng.

Johwt Gu.\ltlj U/j,•grru. oljt•nuilning ll((änl
m · amin~<'// Frf•dri~ llbiiu d/er Jolum
Gu<iaf S~mdil<'f/1. 1il/lttir Riklamikwtrie-

tlmht•trl. Fmo : 111/t.

Bcrch. S:\lc•k' har jag till cn början föga
an nat att giira. iin att alhkaff:J hvad som
under dc scdn:t>te 10 eller 12 åren blif\·it
priiglndt. 1'\ågnn ''nr revolu tion med dc
iildn: mynten v:\gar jag iinnu il·kc fUretag;L
H'•ad jag gcrna önskade att ku nna bringa
til lviiga. vnrc. att få medaljerna a(-;ki lda
fr:in mynten. Dc llirvara' nu t i l lsamm;~n~
i ett ~tnrt od1 tlirtriifll igt inrcdt sk5p. Det
ulr)'IIIIIIC. ~om ge nom medaljernas utta\!andc 'kulle vinna,. ville jal! anviimla till
rh rv:u·:1mk :1f en .,;uuling ut l;ndska mynt.
l Bankc1b i\ll'ntkabinett ,kull.: en ~ådan
,:unling vara p:\ ,in riitta plat,. Jag har redan wlt vid en och annan af Banken> Fullmiikt i~:c nm den >Jkc n och funnit dem be·
n:igna- lo r ett ,:\d:Jnt pmjcct. :.:\ vidt det
n>r .\a1111itla nwnt ho;, fr.immand.: n:Jtiona.
J:1c tor' lik,~ii icke fram ännu med min
ö;,k:Jn. att i fr:Jnuidcn kunna tilldgahrinca ctt full,tändi!!t Thaler· und Gru'rhc'n· Kahinct fr!! n l)()(). talet' hörjan till
nanar.111dc tid. Samtida lll) nboncr tycker
.1ag det borde ~eke 'ara 'å särdeles S\"årt att
komma iif, er. om man blott ku nde få rela·
tiOner utc>mland,. fi)r att u1byra dra nya
Silf,cr· och kopparmynt mot andra;.
Koqnadcn mr Banken ,kulle ,åtedcs blifv:l [1111\iiNO ne i dc ncsia !:111. te m [ igen

-
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Bror Emil Hi ldebrand fortsalle all
vå rda banke ns myntkabinen under
hela sin yrkesverksamma tid (dvs till
1879). Samlingen utökades ständigt.
För Hildebm nd var det självklan all
bankens my ntkabinen en dag skulle
förenas med Kungl Mymkabinellel.
Nort' r
l. Gu, wf Rålamb (1675 - 1750). friherre.
fi mb.:l~m:~ n ud1 ':unlare. Hans samlin!!
umfauad.: bl a 2 .370 ; venska myn t och
m.:d:~ljcr. Guslaf Rå lamb ingick i den av
Carl Gus1af Tcs,i n skapade kungliga nu misnl<Hiska komrnincn. som skulle utarbeta
en full sliindig " hisiOria nurnismalica palriac:· Den handskrivna inbundna f<ineckningen med planscher i !lera band utnyttj as fi>rlfarandc i o lika sammanhang. Kalaloge n tl1rvaras i Kungl Mymkabinettcl.

2. Carl Rei nhold Berch (1706 -1777) .

Bror Emil Nildt'immd. Foro från 1868 m· G JOOJ>. ATA.
obe1ydlig. - l Dankens h\·alf ~1:\r en 1:\d;J
innehållande <!Il par IUM:ndc ~lö rre och
mindre guldmynl. hvilka länge ' ':1ri1 ämnade au ncdsmälla;. och omprfiglas. Jag
skall laga au jag får ge no mse dem: må hä nda 1ord.:: jag de ribla nd 1rä ffa en och
annal. so m fönje nar au bevara~. fO r au
locka 1ill oss en skara ulländska moderna
mymsoner. - Hvad ~äge r Dc o m hela planen fOr en såda111 Ulvidgandc a f samlin gen?- Medalj.:: rna skulle jag ö nska all se
upplagda under glas. mr :111 sedan kunna
inreda skåpels 1;\dor med qvadrall islcr !Or
my men.

Senare pil året tar Hiltll:brantlupp frågan igen.
Brev från BE Hildebrand till CJ
Thomsen 5 september 1836:
Jus1 i dessa dagar har jag e n gyllrm· plan
fOr mig. i a fseende på Banke n' Myntka bi neu. Dc minnes väl ännu hvad jag i bö rjan af årcl >k ref l iii Dem om min önsb n
an 1illöka samli ngen med e n >Vii af fremmande nalioncrs nu cur;.emndc mym. Jag
hoppas snan kunn a begagna mig a f dc goda råd Dc i dcua afseende meddelade
mig. Förhållandel är fö ljande. Jag har
lä n!!e veta!. an i Bankens hvalf forvams en
skrin innehållande 517 ~l. rnym och medaljer a f guld. För någon lid ; edan erhöll
jag Bankofullmäk1igcs 1illå1clsc. <III upphenna och genomse dessa. Dc iiro alla ullfindska (Danska 64 Sl. ). lö nrä fnig1 bibehållna. och lill en de l sä llsvma. Dc äro
präg lade från sl uiCI af 1400-ialcllill medIci af 1700-lalcl. l viin ie u1göra dc 820
dukmc r. På dc"a bygge r jag nu mina för-
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hoppninga r. Jag \' iii ncml. för,.öka au hos
Fullmäkli ge utve rka dessa fångars befrielse ur deras arrest. der de mer-än e n gång
\'aril h01ade med undergång i degel n. och
au få dem lills vidare flyna in i Mymka·
bi nenet. Del är likvä l icke meningen, an
härå nyo instänga dem: ulan jag vi lle. an
dc efter hand skulle få flyga u1 kring v.:rl dc n. Rir an locka andra. mera bchölliga
lillbaka i deras ställe. Om nu Fullmäk1igc
gilla min forslag. så 1änker jag 1rycka en
forteckning på dessa rnyn1. u1skickar den
liii mymsamlare, beder dem välja och spiir
dem hvad dc vilja bjuda igen. På sädmil
säll skulle vi snart nog kunna Iii e n vacker
samling af moderna myn1.

Bytesaffåren blev aldrig av. Det visade sig nämligen au de mynt och medaljer av guld som Hildebrand funnit
i bankens valv egentligen tillhörde
drottning Lovisa Ulrikas myntsamling på Drouningholm . Dessa hade
pantsans av den kunglige bibliotekarien Adolph Frcdric Ristell i Riksens
Ständers Bank 1789. Trots an det blev
stor uppståndelse i hovkretsarna och
i tidningarna var det ingen på banken
som meddelade au mynten och medaljerna fanns där. Saken va r kanske
alliför pinsam. Märkligt nog behöll
Ristell från allmänna indragningsstaten ända till sin död 1829 en pension
av 300 rdr specie. som hans släktingar
kunde utnyttja. Ristell själv framlevde
sina dagar utomlands.

kansli råd och sckrelcrare vid Antikvitelsark ivel. En av 1700-lalcls främsta svenska
numismalikc r. Som numi smatisk expen
var Bcrch ofla kallad 1ill Drottningholm
tiir an hjiilpa drottning Lovisa Ul rika med
hennes samlingar (pa samma sän som Carl
\'0 11 Linne fick göra rörande andra delar av
dr<lltningcns samli nga r). Derch fungerade
framforJI II som fOrfattare av nurnismaliska
;!\·handli ngar och skrifle r. Ha ns a rbeten
ko m au :mviindas lå ng! in i 1800- talet.
3. Fredrik Sil fvcrstolpe (1732 - 1812).
ba nkokommi ssarie 1761-1800. Han ha r
fmrnf0mll1 gjon sig känd som forfana re
liii del SIOI'<I otryckla verkel Berä/le/se om
btmco11·(1rker i Sl'l! rige i fem del ar. Silfverslol pc var my msaml are. Delar av hans
sa mling kom lå ng! sena re i förfanare n
greve Carl Snoilskys ägo.
4. Carl Gudrnund Sil fvcrs iOipe (1 7601818). bankokommi ssarie. Han ärvde faderns my m- och rncdaljsamling. Delta arv
()vcrgick senare lill sonen Gudrnund Leonard SilfvcrsiOipc (1815 -1853). som var
iimbclsman och skald.
5. Johan Guslaf Liljegre n (179 1- 1837).
riksanlik var ic. riksarkivarie. garde des
mcdaillcs vid Kungl Mynlkabinettel och
bankens myntkabincu. Han var en mycket
beg~vad man. vars latanger aldrig kom till
sin riill pga al h fOr splinr..tde arbclsuppgiftcr och en arbelsbörda som ' "dr omänsklig.
Denna si1ua1ion rcsuherade i att Liljegren
1og sitt egc1 liv 2 juli 1837. Bror Emil Hildcbmnd cflcrt räddc Liljegren på de flesta
poslerna.
6, Chri s10ffcr Tegner (1807 - 1885), fil d r
och prost. Till Bro r Emil Hildebrands
silldemvä nner i Lund ka n man äve n rJkna
Chris10ffcr Tcgncr. Han var son liii skalden
Esaias Tcgnc~ och bro r 1ill Hildcbmnds
swra ungdomskärl ek. Gölhilda Tcgner.
Hn n g if1e s ig dock med en annan -en
besvikelse som Hildebrand väl aldrig riklig! kom i)ve r.
SNT 3 · 92

Riksbanken rid JämtOJ:J?et i Srockholm, /800-wlels miu.

7. August von Hanrnansdorff (17921856), ämbetsman, politiker och fullmäk·
tige i riksens ständers bank. Från 1840 till
sin död var han den erkände ledaren for
riddarhusets konservati va fr.:tktion.
8. Johan Henric Schröder (1791-1857).
professor. universitetsbibliotekarie. forn·
och rnyntforskare. Det är helt klar! att
Hi ldebrand kände starkt motstånd från
Schröder. Detta kan kanske bäst exempli·
fieras genom att citera ur ett brev som
Hildebrand skriver till Thomsen 21 januari 1836:
"Schröder går här ännu; jag hoppas likv'.il.
att han snart måtte resa. Han är en odr'.iglig
ljesk. liigger sig upp i allting som icke det
ringaste rör honom. Jag har varit i en häftig
dispyt med honom angående Myntkabinettets ordnande här. Han har från början varit
mycket emot, att jag skulle komma hit. och
trol igtvis hade jag aldrig varit här. om han
hade vetat om saken innan de n blef afgjord. Nu har han erf.1rit. att Akademien
hos K. Majt. begän och erhållit förlängning på mitt f<.irordnande. hvilket tyckes
viieka hans missnöje. Frågar De hvad han
har emot mig. så kan jag ej uppgifva andra skä l. än att jag är ifrån Lund . och att
SNT 3 · 92

han vill ensam passerJ för kännare i numismatiken. Jag har alltid varit i högsta
grad uppmärksam och höllig mot honom:
nu visar jag mig mera kall. sedan jag
märkt. an han spri nger och sätter ut historier om mig:·
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Om tolkningen av 'Ancol' och andra
förvirrade inskrifter på Olof Skötkonungs mynt
Av Tuukka Tillvio

SNT 8/1991 skriver fil. ur Erik
Gamby om 10lkningen av den ldin·
da inskriften OLAFA REX AN·
COL vars sista ord .:nligt honom möj·
ligen kan tolkas som 'an Col'. Della ii r
en gammal ide. rnen enligt Gamby iir
den r'Jua översiillningen inte 'vid hö·
garna· (i Uppsala) utan 'i Kulla' (Biskopskulla nära Sigtuna).
Den gängse tolkningen har under
dc sista dece nnierna varit all ANCOL
är eu förvanskat hin från ordet ANG·
LO(rum) i de anglosaxiska mymcns
kungatitel. Denna tolkning synes helt
enkelt vara elen mest naturliga. oberoende av användandet av NG -ligaturen
på anglosaxiska Crux-mym.
Gambys nya teori iir inte oresonlig
-han hänvisar lex till ett ptivcbrev
från år 11 85 som omniimner en gård
' in Collem'. Ändå finns det skäl all
vara skeptisk. Först och friimst måste
man hålla i minnet all inskriften REX
ANCOL endast förekommer på en
enda stamp. Det spelar ingen viktig
roll alt mynt präglade med denna
stamp är relati vt allrnänna. när det ii r
fråga om inskriftens tolkning. Mymkabineltct i Helsingfors har - tack
,·are H F Antelis testament..: - tio ex·
emplar av ANCOL·mynten. och en
noggrann granskning visar på dem
alla en detalj som visserligen inte är
synlig på den fc.irstoradc bilden i Brita
Malmers Sig iiiJUI Coinage (PI 2, nr
17) men kan däremot ses på myntet
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som illustreras här (detsamma som
i Gambys artikel) : bokstaven " C'
(bakom kungens huvud) har en Ii·
ten trekantig prick vid det övre tvär·
strecket. Den är visserligen liten.
men dess existens på just detta ställe
kan inte ignoreras eftersom den för·
vandlar bokstaven C till ett upp och
nedvänt G. Upp och nedvända bok·
stiiver fcirekommer ju ofta på Olofs·
mynten. Om det således står ANGOL
och inte ANCOL på myntet är tco·
rin om platsnamnet ·cor knappast
hållbar. medan den andra teorin att grundordet är ANGLO - vinner
mycket i trovärdighet. Jag uppmanar

LUNDS MYNTHANDEL

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynl
från Norge, Danmark och Finland
genom oss.
Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR

Listor skickas gratis.
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NORRTÄWE MYNT AB
Box 4. 761 21 Norrtälje
Tel. 0176 ·168 26. Fax 0176· 168 56
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DEBATT

KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄRDERAR

således alla imressemdc att framtaga
sina förstoringsglas och examinera
Olofsmynten av typen LL 13 - 16.
Det är riskabelt att leta ~:fler dolda
meningar i inskrifter som kan va ra
förvirrade och imitativa. Ett exempel
härav iir myntet diir stadsnamnet är
SIDEI i stället för den vanliga för·
kortningen ZITYN. ZIHT eller dy·
likt. Enligt en populär fOrestiillning
skall SIDEI betyda Si(gtww) Dei el·
ler Guds Sigtuna. Detta synes mig
vara en sentimental tolkning i 1800talets anda. På eu annat mynt står det
ju IGNYNDEI - har deua också något med Gud att göra'? Och vad skall
man siiga om OLAF REX AN ZNE·
TEl?
'Ancol'· åtsidan förekommer i kom·
bination med ålla frånsitlesstampar.
av vilka två har myntmästarnamnet
Godwinc. fem Leofman eller Lenan
(förmodligen samma person) och en
har inskriften IN NOMINE DNI M
C. De två Gotlwinc-stamparna ii r nöt·
ta och rostiga, men båda har använts
i oskadat tillstånd med andra åtsido r.
och vi kan således antaga an dessa
andra stampkombinationer iir äldre
än 'Ancol'-myntcn . Della kunde nulj·
/igen tolkas så att Godwinc s lutad~: sin
karriär i Sigtuna med 'Ancol'-mynten
och lämnade ålsidesstampen till Lcof·
man. vars namn inte ii r kiint från and·
ra Crux-rnynt men förekommer se·
nare i typen Long Cross.
O
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the World Mostly first Glass
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FRAN LÄSEKRETSEN
Dampf Schiff
Caroussel A.S.
Som afslutning på W. Th. Strokirks
fortsrellc lse af Stjernstedts poletbcskrifni ng. Numism:ttiska Meddelanden XII. 1890. cropfort 135 obestämbara poleucr. Heraf skal nrev nes nr.
12. Kapellet. som må vrere fra rcstaurationsvirksomheden i Helsingfors.
nr. 22. P. Gall. ~om er fra et dampbådsforetagcnde i Hamburg og nr. 49.
l! SK. som ammen med Stiernstedt
p. 262 numrene 40 og 41. 2 SK og l
SK kan \;erc danske. Videre:
20. På fåltet: A.S. inom O\'al perlkretS. Derutomkring inom oval
repslinga: DAMPF SCHIFF CAROUSSEL och nederst el! ornament. Kanten vågformig. 7 st.
R.5.
21. Lik N:o 20. men O\':tl. 4 h.. 5!
br. R.5.
l en fodnote oplyses. at polene me 20
og 21 har det O\':t le sporrangske stempel på bag iden. Deue stempel blev
brugt indtil 1885. h\'Or det aflostes af
et rundt stempel. C. C. Sporron g &

Co. havde i det nittentic århundrcdc
en minintal export. Der kcndc~ ikkc
danske pr:cgningcr udfurt ho~ Sporrong. Og Tyskland ha\'de et utal af
~ton:: konkurrcncedygtige pr:cgcan~ 
taltcr. l for~og på at bc~temmc Dampf
~chiff Caroussel- polcllcrne bur hctragt~.:s en i Danmark fundet pukt.
~om fabrikationsm:essigt virkcr pr:~: 
get i Tyskland. l ig~.:som indskriftcn i
tighed med Sporrong~ polcucr er p:i
tysk.

For~ide pr:cgct:
om~krift:

A.S i en pcrlering.

DAMPF_CAROUSSEL l ***•**•
Bag,ide blank
me~'ing. 28 mm. Polellen er ikk~.:
pr:cget i ring.

ganund og fra Kjobenhavn~ Somme r-Ti vu l i. En sftdan pol et l(mdtc~
og"l i Pede~en~ Mymkaralog. Borå~
1941 og opfun blandt dan,kc poletter.

••*
Der er bcvarct et bi lied~.: af en "DampFiotille- Karussel". som var op~tillct
i Kjobcnhavns Som me r-Tivoli l S83.
Mangc år scncrc gc noplimcs karru~ellen cftt.:r gamle billeder og Iinde'
cndnu i Kjobenhavns Sommer-Tivoli.
nu under navnet Galejen.
Den oprindclige karru~el. ~on1 vet
har va::rct fra Tyskland. kan amagc~ i
1884 eller ~enes! 1885 at \';crl' nedta·
get og derefter opstillet i Kongl. Djurgården i Stockholm eller i .:n anden
"en'k forl}~telscspark. N:c~tc ~:cson
'ar karru,ellen v:rk. Om den kom til
Norge. Finland eller hjem til Ty~k
land vides ikke. Karruselejer A.S.
medtog ~inc poletter til n:cstc sted.
Kun n~d ''i. at Strokirk ikkc har prn\Ct karm,ellcn.
Jorgen Sml/{1(/

Denne pokt fandte~ i 1963 i dan~ke
ren Eric G. Pehr<i~ons samling. hmr
den betegnedes som va~rcnde meget

INFLATION
Kungl. Myntkabinettet inbjuder härmed till en serie föredrag
om inflation.
Föredragen hålles torsdaga r kl. 19.00 i Medaljsalen, entre
genom Historiska museet, Narvavägen.

9 april
Docent Stefon de Vylder, Ha ndelshögskolon i Stockholm.
Inflation och hyperinflation - erforenheter från Latinamerik a.

23 april
Proles5er Bo Gustafsson, lnslilulionen för ekonomisk historia,
Uppsolo u'1iversilel.
Inflationsteorier och historia.

FRI ENTRE.
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Kungl Myntkabinettet
Utstallningar: Ingång Narvavagen
(hornet Lonnesatan) 2 tr. Stockhotm
Spectalutställningar:
" Ur dolda gömmor"
"G ustav lll:s medalrhostoroa"
Från 28/3 1992
Ring i övligt telefon 08 · 783 94 00
för information .
Museet:
Tisdag-söndag 12-17
Måndag stängt
Besokstid: tisdag 13-16
ongång Narvavägen
Besöksadress
(efter overenskommelse om tid
per telefon) : Storgatan 41
Postadress:
Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08 - 783 94 00
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RECENSIONER
Otto-Adelheid-Pfennige, Commcntationes dt' nummis saeculorum IX · XI. In
suecia repcrtis. Nova series 7. Ge rt
Hatz. Vera Hatz . Ulrich Zwickcr, Not.'l
och Zolia Gale, Stockholm 1991. ISBN
91-7192- 827-8. ISSN 0284 · 7205. 146 ,j.
do r.
l den nya serien av Commemariours de
1111111111is Stu•crliorum IX · XI har ett nytt
band kommit ut. Denna gång behandlas
e ndast en myntgrupp. men så är det också
den största och samtidigt en av dc mest diskuterade och omtvistade grupperna i våra
vikingatidsfynd nämligen Ono-Adelheid·
Pfennigen (OAP). Liksom i tidigare band
(från Apr 89. Aug 89. Okt 89. Fe b 90 och
/\l aj 91) har professor Bril:l Malmer också
nu i en fOrord lämnat en kort o rienteri ng
kring ämnet och de rorfanare som har sva~
rat fdr dc tre delar som f<ireliggand~ arbete
är indelat i. Som så många gånger f6rr är
det Sven Svenssons stiftelse fOr numismatik och Gunnar Ekströms stiftelse för numismati sk forskning som svarat för dc ekonomiska kostnaderna när en hög klassig
svensk bok om mynt ges ut.
l forsta delen ger professor Gen Hatz en
lineruturöversikt över ämnet som i fOrsta
hand täcker tiden 1952 -90. För tiden från
1876 hänvisas till Vera Jammers Die Anfänge der Mlln::.prligung im Her:ogwm
Sachsen. 1952. H Dannenbergs böcker
Die deutschen Mtin:en der siicltfscltenund
fränkischen Kaiur~eir kom 1876. 1894.
1898 och 1905 och från dessa stammar de
myntbeteckningar som än nu användes.
OAP är starkt förknippad med den silveråder av blyglanz vid Rammelsberg 'om
omnämns redan i samband med Otto l:s
tredje tåg till Italien 966-972. Malmen
gav 160 g si lver/ ton och tillsammans med
något dussintal andra silve rfOrekomster i
Harzområdet har här under en lång tid
producerats en betydande del av det silver
som utvanns i Europa.
Grovt indelas OAP i sex grupper betecknade l · VI och de bär snarlika inskrifter:
OTTO REX ADELHEJDA eller liknande
och problemen är att avgör.~ vilken Otto av
de tre möjliga som åsyftas och under vil ken
tid Adelheid av Burgund, gift med Otto I
sedan 951. var mnnyndare fOr si n sonson.
För att följa d iskussionerna a lltseda n
Danneobergs tid bör rnan kiinna kejsart:••
miljens öden mot slutet av 900-talet. och
Hatz lämnar flera intressanta detaljer hiirotn. Otto l dör 973 och eftertriides av sin
18 -å rige son Otto Il som emellertid dör 28
år gammal 983 och som i sin tur efterträdes av sin son Otto III som dör 22 år gammal 1002. Otto Il: s iinka, Theophanu, dör
plötsligt 991mcdan Adclheid lever till999.
men som 14-årig blir Otto III mynd ig 994.
Förhållandet mellan de två kejserl iga iinkorna var spänt och flera kriser påverkade
fOrmyndarskapet. Frågeställningen har varit om myntens legend avser Ottn l eller
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Otto III'!. börjar priiglingcn 9R3 d ler 991'?
och var Gosl;u· ell~r Magdeburg den huvudsakliga priiglingsmtcn?
Genom att OAP Rirckonuner i ,;i stor utstriickni ng i tic svenska myntfynden blir
Jc,sa fragestiillningar avglirantle !lir bedömningen av :\IJcrn och ursprung fOr ~t
skilliga av våra my ntfync.l. Lokalhis10rikcr
har liimnat bctydanJc bidrag till kiinnedC>·
men om si lverutvinn ingen i Har7·onmlJct
och har bland annat givit intrc.~santa ,ynpunkter p;i fr~gan om hur snart utvinning·
en överl!ick fr~n swtsmak te n lH:h kom i
hiinderna på priv:upcr.,oncr. Den myåct
stora produktionen biir ha str'Jck t >ig över
en lång tidsperiod och öve r ett fleruti pro·
duktionsstiillcn. G Hat r. redogör ock,:\ ror
E Kmumc, metallurgiska unoersök ningar
från 1960-talct och B Kluges Mampundcrsökninl!ar från 1980-talet och framåt.
Dr Y."; ra Hatz (tidigare Jam mer) ii r en av
Je stor.l kännarna av OAP. har seda n 1950talet behandlat dessa my nt vid Ocra till fållen och ger nu en faktafylld sanun;mfanning ;w forskningens l:ige i <lag. Ho n
redogör fOr hur dc 13.616 OAP-myntcn.
,om vi har i Sverige. fOrdelar sig på olika
typer (och bonåt 100 undcnypcr) samt i
fynden nedlagda kri ng slutet av 900-l:llct.
Klan iir an mynten ej tillkommit under
Ono b. tid och au typ l kommer relativt
se nt. kanske fOrst kring år 1000. men när
började typ Il an sl:\s? B Kluge som stöder
sig på sina stampundersökninga r fiimrdar
983, medan V Hatz konstatcmr an en slut ligt avgörande om präglingen började 983
eller 991ej kan nå>enban med hjälp av dc
svenska fynden utan det iir nödV:indigt :lll
även närn1are undersöka dc slaviska fyn·
den öster om El be. En gm nskning av myntens viktfördelning ingår iivcn i V Hatz ar·
t ikel och hon linner att standartlav vi kelsen
iir mycket stor. 13·17% (motsvarande av·
vikelser ror sigtunamynten överstiger stundom 30 %! S. B.). Orsaken härtill ligger
inte bara i au en primitiv teknik har anviints utan tyder också på au mynten präglatles på många (mindre) platse r.
Till V Hatz' artikel iir fogad en omtattande tabell över förekomsten av OAP i 630
svenska fynd. fordelade på 63 ol ika undertyper, och som hjiilp vid examinering iniiires även hennes typtabell från 196 1 diir ett
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fyrtiotal åt· och fr;ins iliors karakteristi ska
bitccken återcc:..
Det sista a~sniuct i boken har tre fortat·
tarc. niimlige n professor Ulrich Zwicker.
Lchr>tuhl Werkstoffwissenschaft (Metallc) vid universitetet i Erlangen- Niirnberg
och Dres. Nocl och Zofia G ale vid Nudear
L<lbomtory vid universitetet i Oxford. Detta team har med moderna>tc metoder unJcrsökt dds ca 150 OA P. dels ca 200 and ra
mynt som tjiinat som jiimfOrelsc rnatcrial.
Sålunda har man flirsökt bestiimma legeringens sammansättning i dc delar av mynten som innehåller kopparblandkristaller
som iinnu ej är korrugerade med hjälp av
e lektronstrålemikroanalys (ESMA), som
kan foku:.cras till endast 0.02 m111 och
triinger ner0.05 111111 i metallen. Det är halten av guld. vismut och bly man velat faststiilla :.å noggrant som möjligt. och man
har också i flera falltillgripit spektrnlanaly:. (SPA ). allt i 'trävan att fastlägga r.i·
si lvrets hiirko111st. Blyisotopmätningar har
aven gjorts i samma syfte. Dessutom har
man studerat hur vismut påverkar silvrets
hårdhet och bearbetbarhet.
Resultaten av mätningarna med ESMA
och SPA redovisas i textform på eu dussintal sidor där man i detalj kan inhämta vilka
mynt som analyserats. problem som till stöll och analysrcsultaten. Denna del är
ga nska trög last men dc viktigaste analysresultaten inhämtar man snabbare i dc omfatl:lnde tabellerna som fOijer efter texten.
Dc spårämnen man letade efter forekommer ofta men i mycket varierande mängd.
Generellt kan man säga att guld stundom
ej går au mäta men värden på 0.2 ·0.5%
är ~j ovanliga. Vi smut finns alltid men ofta
ej i mätbara mängder och ''iirtlen över l %
fOrckommcr ej och bly f6rekom1ner regel·
bundet från 0.2 till 1.5 %.
I stor ornlauning har man kunnat göra
snitt i mynten eller myntdelarna som undersökts och mer än sextio sådana sn ill är
avbildade. På dessa bilder ser man ofta
kopparb landkristaller som mörka stråk.
vi lka ger god inblick i myntets tillblive lsehistoria och även en möj lighet att kvantitativt uppskatta kopparhalten. Så till exempel avslöjar flera bilder att man fiirsökt
göra myntets rand tjockare genom att med
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kan>ke en kmv eller någotlämpligt verktyg
skära en ~kårJ längs periferin och ~edan
med hammare välla upp en fiirhöjning
längs kamen. Det går ej au få en lonjockning av myntet> kant geno m all direkt bca rbcta de n med e n hammare. Prov som
man gjort har visat del. Eli annat prov Mllll
man mretagit är au undersöka hur ,j(vret>
bearbetbarhet fc.lrsäm ra, med tilltagande
vi~muthalt. Två prover med 0.5 % re>pekth·e lA % vismut framställdes och det visade sig au ~il vret med den högre halten ej
gick au prägla ens om della s kedde ' 'id
600 gr:tder. Det uppstod kr:tftiga -,prickor
i my me t. Silvret med den lägre vbmut halten var emelle rtid användbar men ej i klass
med visrnutfri u si lve r. Ka nske fick man
blanda R:~mmelsber!!ss ilvcr. ,om innchiill
vismut. med vi>mutfriu sil\'cr fr:in annat
håll för all f:1 fr:un en legering som '':t r priigclbar. och så kan legeringar ha upp~tåll
som i dag är "':\rförklarade.
Bl) isotopmätningarna utgör en >pecidlt
intressant del av dc metallundska undersökningarna. De flesta grund;imncn förckommer i ol ika isotopa former be roende
på all ant:alet elektroner i atomen> yttre
elektron>kal kan ,·ariera. Vanligen är då
filrh~llandct mellan antalet atomer a' dc
olika slaeen alltid konstam. men i detta a'seende ~tgör bly eu undantag. t} det kan
'':tra sl ulprodukten fr.in el! antal olika radic>alai\'a >Önderfallskedjor och därför varierar förhållandet mellan de olik:t botoperna något. De fyra stabila blyisotoperna
mrekornrncr i ungerar följande procent:
1.4 "1: . 21.4"1:. 25.09< och 52.2 %. Med
moderna mas,pektroskop kan andelen ato·
mer av de oli ka sla2en berJkna~ med f\ r·
ställig noggrannhet och resultatet a\ ~da·
na mämingar prickas in i diagram. Dc f~ ra
mälvärdena eer underlag till t\~ olika diagram och m;n finner alt fOr en "b' malm
samlar >ig mätvärdena inom begränsade
orndden i dc båda diaerammcn. Man har
gjon mätningar på m-alm från tio olika
malmfalt. inte bara från Harz Ulan ii\en
f.-:in en an!al S\dl\'Ska talt som kan antal!as
ha varit unde; ~arbetning på 1000-talel.
Resultaten från en sjuniotal målningar har
iniöns i dc l\';\ diagrammen som visar an
de olika fälten väl går au skilJa från \':t·
randra. Som nästa steg redo,·isas blytso·
wpfcirdclningen rör 28 olika undcrsökla
myn1 av hiir aktuella typer och diagrammen ' 'isar all ft)r 25 av dessa !!år det all
med >lOr >3nnolikhet u1peka ~ihcrmal·
men~ ur;prung.
Of1a härrör blye1 från silvermalmen (liii
exempel bl)glam:) och då är bc<lämningen
okomplicerad. För blyfaltiga silverotalmer
måste man i reningsprocessen 1illsäna bly
och då giiller det att spå ra varifrå n delta
bly ka n komma. Som exempel härpå be·
skrivs hur man kan ,·isa au fOr feniciernas
sih·erul,•innmg i Spanien kom bly från
Sardinicntill amiindnin!!. En annan kornplikmion inlräffar när man >mälter ner re·
dan myntat eller omyntal silver mr 311 på
så vis få rå~th·er t1ir mynlning. l 'ådana
SNT 3 · 92

f;tll blir bc,liinmingen ;l\· blyi>Oiuperna av
rin2:1 eller imc1 varde.
;\,·en niir del ej går att 'äkert u1pc~a ,j(v·
rc1s urspru ng 'å kan det \'ara uv \'arde all
åuninslnnc mcu v i ~s l>csl.iimdhct ule,lula
ell alllal möj lighcll:r. Dc gjorda hlyi~olnp·
mä1ningarna har iivcn g ivi t del rc, ullai CI
all man fu nnil. all ulhi'ICI av >i h cr ntd lan
Syd1y~kland o<.:h l·lari-nmrådet \~tri t nt)'l'·
kel bcgr:ln,al. efle~om i~olopbl:tndning:tr
cndaM kan p~vba' i tre fall av 28.
En "':tghc1. 'om också berör.. i artikeln
iir all malrnundcl'ökningarna ej ornfåll:tr
närl iggande omr:'tden Mlltl Fr:mkrike o<.:h
England och ej heller del isl:umka >i lvret.
som ju tidigare domincr:.ll i handeln.
Blyisotopd iagramme n har den \ lnr;t tl•r·
delen a ll dc kan fCirmed la god k um kap Ul·
an allman nii<h·ändigtvis behå\ er bchiir..k:t
den bakomliggande ' •eorin.
En närliggande fråga är: hur förhåller
del ·ig med Siglunamyntcn. kan man lhr
dem '>kilja p;\ ur~prunget !Or olika typer'!
Eller är >ilvrct i dc~~a en blandning 'om
ka n tänkas upp~1~ när cirkulcr:mde mynl
smälts ne r f<ir all ornmv ntas~ Stora delar
av våra viking:uid:t fynd. innehåller m) eke l
omyntat silver. of1a i form a' barr:tr ud1
sih·er,piraler. Kommer delta ,jh·er fr~n
ned\mälta 111) nt eller är det tvärt om ,;~ all
det är t~ prent -,i her 'om \'ar r.\m:ucrial :1\ •
scu för myntning'! Kunde kanske' ikingarna komma över 0111) ntal silver till cll reducerat kilo· pri< vid sin ha ndel med dc
~il ,·erproducerande länderna'! Som vanlig!
när forskningen ger o~' inl re~sant ny kun >kap ~ är det liill all ~tälJa en md liiljdfråeor.
Det har \':tri l cll nöje all taga del av denna de1aljcradc under)ökning a,· en cnd;t
mynuyp fr.\n \';\r.t vikingalidsf} nd. och \l
skall vara m)det tacksamma !Or all del
finns pe~oncr :.om formår alltr:inga djupt
in i problemen och som dessulom ger 'ig
tid au formulera sina resultat pit eu mr
fackfolk och amatörer njulbart ~iitl. Eflcr
a,·slutad lii>ning 'et man dock ej om OAP
började 983 eller för\1 991 och därmed har
eu antal av \"åra f} nd fonfarande en o'aker
Sn•11 8m/une
datering.
Su ne 1\'l'!;.~on : P.tlestin as och Israels M'·
d elhis toria 1914 · 1989. Gilleborgs numi~
matiska föreni ncs ~måsk rifte r nr 21. 24 ~
rikt illus. Gölct;Qrg 1990.
För O\;mlighciCn~ ~kull har vi f:lll en '>krtfl
.om behandlar sedlar fr.in ~lellanö~tcrn 
Palestina och l'r.tcl. Det är med niijc \Ultl
man Jä,cr denna u1miirk1 skrivna 'ikrtfl.
Som läsare känner man sig rik1ig1 lärd cf.
1er en stund med Pcr~~ons arbele.
Dc Ri N a 'cdi;Jr som behandlas är tur·
kiska. År 1914 - niir d~t för> ta ,·ä rld>krigel
u1brii1 - hade lurkarna i ston scll f<irdri ·
vits fr:in del krislna Europa. men det ollo·
man<ka väldel omfauade alltjämt \-:lr:t da·
gars Turkic1. Irak. Syrien . Libanon. h ·
rael. Jordanien och den ar.tbiska h:tl\'itn.
Några "ä~kilda IUrki,ka ~cdlar fOr P;~lc ·
stina lyck' inlc ha funnil,. De n~'' ma~l-

:igarna. hriucrna. lal tutder :i ren 19111 • 21!
ctrkuler:t cgypli,~:t 'cd la r. ~r ,.;j hriuer
na ,J\ap:tdc ,ju P.tlölinc Currenl)' Board
:'tr 1926 hlc\' del a~ 1 uc ll 1 med ,iir,~i l da
pak,lin,ka ., cd la r ndt 1927 >kap:tde, tlcl
palc,lin, ka (JUitdcl. Try..:k ninge n av dc~,a
'ctlla r ~kccddc hos Thouta, dc la Rue & Co
i London. Dc,,:t wd lar \':tr g ilt iga hclal·
ning~mcud i brac! 1ill 'cp1cmbcr 19-l l\. i
Jordanien till 'CJ11cmhcr l 950 udt i Gata
rem,an ('.mn ullluirdc Egyplcn) 1ill JUlll
1951.
Ny;t >cd la r 1111 tlcn unga j udl\ka nalin·
ncn 1ryck1c' 1 USI\ genom li•rntcdling "'
Anglo-?.t le,litt•· Ban~ . (,rac" tiiNa ,cd·
larsalles i omlopp den 18 augusti 1948. l
'kriflen l?tr vi liilja dl· nt:l nga turerna kring
hmeb llir~la 'cdlar. Fi•rfallarcn bc,~ rhcr
nrdcn1lig1 dc olib ,,•dchugå,orna od1 dc
flc,la l} pcrna ar ,,tl ,l\ bildade. S~rif1cn
a\ ,(ula, med en l.t ng re cngd-,k -,;~nmt.m·
faun i ng.
Som r:i,;trc un,~:tr man bar:t au Guleborg-, numi,m:llh~a H•rcntng bn tl>rm:t
Su ne Per,~on 1ill au göra n~gn1 likn;mdc
med Turkicl~ nch k:t n~kc ii\'e n Egyple n'
'etllar. P:l dcll:t -,;iu 'kulle vi fil en hclhch·
bild a' ,cdclhhll>ricn från delta nmli!,!.l
htirn a' \:trldcn.
Fridsamma'! \,tr del nnl! 1 ~lcllann,tcrn
pa del uuoman,b \,tldch 'tid. men det \:l r
u fia nog en g ra' en-, frid li1r r.tll ndnga a\
folken.
Rune Ek n ·: Om den mcclcltida 111 \' ll l ·
ni nj!cn i l..iidii~c. Tr}dO i: Skär'or. udt
fragmcm. Kn ng medelltd 1,\l"borg' lan.
( Vihlcöta - Dal 1989 19'XI. En ~r;l:x•k från
Åh 'borg' lan,mu,eum. Väne~l:x1rg. 1
Uddevalla 1991. ISS1' 0280-9680. ISB:-1
91-97 1612. Upp,.tt,cn lll)!år p;\' J:! -41!
(tll). År..l:x1kcn bc-,lallc' från Äh,l:x>rg'
Jiin,mu~eum. Bn\ 38, -162 21 V5ncr..horg.
Capri~ 170 kr inb.
Vi har i en 1idigarc reccn,inn kunnat hc·
handla Rune F.krc' fi1r numi~rna1ikcn (odt
hela mcdcllid,fur..kntngcn) ,:j '1k1iga ul·
gro1' ningar i Gaml3 Lodri'c och han' Ö\ er·
'iltcr i l.nckt form he framför allt S:-IT
1986:9 10. ' 287). l denna nu rörcliggandc. u1miirk1a gcnum~n!! :t\ del >1or:• materialet a,· framfbr ;1llt mynlning,avfall.
"om täcker tre århundr.tdcn ända fram liii
1360-Utlcl. har Ekrc ih·cn kunna! 1illfoga
dc märkliga fynden fdn 1987. ~om ,.i,ar
311 brakteaten med dubhclkor.. och punkl·
ring. som an<Cil'> \':t ra nor. k <C l Scht\C.
St>f8t'S m_mtl'r. IR65. Tab VI). 1illlomm11
t Lodo'c och lan daler.t' 1111 11-lO-Ialcl.
Yuerlicare en "nor'l. .. brak1c:11 med hk·
formigt kt•r. (1160· 70-t:tl) har ock~:l 'la·
gil;. i ~laden. (Sc :hen SNT 1988:2 , 28·
J l.) A lmi n ~w nc de nna ly p me nar l() r f
'kulle ku nna ha någm ,.;unband rncd Pc·
ICr,penningen.
År,boke"O innehåller llcr:t and m upp,:u 'cr 'om 5r lika l:t'-'~lrda. \arav två 3\' E~rc
- om rcspekli'c Smr4t t\'i4olm kill/u i Et/{·
lt·.<ko8 (där man p1tr'.tffal mynl) och Bon:
L/J
oclr krmg.<gt!nl i l..btlthc.
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AUKTIONER

FÖRENINGAR

SYENSKA
April 4-5 Stock hol m, l3 Ahlström
24
Stodholm.
Stockholms Auktionsverk
Maj 5
Stockholm, SNF::.
våmu ktio n
(endast för medlemma r)
16
Göteborg. Antiköre n
UTLÄNDSKA
April 8
London, Glendining's
13- 14 Maastricht. va n der Dussen
22-23 Paris. Credit de la Bourse
22-24 Köln. Miinz Zentrum
28
Ziirich. Bank Leu
Maj
l
London. Spink
6-8 Fmnkfun. Pcus Nach loJge r
13
London. Glendining's 13- 16 Miinthen, Hi rsch Nachfolger
25-27 Fmnkfurt, Frankfurter lvtiinzhandlung
27
London. Gicndining's
Juni 4-5 London. Glendining's
9
London. Spink

ALINGSAS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten liirsta torsdagen 1 februari - ;1pril
och oktober-december i Sparbankens filmsal kl 19.00. Upplysningar: tcl 0301 - 130 69.
ESK ILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING har miilen på Nya Giistis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månac.J utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammantriider ICirsta helgfria rm\ndagcn i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogårdcn vid Almvägcn. f'agcrsta. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: te l 0223- 116 71.
f'ALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokalt:r Borliingc. Samlaren. biblioteket
Borganäsvägcn. Falun. Kristinegården. Krislinegatan 9 - Il. Upp l tcl 0243 • 258 56.
GÖTEBORG$ NUM lSMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med fi\rcdrag hi\l lcs
a ndra måneJagen i månaden kl 18.45 i Traktören (rr). Köpmansgatan 20. Studiecirklarna
möts i klubblokalen (KL). Skcppsbmn 4' '. 18.30. Medaljcirke ln l :a onsd och Fotocirkeln 3:e onsd. Antik- och Medeltidsektionen 4:c torsd och Ullandscirkeln sista sbta
tisd i månaden. GNF, Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaktman : Bo Nordcll, 03 1·
17 79 70 (dagtid). Anbud: Anders f-alk. 031 - 13 3141.
HALMSTADS MYNTKLUBB har mötenmed auktion i Klara -salen kl 18.30 c.Jcn
måndagen i varje månad utom j ul i- aug. Upplysn ingar: 035- 12 96 76.

f()r~ta

HÖÖRS MYJ\:TKLUBB har möte med aukt ion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje månad utom juni-aug. Upplysn ingar: Even Olofsson 0413-221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten torsta he lgfria mol ndage n i varje m~ nad (utom
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal. S. Långgat:rn 39. Kalmar. Upplysningar: tcl
0480- 159 29. 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje rn:in:td
(utom juni. juli od1 aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. To rget, Karlskoga. Auktioner v!J r och
höst. Uppl ysningar 506 41 eller 365 39.

MÄSSOR
SYENSKA
April 17-19 Sollentuna. Samlarmässa
25-26 Helsingborg. FriMynt-92
Aug 12 · 16 Skellefteå, Kuriosum
UTLÄNDS KA
April JO -Il Harmgate. Spring Coinex '92
~1aj 22 · :!4 Gol i HallingdaL
:'-Jordisk ~1ym -92

KATRINEHOLMS ~IYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje månad i
SPF-lokalen, Djulög. 51. Katrincholm. Upplysningar: tel 0150 · 21045 d 15100.
MY:'-JTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff för~ta t i~dagc n i jan .-april. >Cpt.-dcc.
Lokal: G. A. skolans matsal. S. J5rnvägsg:llan. Sundsva ll. Information om mynt. ,.;i r·
der i ng. auktion. lotterier. Köp och :.iilj. Tel. 060- 55 64 18. Il 35 03.
LUN DS NU~IISMATISKA FÖRENING. Mynur;iff:lr med aktiviteter och :ruktion
kl. 19.15 8 /4, 6 / 5 i "Utbildningshu;.ct", Åkergr. l. Lund. Upplysningar: vard 046 ·
144369 kvällar 046-1346 47.
FÖRENINGEN NO RDVÄSTMY NT håller sammantriide med auktion i Folkets Hu>.
Klippan, kl. 19.00. andra fr~dagen i v-drjc månad. Upply>ningar och mrktion;.lbla tcl.
0451- 132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:c tisdagen \mjc månad augw.ti -:tpril. utom Jcccnrber. Lok.11: NoJaskolan sal 316. Ömsköldsvik. Uppl. tcl 0660·16648 eller 0660- 402 20.

Rättelse
l fårra numret av SNT finns en anikel
med titeln: Medaljer från några gustavianska ordenssällskap. l fråga o m
ordenssällskapet Fribyggare -Sällska·
pet sägs där alt delta sällskap "existc·
rade på 1790-talct och fanns möjligen
kvar några år in på det nya århundra·
det:· Förfanaren som byggde ~i ii påstående på en uppgift i det annars så
utmärkta Nordisk Familjeboks 2:a
upplaga. måste här komma med en
rättelse. Lvckligtvis finns detta sällskap kvar -och l987 firade man si n
200-åriga tillvaro med e n j ubileum~
skrift. Här i finns även ett siirskilt
avsnitt som behandlar sällskapets mc·
~~r
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NORRKÖP!l'\GS MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 trec.Jjc tisdal!en \".rrjc
månad utom i maj- augusti i Ektorps fritidsgårc.J. Auktionwbning börjar kl 18~00. Även
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tel 011· 12 50 12.
NÄSSJÖ ~IY NTKLUB B har motc med auktion på Gt!>taV>>ons Tratlksk~1 la. R:ldhU>·
gatan 33. :'-Jäs;.jö sista tisdagen i varje nr!Jnad utom dec. juni - juli. Upplysningar: tcl
0383 · 158 35 kl 07.00 - 09.00.
SA:'I.ILARKLUBBEN NU ~11S. Skellcftci har möten ti:ir;.ta tor:.d:tgcn i 'arjc m~n:rd i NVhuset. konfcrcn,rummet. Upplysningar: tcl 0910-186 80.
SA!\DVIKEN-GÄVLE ~IYNTKLU BB har möten kl 19 flir>ta on,dagcn i varje månad (ej
juli - augusti). Lokal: Val bo Kommunalhu,. Upply:.ningar: 1cl 026- 18 18 36.
SIGTUN A ~IY1'1TKLU BB har möten onsd 814. 615 kl 19.00 i kluhblokalcn Ro:.er.<bcrg'·
vägen 27 B i Roscr:.lli!rg (auktioner. lotterier. bylc,verks:unhct m m). Kluhblok:tlcn öppen
helgfri onsd 13.00-17.00 sept - maj (aul:tionsobjckt och bibliotek). Uppl 0760-38190.
~1 Y~TKLUBBEN

SKILLING BA:"CO. Linköping, har möten :tndr.t helgfria tursdagen

i varje månad (utom maj - auguMi) i 1-JU\'udbibliotckct. Hunncb.:rg,g:uan 8. Linköping
i Lindblon~;.nrmmet l trupp kl 18.30-21.00..•\r!igcn annn.Jna> en antrk· nch 'aml:rr·

mä"a samt en re>a till Frimynt i Hcl,ingborg. Upply>ningar: te l 013 · 12 22 62.
SI"T J

· 'J~

SKÅNES NUM ISM AT ISKA FÖREN ING håller miitcn ~ista torsdagen i varje månad
utom juni - ;1ugusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgata n 38 A, Mal·
mö. håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september - maj.
SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren. Henig Johans·
gatan 22A. Skö\·de. Möten med auktion kl 16.00 den 21 /4 (resa eller möte). Upplys·
ningar: tcl 0500-80850 (Thonl Lund).
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten 16/ 4.21 /5 kl. 18.30 på Folkare fowklubb,
Telcg. 19. Avesta. Upply;ningar: tcl 0226 • 562 78.
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andr.t måndagen i månaden kl 18.30 i Sparbanken Skånes samlingssal. CB Friisgatan 4 A. Trelleborg. P.il programmet står auktioner.
föredrag, lonericr mm. Upplysningar: tcl 0410-241 31.
TÄUE MYNTKLUBB. Södcrtäljc. har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna. kl 19.00
andr.t tisdagen i varje månad utom juni. juli. augusti och december. Upplysningar: tcl
0755 • 102 03.
NUM ISM ATISKA KL UBBEN l UPPSALA har möten på Uppsala Universitets myntkabinett. Tid : 19.00. 14/ 4 föredrag. Upplysningar: 018-549711.
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i v-arje månad utom december på Kulturhuset. Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visni;g fr:tn kl
18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 07.00 - 09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har möten and ra måndage n i varje månad utom juni. juli och aug usti. Fi}redmg och dyl följ s av auktion. Servering. Upp·
lysningar: tel 0345- 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄRENDS NUMISMATJSKA FÖRENING har ~a mmanträden med auktion 15/4 i
Röda Korsets lokaler. Hovsg Il. Växjö. l slutet av april resa till FriMynt-92. Upplysningar: 0470 · 731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten första torsdagen varje månad okto·
ber- maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten p5 kafeterian. Vallby friluftsmuseum kll9.00 första onsdagen i månaden. Närvaroloueri vid varje möte. Upplysningar: te l 021 -757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3.
1813. 29/4. 23 /9, 21 / 10. 25111 kl 19. Upplysningar: tel 019-13 5213.
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l NÄSTA NR
presenteras bl a. två
nya spännande myntfynd
från Halland
resp Ångermanland.

Gunnar Holsts stiftelse
fOr numismatik stiftad
Göteborgs numismatiska före ning inränade i oktobe r 1991 en stiftelse ror
all hedra G unnar Holst på hans
80-årsdag. Stilielse n skall friimja numismatiken. särskilt i västra Sverige.
Årlige n skall minst en offe ntlig mreläsni ng anord nas. Bid rag kan insii uas
på postgiro 18 72 77 · 9. Göteborgs
Numismatiska f-örening Centralkassan. Jaktgatan 3. 412 70 Göteborg.
Den fOrstc föredragshållaren blev
Gert Rispling från Stockholm. Enligt
Gunnars önskan var ämnet "Vikingatida arabiska mynt". Före rörclihnin·
gen talade GNF:s dåvamnde ordf6rande. Beng1 Holmen. och tackade
Gunnar för hans mångsidiga arbeten
inom numismatiken. Publiken i universite tslokalen lyssnade spänt i två
timmar då Gert Rispling från elementära fakta till invecklade nutida hypoteser utvecklade sin forskning. Avslutningsvis visades vackra mymbilder.
Efter föredmgct stiilldes Oera frtlgor
som Gt:rt med c leg;ms besvarade.
Auktoriserat referat kan rekvireras
från GNF. Siitt in 15 kronor på postgirot ovan. Kraftiga och hjiirtliga appl;ider belönade Gerl Rispli ng. En god
början ptl f()redragsserien !'Hr Miflclsen!
Gunnar Holst ingtlr som självskriven ledamot i stiftelsens styre lse. som
valdes av GNP:s :'trsmöte i december.
Övriga kdamiiter: tekn dr Sven-Erik
Arnell. fil dr Rune Ekre. ka~~aförval
tare Per Olof Engelbrekt~son. filmag
Ben!!t Holmen. fil dr Sune Per..~on
och ~professor Paul ~tröm . S\en~ka
numi~matiska föreningen har skänkt
1000 kr och G :-IF 1500 kr till den fort~aua \t:rbamheh:n. ~len Ocr bidr.Jg
skulle uppskattas!
Bengt Holmen
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Göteborg

Lördagen den 16 maj 1992 lär bli årets höjdpunkt för Sveriges myntsamlare!
Då arrangerar vi nämligen vår 11: e och hittills största kvalitetsauktion på mynt,
sedlar och medaljer. Platsen för auktionen är som vanligt gemytliga Sheraton i
Göteborg. l auktionskatalogen som presenteras p å Fri -Mynt i Helsingborg den
25 - 26 april, kommer objekten att åskåd liggöras i text och bild p å traditionellt
Antikören -maner. Trots att katalogen denna gång blir exklusivare än någonsin
kommer vi inte att höja prise t p å den - utan istället sänka det från 75: - till
endast 50: - (vilket är m indre än halva produktionskostnaden). Detta för att nå
en större publik och stimulera nya samlare att upptäcka auktionsmarlmaden.

Väl mött p å Fri -Mynt i Helsingborg den 25 - 26 april och på Myntauktion nr 11
i Göteborg den 16 maj 1992! (Visning: 14 - 15 maj i våra lokaler).
A uktionskatalogen kan beställas redan nu per telefon 031 -18 39 60 eller
genom insättning av K r 50: - p å postgiro 48 92 03 - 0.

AntikÖI'en
stureplatsen l
S-41139 Göteborg
ta 031-183960

