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Valsverkspräglingen av Gustav II Adolfs
kopparmynt
Tillverkningsteknik och resultat
Av Ja11-0ioj Björk

T

rots att _produktionen av valsverkspraglade mynt var enorm
under 1600-t:!let har inte en
enda vals avsedd för svenskt kopparmynt bcv:-trats till våra dagar. Vi l't'/
därför inte hur priiglingsvalsama har
sett ut. hur stora de var e ller hur de
var kon~truerade. Det enda som lyckligtvis finns kvar och bär vittnesm/Il
on1 dess existens är mynten. Av dem
kan man utläsa mycket om till verkningstekniken. l synnerhet om man
får tillf:ille att studera restmaterial
från myntproduktionen. så kallade
tenar.med icke utstansade myntbilder
etc. Ave n mynt med misslyckat priiglingsresultat är av största intresse vid
forskningen om hur dessa mynt tillverkades.

VaJs ,·erkspräglingens princip
Principen för valsverksprägling finn~
beskriven i den numismatiska litte ratul t:ll av 1:11 nenal förfauare. Hllr görs
därför endast en kon resume. ~
Kopparen glödgades och utsmiddes till något större tjocklek än dc
planerade myntens. l skärverket
skars det smidda kopparstycket till
tenar av önskad bredd.' Efter ytte rligare en glödgning och därpå följande
betbad och sl;itvalsningar var tenen
klar fOr prägling., Tenen stacks då in
mellan ett mot varandra roterande
valspar. Valsamas nedsänkta gravy r
kom genom vabningen att bilda
mynten!> re lie f. De båda valsarna
represente rade dc t1irdiga myntens
i\t- respektive frånsidor. Valsparet var
förbunde t med kugghjul så att de
skulle rotera lika fon. l annat fall
kunde t ex ;\ tsidnns prägel bli förskjuten i förhållande till frånsidans.
Pil s~ vis kunde bia snedpräg ling
uppst~. Av bevarade exemplnr vet vi
all delta fe no men ~ narare var regd än
undantag. Den l ~nga raden av myntbilder p~ tenen stansades ut med
hjälp av en s~ kallad hålpipa. Hur
denna stansningsmaskin var konstrue rad vet vi idag ingenting om. Myntens snill ytor tyder på all den myntsax som A Swab beskriver ej har
anviints 3• Valsverkets drivning skeddc med hjiilp av vallenhjul av överfall styp. vilket var anslutet till den
ena valsen. se bild l.
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llild J. Rt•J.tm\lru/..limr m · l'llllt'rrc/ril t' / m/\1 t •r/.. m '\1'1/ fiir mym priiglirrg. Jtimfiir uniJ.I'I
i S/111' 1990 1 .f-7. Anil.t'ltl odr rrwtft.llenw m· S San•.•lltm.
l Fo ltltl /leimmt'll. Vii.tj0

Rå valsen
Antag an man ur praktisk och ckonomi~ k ~ynvin kc l utnyllj<tde priigling:.val,ar med e11 standarddiametcr. D~
rore nklades arbetet vid mynt verket
hög~l vä;.cntligt. Man behövde 1 ex
inte :.tiilla om valsverket vid priigling
med ell :.tiirre eller mind re val:.par.
En annan viktig anledning kan ha
varit all valsarnas livsHingd var n:lati vt kon. Det kan man hland annal
utilisa av den rikliga miingd variante r
som framför allt Gustav Adolfs runda
kopparmynt uppvisar. Att ha till g~ng
till standard valsar med en fi x diamcter undcrliittade srikcn arbelel i sto r
ut:.triickning både vad betriifTar prUgling~va bamas till verkning och montering i valsswlen. Om man utg:\r
f r~ n all ~c>. l!ravcrade l-ören hi Id ad e
en priigliog:.vals blir val,en'
omkre t~. med ca 2 mm mellannnn
mellan myntbilderna och ca -Il mm
myntdiamete r :
Ii x (41 + 2) = 25R mm
P~ en vals med samma omkret:.
det plats sju halviiren :

f~r

7 >. (35 + 2)

=259 mm

Av myntbilder med fyrl.' valiir ryn"
nio ~t yc ken:
9>.(27+21=26 1 mm
Val ~arna~ medclomkrel:. J..an upp)\kalla-; till ca 259 111111. viiJ..ct gör att
diametern och radien kan beriiknas
till:

Di:um:t.:rn =82.50 111111 m:h
Radien
= -11.25 mm.
Att man gr:weradc myntbilder av mer
:in .:n valör p5 en och ~amma val\
m~\t e an'e' )\om ut.:,Jut.:l. ~ lyniCJh
olil.a diametrar )\kulle i :.~ fall ha
or, al.at problem. U t~tan~n ing.: n fdn
tenen l.unde d:' inte ' k.: rationellt. ty
h:" pipor av olika diametrar ., J..ullc ha
kriiVIl> vid arbetet med en och samma
ten. Vidare tvi ngades man all anpassa
tenens bredd till mynt~o:n med stiirre
diam.:ter. Delta skulle i sfi fall inneh:ira mer opriiglad koppar. dvs onödi gt myc ket skrot.

sr.. r J· •J5

Antag vidare att man utnyttjade

råw!/sar med en stllndardd iamctc r,
nå!!ot mindre li n den ovan ut riik nadc.
Rå'Yalsama var troligen gjutna i stål
och behövde ej vara hli rdadc.J En
standardvals krlivdc bara t!n gj utform
av standardtyp. R5valsen var ime
avsedd för gravyr/pr'.igli ng. Den
utgjorde stommen för ett priiglingsband.
Ytterl igare e n stor fördel vid arbetet med r;'valsar och prliglingsband
kan noteras. NU r prliglingshandet t iIlfogats alltför stora skador. med va nsti lida myn t som följd, kasseratles
det. Råvalscn sparades och försågs
med ett nytt präglingsband.

Präglingsbandet och punsarna
Det plana priiglingsbandet till verkades av stål. Efter utsmidn ing ti ll ca 45 111111 tjocklek fi ck det passera ett
skärverk. Resultatet blev ett smitt
plattstål med en bredd något stö rre lin
dc avsedda myntens. U ingden var
identisk med valsstommens omkrets.
Observera all prliglingsband , till verkade under Marc us Kocks överinseende. ej s lUt valsades. l de lta plana.
smidda tilbt1\nd förs;'c~ prliclincsbandet med önskad g~ravyr. -Något
gravyrarbete i egentlig me ning. dvs
med stickel etc . förekom knappast.
Gravyrarbete t bestod i prakti kenuteslutande av tillverkning av så kallade
puns<lr.~ Dessa graverade~ av skick·
liga yrkesmän - ··ciscnsnidan:".
Punsarna graverades positivt med
utseende som på dc flinliga mynten.
Efter en nödvändig hiirdning var dc
fiirdi ga all använda. Dessa srnrt verktyg ~ar tidsödande och kostsamma
an till verka samtid igt som dc var
mycket viktiga i produ ktionsproccssen. Förmod ligen ansvaratic varje
gravör för en ··egen" uppsiittning av
mer betydande punsar. Punsar av
enklare art. t ex bokstlivcr, punkter
etc. var trolige n en gemensam standardvam som fann s all tillc;' i o lika
storlekar och stilar. Ti ll ~ g ruppen
mera betydande punsar m~s tc bland
annat rUknas dc som var avsedd a för
dc o li ka riksvapnen p;' myntens ~ tsi
dor. Detaljstu dier visar all skiildcns
kon tu rlinjer punsades in i sin hd hct
med c11 enda verktyg. Ko nturlinjerna
:ir nlimligen punsidentiska inom
varje riksvapen- och :.köldtyp. Eli
triinat öga upptäcker enkelt dc skador
och felgravcrincar som iir klinne tcc:k·
nande - för vn~c pum./typ. S..:dan
komp lelleradcs skölden med hj;ilp av
punsar för lejonen och sveakronorna
i de fyra kvadr.mtcrna. va~cn i hjiin·
skölden osv. Riksvapnets krona.
ovanför skölden. ut gjordes ;tv en
SNT 3 · 95

Uiltl 2. l iire Nykäping 1628 och Arlmga 11/27 ur mynunilstama Marcus Kocks resp
Clacs Hindricksson'> tilll·erl:ning. Nmem skillmulenw i grmiir.lfil. bottenyw och tfen
inre ringen.\ ut.\enult!.

pu ns. Möjlige n kan prydnaderna i
d..:ss kronring ha punsats in i efterhand. Till e n och samma sköldt yp
kan man ha ;uwänt flera typer av
kronpunsar. Variationsmöjligheterna
och antalet riksvapentyper ökar si\ledcs. Della iir en annan anledning till
myntgruppens stora variantrikedom.
Enligt ovanstående arbetsmetoder
fran1stiilldes t ex Nyköpings grip, vilken bestod av ca fem delpunsar, niimligen huv ud och överkropp. bakde l
och väns terben samt svans. höucrhen, vingen och en armpuns f(;; dc
punsidentiska armarna. Tungan.
svansen och det manliga organet kan
möjligen va ra ensk i lda~puns:1r. se hi/d
2a.
Vapensköldens storlek. ca 25 x 23
mm. och det faktum att dc alltid lir
jämnt inpunsade. styrke r påståendet
ovan all dc punsades in i e11 plant
priig.lingsband. l an nat fall hade man
tvi ngats till verka punsar som var
v;i!vda efter valsytan. Det som komplirerar en sådan till verkning är ka n~ke inte bara punsfonnen i sig och
storleken. Man skulle även ha va rit
tvungen all graver.~ punsens re lief
orienterad mot e tt tiinkt valscentrum.
Togs ej dessa hänsyn skulle resultatet
på de l Hi rdiga myntet blivit e n bred
och "sud dig" relief vid sköldens övre
och und re delar. Samma förhållande

g;illd..: sjlilvklart med den yttre och
inre lllitadc ringen. De;;.~a iir dessutom ~törrc lin skölden. Med hjälp av
en matris försågs präglingsbandet
med d ivcr~e symme tripunkter. Med
dc;.sa som stöd vidtog punsningsarbeteL Vem som på s~ vis " byggde
upp" dc negati va myntbildern a på
prliglingi.ban dct fin ns de t i dag inga
uppgifter om. Ka nske var det gravören/ punsti ll verkaren sjlilv e ller någon
Hirl ing till denne.

Valsens svurvning
Punsarn a drevs ned i det plana präglingsbandet drygt 2 mm. Däri genom
bildades snu' vallar av den undantrlingda meta llen runt o m den inpunsade detaljen. Dessa vallar och den i
övrigt smidda ytstrukturen avliigsnadcs ccnom svarvninc i en svarvstol
sed:t71 prligli ngsband~t blivit monterat på r;,va lscn.• C irka 1.5 mm av
ytan svarvades bon. Återstoden av
punsdjupct. drygt 0.5 mm. utgjorde
prägling~valscn~ slutliga gravyrdj up.
med andra ord de t f:irdiga my ntets
rcl icf11lijd. Ge nom svarvningen av
präglingwals:-trna skapade man förutslill ni ngen för de n kara.k tliristiska
bollenyta ~om framför allt valsvcrksprUgladc mynt från Marcus Kocks

-
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tillverkning uppvisar. På välbevarade
mynt framträder dessa svarvsp•'r som
ett linjärt mönster uppifrån och ned i
myntens bottenyta. Att dessa svarvavtryck iir orienterade på detta slitt
beror på att alla svenska kopparrundmynt av denna typ är graverade stående på präglingsvalsen, i svarv- och
sedan valsriktningen.
På mynt som av någon anledning
inte underkastats denna svarvnin ~
skapar de ovan beskrivna vallarna
fördjupade konturer runt det f:irdi ga
myntets detaljer. Vidare mottager det
präglade myntet priiglingsbandcts
smidda struktur samtidigt som dc
inpunsade dctaljcma ej till fullo
utpräglas. Myntet saknar i princip
relief. dels på grund av att den
ojämnt smidda valsytan upptar valstrycket, dels beroende på de t stora
gravyrdjupet. se bild 3.
Dessa ''misslyckade" präglingar är
mycket sällsynta. Förf har endast
lyckats Iinna två försäljningar sedan
l R80-talel. Båda avser troligen
samrna mynt; D Holmberg auktion
50 år 1900. nr 134: l öre Säter 1628
"HH 4 1. Adv präglad i fördjupning.''
Appelgren auktion 2a (KMK:s dubbletter) år 1909. nr 205: l öre Säter
1628 "HH 4 1?. Åts:s prligcl fördjupad (icke brakteat)."
Det här avbildade iir inte identiskt
med de ovan beskrivna.

Präglingsvalsen
Präglin!!sbandct fornlades cirkulärt
med en diameter något mindre lin
råvalsens. Dlirefrer monterades bandet på råvalscn och fastgjordes troligen genom vällningsteknik. Nu vidtog rensvarvning av valsbanan. e nligt
vad ovan beskrivits. För att priiglingsvalscn skulle fil ökad livslängd
härdade man valsens ytskikt, dvs det
p<'tvällda prägl ingsbandeL Samtidigt
som hiirdning kom till st&nd minskade ocks<'t präglingsbandets diameter. Detta medförde att bandet fixerades hårdare på rå valsen.
Tillverkningen av r:,valsarna.
präglingsbanden, punsarna och s lutligen de Hirdig<t präglingsvalsarna
ägde. till att börja med. rum i Nyköping (och Arboga. se nedan). Marcus
Kock, som var myntmästare i Nyköping, Säter och Arboga (fr1\n stulet av
år 1628), bodde och verkade mestadels i Nyköping. Det var d~ir gravören. en el ler nera. arbetade under
överinseende av Marcus Kock. Dc
tillverkade kompletta präglingsvalsar både för Nyköpings och Säters
behov. Punsanta var, med undantag
för Nyköpings grip och Siiters dalpilar. gemensamma for bi\da myntor54

Rild 3. l iirt: Siller 1628. l'riiglud med l ' ll irkr .mm·tul frånsidt••·uls. l.ii,f{!l llliirke ril/
.ftirdjupningllmu mmmymhilrlem tiNa/jer m·h den .111riddu ywmkmren. A1.~idun~ riksI'IIIWII iir pun.~ itlt•miskr uwd nykrlpini!Siirt•l.f pt1 bild 2o. Siilermymen.r ml.mr lilln•rka·
de.~ i Nykiipiu.~ r o m .~Iuie/ m· il r 1628.

tema. Detta faktum kan snabbt konstateras vid studium av dc bevarade
mynten. Stiillföretr;idandc myntmästaren i Slitcr. Tobias Klcnau. klagar
över detta förhållandet i clt brev da tcrat 16 maj 1628. Han n;imner bland
annat att valsama ofta gick sönder.
Och d~ det inte fann s n~gon lokalt
verkande gravör. fick man v;inta
llinge på valsanta som beställts från
Nyköping. Följden blev att man
tvangs använda gamla. utslitna valsar
med "skorviga slamar" som r.:sultat.
Klcnau fick viinia till början av
november 1628 innan Kock hörsammade hans önskcm<'t l och anställde
den förste gravören i SHtcr. 7 Denna
viktiga hlindclse i S;itcr kan ocks<'t
observeras på mynten cHirifrån. Runt
<'trsskiftet 1628-29 uppe nbarar ~ igen
något annorlunda stil på siitcrmynten.
Dessa fick s:\ att siiga en egen idcmitet - "siiterstilcn". Nya typer av riksvapen och .krontypc r börjar nu produceras. Aven bokstavspunsama
för;indras. Gravö ren bakom dessa
slitermynt var troligen "Peter
Michelsson l ser~chnidcr". l ett odaterat brev till bcrgsamtct, hiinfört till i\r
l 642, klagar denne Peter Michelsson
''över att myntrniislarcn An ton Gro!
ville taga ifr<'t n honom tjänsten och
anstlilla e n annan. billigare kraft.
Peter Michelsson siiger s ig ha i (jorton <'t rs tid varit gravör i kronans
tj Unst vid s~ v;il silver- som kopparmynt. Han p:'tsH'r dock, all han var
den ende infödde svensk . som Hirt
detta iimbele"."

Myntbildernas cliJ>slcll'ln
Myntens karakliiristiska hottenyta
har ovan beskri vits. Ett annat iöf!Onfallande faktum på dessa valsvcrkspriiglingar lir att dc fllit ttde ringarna
som löper utmed omskrifterna iir
ovala. eliptiska. se hi/d ./. Denna
formfödndrin g har tidigare uppmlirksammats och diskuterats. dock
utan att man kommit fram till orsa-

kcrna och kunnat utnyttja clipsens
form mr vidare beriikninl!ar 9 .
Ringanta punsades troligen in i det
plana priiglingsbm1de1 i ett arbetsmomcnt10. Fonnen var då cirkulär. Av
bevarade valspar. förvarade i Konsthistoriska musee t i Wien.'' framgår
att så var fallet. Valsarna var bl a
avsedda för myntning av talrar med
årtalet 1566 för Hall i Tyrolen. Myntens diameter tviirs valsen har uppmiitts till 47.0 mm. medan ett linjUrt
diametermått Jiings valsen (kordam ~tt ) ii r 44.0 mm.'2 Valsens diameter
iir 75.5 mm. varför bågmåttet kan
beräknas till 47.0 mm. AUtså har man
utg~tt från en exakt cirkel i horisontalplanet. Bevarade talem1ynt präglade med detta eller liknande valspar
uppvisar samrna eliptiska form och
ytkarakliir som en del av våra svenska
valsverkspräglade koppannynt. Jämför nedan med Claes Hi ndrickssons
myntning i Arboga.
Antagandet ovan. om en standardi serad dvals som gnmd för pr;igling
av rn vnt med varierande storlek.
bekräl'tas av dessa bevarade valsar.
Efter tenens passage genom valsarna blir utseendet eliptiskt med kortaste diametern. y. parallellmed valsriktningen, det vill sUga längs
V<tlshanan.
En undersökn ing av ett ättiotal
ettören ur Marcus Kocks produktion
visar att den Hingsla diametern. x. i
clipsen praktiskt' taget iir konstant
och orienterad vinkelrätt mot valsriktningen. Av detundersökta materialet hade 64 stycken en diameter av
3 1.5 mm medan dc ;\lerst;icnde 16
befanns vara 3 1.0 rnm. Medelviirdet
för den Hingrc diamete rn x blir således 3 1.40 ;:.urt. N1\gon annan avvikelse ku nde ej kons tateras. Diamete rn y varierade något mer:
miniv;i rdet var knappt 29 mm och
max 30.5 mm. Detta ger ett mcdelviirde av 29.83 mm. På varje enskilt
mynt är alltid x-diametern större iin y,
SNT 3 ·95
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/Ii/d -1. l iirt• Siiter 1629. Ml'lltets
dipiform jmmtriitler biittre oin biltle11
l"ridc•.l l)() f!.rtltll'r. \Mwnwtillclt•lfa 1111'111
{l r 111!1·erkadc• i Siiter. fonn(l(l/igm ai·
l'.•ter Mi<'lll'/1.11111. Jiimfiir w/fiirlindrin}:t'll med hi/d J.

alla är med andra ord eliptiska.
Uppmät! x-diameter. mcdc lv:irdc
3 1.-IOmm
Uppmätt y-diameter. medelvärde =
29.83 111111

Slätvalsning och
präglingsvalsning
Det märkliga är :m samtliga mynt fått
präglar som är e liptiska på ··rel.. häll
! Sunt lo rnuft 'li!!er oss att ett material som passerar mellan ett val~par
förWngs. Mot bakgnmd av detta hade
man kunnat förviinta sig all c lipsens
längre axel skulle vara parallell med
vabriktningcn. Della t:mkc~iitt ii!!er
i.n riktighet ,·id :.lätvabning rner1 ej
vrd präglingsval~ning.
Gen~m det tryck som uppstår i
tenen vrd slätvalsning uppnår metallen ptasmisk flywing . På \11 vi' rnin~kar tenens tjocklek varvid en materialförlängning blir fö ljden. s:\ kallad
ta11genrie/l .f7yt11i11g. Tenens tvärsniHsbredd blir i praktiken oföriindrad vid all valsning. Följande enkla
princip gäller vid ~lätval~ninc. En
tcms volym iir alltid konstant. ~Della
innebär exempelvis att en ten med
rnåtten 50 x 3 x 500 mm (bredd x
tj?eklek x Hing.d) blir 250 mm l:ingre
vrd s lätvalsning ned till 2 mm tjocklek:

= 75 Clll ·'
(50) x 2 x 750 mm = 75 cm·'

(5()) X 3 X 500 llllll

Frågan kvarstår. Hu r k:m man förklara det ..miirkliga"" fenomen som
uppståtl vid priiglingen av alla våra
valsverkspriiglade kopparmyn t ?
Grundläggande är att s!Utvabnin!!
och priiglingsval~ning ej kan jilmfö":.
ras vad gäller Hingdutvidcninc. Vid
pr~ig lingsval sning fyller -den- plasmaskt flywnclc metallen dc h ~lnun
SNr3 ·95

utgörs av gravyren i ''ahen. ,11
kallad radielljlymillg. Detta kan förklara varror myntpr:iglingw abar har
t:örsetts med diverse inpun~ningar i
fonn av ro•wr. ~tj:irnor e tc utanför dc
egentliga mynthildema. ,c bild 3
~~~idan. Genom de~sa l..unde man
å~tadkomma ett jiimnt men inte alltför högl lryck mellan vaharna ~amti
di gt som metallen kunde flyta radiellt utefter hela anligg ning,ylan.
hela
undcrkaMade'
l Hirigenom
tenen.-. bredd priiglingsval\ning. Utan
denna ..tryckutjiimning~gravyr.. hade
tenen i vis~a snitt b~de sHit- och pr:igling~va l~at s p~ en g:1ng. Detta hade
ut~att tenen fiir 'tora inre 'Piinningar.
~lan kan teorcti,kt tänka ,ig att en
ten \0111 pa,~crar ge nom ett vabpar
försedd med tryc kutjlimning~gravyr
endast på valsarna1- högr:t sidor böjer
av åt v:inster. Detta eftcr~n m metallen på viinstra 'idan bar.a l..an llyta i
tangentens ril..tning med en f"iirliinuning av denna :-idan som result:~t.
l lur my nt fn'n en s~clan ren kan tiinka~ :.c ut framg:\r av bild 5.
Slutsatscn blir att gravyren i va ben
och d:inned dc f:irdiga myntell\ relief
upptar den r:inkla förliingningen av
t~nen. Uir~gdutvidgn ingc n vid priiglrngsvalsnmg llll' <l l:,gt tryt:k Hr i
prakliken fiirsumbar. Detta har
hekriiftats av !lera metallurger ,om
f'iirf talat med. De n clipti ~J..a formen
på dc Il litade ringarna har allt~~ incct
med priiglingen i sig att göra. Forn~en
kan diiremot förk lara:. genom
geometriska bc riikningar.
\0111

Elipstormen besva rar

m ~ n ga

fnigor
Som tidig;u·e niimnt~ iir ettlirets
l:ingre diameter. >.. p:\ den inre ringen
~ 1.-1 n~ m 15ng. Detta iir den ur:.prunglrga drametern pi\ den cirkuliira inre
ringen som punsades in i pr:iglings-

bandet. l priiglingsbandet.!> plana
tilht-'nd lir allt~~ b:\de x- och y-dial~lclcm lika. 3 1.-1 mm. 1 :ir priiglrng~bandct iiverfört~ p~ r:\valscns
cirkelfornlade yta iir fortfarande xdiametern 3 1.-1 mm eftersom den är
'inkclriil mot ''abriktninl!<.'ll. Y-diametern :ir och~ 31.-1 mm-l:lng. Men
oh:.ervera att detta m5tt ch\ löper utefter valsbanan i valsriktnincen. Ydiametern:. 31.-1 mm lir ~~ledes en
b5gm11u till 'J.illnad från x-diametern
vi iJ..ct Ur en dtlinjigt m ~tt! Efter val~en~ ~varvning :ir dess radie ca 1.5
mm mindre. Detta inneblir naturlil!tvi~ an liven b"gmåttct. y (betecknat
hl i fonneln nedan). min~kar. Det
giir <J:iremot inte det linjiira m~ttct x.
Det förblir korhtanL En tlinkt radie.
r2 i niv11 med gravyrdjupct. Hr alltså
1.5 mm + 0.5 111111 (va l~ens gravyrdjup efter svarvningen) = 2.0 mm
mindre iin vaben~ urspnmgliga. r l.
Med vaben~ nya radie. r2. beräkna~ nu ett b:\gm:\11. b2. i niv:\ med
gravyrdjupc t. se bi ld 6. Detta milli
skall. om ned:ua~t:\ende bcriikningar
iiger riktighet. iiverensstiimma med
den tidigare upp111iitta y-diametern.
Denna iir del f1inliga mynh!b kortaste e lipsdiameter.
h=v x r x

11: l

l HO. d ii r

h , = hågm!ltt före

valsen~ ~varvning

= tidigare uppmilli .x-di:uneter
h: = h;\gm;11t e l"h:r valsen~ svarvning,
vid gravyrdjup
p

= gravyrdj up innan
antaget 2.00 mm

~varvni ng .

1iuigare

n = valsradie före svarvning. tidigare alllaget till -11.25 mm

-
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n = valsradie vid gravyrcljup. n - p=
4 1.25 - 2.00 = 39.25 mm
v
= centrumvinkel i grader. konstant
v = b, x 180 l (rr x r,) = 3 1.4 x l RO/
(n: x 4 1.25) = 43.6 grader
b2 =v x 1'2 x rr. l 180 = 43.6 x 39.25 x
rr l 180 = 29.87 mm
Tidigare uppmilli y-diameter. medelvärde = 29.83 111111 i.iFerensstiimmer
viiimed den beräknade.
En motsvarande undersökning av
tj ugo halvören gav lika lydande resultat:
Tidigare uppmätt x-diameter. medelvärde =27.36 mm
Tidigare uppmätt y-diameter, medelvärde= 25.95 mm
v =27.36x 1801 (rrx4 1.25)= 38.00
grader

b1 = 38.00 x 39.25 x rr 1 180 = 26.06
mm
Tidigare uppmä/1 y-diamete1: medel·
l'iirde = 25.95 111111 öt·erensstiimmer
t•iil med den beräknade.

Eftersom tillgången på fyrkar ;ir
begränsad har illle någon undersökning kunnat ske på dessa. Dessutom
har mynten för liten diameter i förhållande till präglingsvalsen. vilket
gör att beräkningarna blir osäkra.
Observera att valsradiema är lika i
båda beräknimwrna. enligt tidigare
antaganden. Del iir alltsli gmrrrdjupel. p. och
st·an·ningen m· ml.mma som ger
mylllbildema den elipliska formen .
Priiglingsmlsamas diameter bekriif
las också lll' beräkningarna aran.

Claes Hindrickssons vackra
arbogamynt
Alla samlare av svenska koppannynt
har någon gång förundrats över
Claes Hindrickssons mymning i
Arboga åren 1627-28. Ettörena fnln
dessa år och halvöret 1627 är nästan
uteslutande av hög teknisk kvalitet.
Man ser mycket ~sällan präglingsklumpar på dessa mynt. vilket man
däremot t1fta lägger märke ti Il på
mynt till verkade i Nyköping. Sätcr
eller Arboga (•'r 1628) då Marcus
Kock var myntmästare. Klumparna
på mynten är den positiva spegelbilden av valsens yta. Frän en vals av
dålig kvalitet eller hiirdning spjälkades metaiiOisor bon. Håligheterna i
valsytan som på så ~ätt uppstod skapade klumparna på mynten. En
annan nog så viktig och iögonfal56

Bilt/5. Kristina. l iire /6.i8. Tilh·nkad i Siittr 1111tler mmtmii.HIII'I'II Mmrtts Kock. Årsitfml.l)imnj(iriindring b<' mr rmligm på mrmm,-g/iinu "11:rckutjiimni11gsgrm·y·
ren" på wt/.,e/IS •·iimtm sida.

!ande skillnad är dc ovan beskrivna
svarvspåren i bottcnytan. vilka arbogamynten i princip helt saknar.
Vid en undersökning av arbogamyntens inre ring. liknande den ovan
redovisade. befanns den vara niis t
intill c irkulär. 1628 års sista prUglingar med rege ntens namn förkortat
till ADOLPJ-19 var mUrkban eliptiska.
dock betydligt mindre iin på mynt ur
Marcus Kocks tillverkning. Dessa
sista arbogamynts eliptiska form
beror förmodligen på det faktum att
dess myntbilder är djupare inpunsade
i priiglingsvalsama.
Varför skiljer sig Ctaes Hindrickssons mynt så markant vid en jUmförelse med Marcus Kocks? Jämför
med bild 2b. Med Marcus Kocks
(och hans söners) produktion avses
hUr ;ivcn kopparn1yntningen uneler
Kristina till och med Karl XI.
Till att börja med kan man konstatera att den konstniirliga stilen och
gravörtekniken har hii.mats direkt
från kontinenten. Örnen. Arbogas
stadsvapen. har 1 ex i det niinm1ste
kopierats från talc~priiglingar för
Hall i Tyrolenuetc. Ave n andra likheter mellan framför allt tyska utgåvor och Gustav Adolfs mynt finns
noterade'•. Detta plagierande har
säkert sitt ursprung i bland anmu följande. Talcrn var ett internationellt
gångban och m:inga gånger vackert
handclsmvnt. Dessa cirkulerade
sj;ilvklan 'också i Sverige. där dc på
grund av sitt goda rykte blev sti lbildare. Mynten var viktiga :.ymboler
för regeringsmakten. Vackra mynt
gav regenten hth!re anseende samtidigt so~ll dc ant;;gligcn ocks~ accepterades l~ittare av allm:inhctcn. Kanske var det dUrför som bland annat
Gustav Adolf Wt värva utHind>k.

yrkesskicklig arbetskraft till sina
myntverk. Följden av detta resonemang blir att det var högst troligt att
Claes Hindrickssons uravör(er) hade
Hin sitt yrke i Centraleuropa. Dc
införde s;l <III s:iga den kontinentala
stilen pil dessa arbogamynt. Men iin
viktigare var det faktum alt man
introducerade ny teknik. med bättre
priiglingsrcsultat som följd. tyvii rr
avskaffad redan under ~r 1628. d:\
Marcus Kock blev myntmiistarc
också över Arboga myntverk.

Slätvalsat präglingsband
Till skillnad fr•'n Marcus Kock liit.
med största sUkerhet. Claes Hindricksson sliitvalsa priil!linc.sbanden.
Detta kan förklan1 dc~ sklllnadcr i
myntens karaktiir som dc t v~ myntmästarnas produktion fick. Ett fr~n
begynnelsen jiimnnre. sliitvalsat präglingsband bt:hlivde knappast svarvas. Det riiekte med en Hitt avs lipning
för att avl:h!sna vallarna runt dc
inpunsade detaljerna. Kriivtles ingen
warvning kunde punsdjupet reduceras högst viisentligt. D~ priiglingsvalscn ej behövde svarvas uppkom dels
inga .. karakteristiska" svarvsp~r i
bottenytan och dels inga synbara
elipliska ringar runt nmskrifterna.
Den lilla elipliska tendens :.om emellertid ka n uppmiitas hiirrör praktiskt
taget enbart från gravyrdjupet i priigling~bandct. Ju 'törrt: gravyrdjup
(fnh1 ca 0.-1-0.H mm) desto mer clipsformade myntbilder. Jiimfiir med
162R ~rs senare pr;igl ingar med
··ADOLPH?... ovan. Det iir troliiH att
priiglingsbandct g.: norn sliiivabnin ucn fick höl!rc h:\llfa:.thct. Detta
skapade förutsiiitningar för en biittrc
och jiimnar.: härdning av priigling:.valsarna. Resultatet i produktionsle-

sxr J ·•>s

det blev mynt m ed jämnare bottenyta
och utan präglingsk lumpar. l de säll synta fall sådana klumpar förekommer lir de "mjukare" i formen än på
mynt ur Marcus Kocks produktion.
D etta indikerar au Claes Hindrickssons valsar var av högre kval itet och
livslängd. Detta kan n1öjligen vara e n
av mänga orsaker till att så få variationer finns på arbogamynten.
Me n allting har e n revers. Etl av
Gustav Adolfs vikti gaste krav på
myntmästarna var säkerligen en hög
myntningskvantitet. M.ängden producerat koppannynt överskuggade
alla andra krav underdenna tidsepok.
På grund av den trolige n alltför långsamma myntninl!en i Arbooa fick
Marcus Kock Överta Clae~ Hindrickssons ansvar över m yntverket
under s lute t av å r 1628.

,inpunsning för inre ringen

~

valscentrum
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>Il< svarvning

r å vals

Sammanfattning
En viktig källa v id all num ismatisk
forskning ä r de '"misslyckade" präghngarna. Säteröret på bild 3 ger oss
bland a nnat viktig kuns kap om hur
valsama säg ut innan de svarvades.
Mest imressant är no!! ändå all den
in fom1ation som kan ~beräknas med
utgångspunkt från de '"välskapta··
myntens elipliska foml. Fonnen har
si ll ursprung i valsamas g ravyrdjup
och den därefter eventuellt behövlil!a
svarvningen. Med hjälp av e lipse m~ts
mått och ett realistisk t antagande om
gravyrdjupet kan valsamatdiame ter
beräknas. Präglingsva lsamas diameter var med s törsta säkerhet cirka 82
mm och s tandardi serad. På valsamas
omkrets fick antingen sex euören. sj u
halvören eller nio fyrkpräglar plats .
Valsar med detta mätt tycks även ha
använts vid pr~iglingen av Kris tinas
ett- och kvartsören. Då bildade fem
respektive sju sädana e n va ls .
Under Marcus Kocks myntmästarskap präglades m ynt med s midda
och därefter svarvade präglinl!sband
respektive pr'dglingsvalsar. Detta gav
m y nt med karakteristiska svarvs pår i
botlenytan och elipliska myntbilder.
K va liteten på präglingsbanden och
mynten som tillverkades därav b lev
11\g. vilket bland annat kännetecknas
av många präglingsklumpar.
Myn te n ur C laes Hindrickssons
produktion till ve rkades med s midda
och slätvals ade prägl ingsband som
efter punsningsarbetet endast behövde en läu avslipning . Kiinnetecknande för dessa m y nt är. förutom hög
estetisk kvalitet. den jämna botteny':
tan och de i det nännaste cirk uHira
myntbildema. Valsarna var av högre
hållfasthet. Detta innebär att mynten
i princip saknar präglingsklumpar.

punsdjup

vall efter i npunsningen

Rild 6 . Sektion m· e11 priiglingsl'(l/sfiire s\'(/n·ni11g. (TeckniiiJI. J .O Bjiirk)

Noter

2

3

4

5

Norberg. NNÅ 11)40 s :u. t invcnta·
riel. daterat l september 1636. över
Säter
myntverks maskiner etc
n;imns ·-zweij Schneitwerk.: zu
gantze Rundtsliickc vnndt Kreiilzcr
etc··. Delta snid· eller skärverk avselt
får eliören och krcutuar var. tillsam·
mans med ;tll annan utrustning. Marcus Kocks privata. Troligen till verkad av Kock under början av ~r 1627.
Norberg. Avesta s 184 rf. Här omtalas alt plåtanta först skars till tenar
och sedan slätvalsades . N~gra valsar
med större bredd än 3 till 3 3/4 tum
rann> ej.
Swab. s 73. Av beskrivninccn. som är
uppr'Juad ;\r 1723. rramgår au det var
en bult som via e lt ··ö!!a·· stansade ut
blindmynt ur en ten. Sniuytoma blir
di\ vinkelräta mot rnynt}~:m. vi lke t dc
nästan aldrig är p5 1600·talcts kop·
pamtynL
orberg. NNA 1940 ~55. I inwnta·
ri.:L se not l. nämns all enda>t två
härdar med gjutronnar f:mno. Dc~s~
kan ha :uwän!J> till r.\valsgjutni ngcn
dter.;om man ocks~ n~mner rem
··grosc Wallzcn Z:mgcn·· under
samma rubrik. Funnamas antal tyder
på an åtgången pil valsar ej var siirski lt stor och an m:m i så rall rör·
modligcn nynjade r.\va lsar.
Norberg. NNÅ 1940 s 55. l Wrut
nämnda inventarium. nol l. f<incck·
nas under rubriken ··vrr der Schncit
Stuben:· följande. "'38. dureh schnciden mit"" och ··12. schiOs~cl s odcr

drikkcrs··. l fri övcrsUnning: :18 gra·
vyrvcrktyg (slick lar e tc) resp 12
nycklar(!) e ller tryc kare(= punsar"!).
6 Norberg. NNÅ 1940 s 54 fL Sv:trv·
>tolcns ~ex istens styrk; av en ntbrik i
ovan citcr:tde inventarium. Det heter
'" Ein grosc am W:L~scr gctribenc
Drcij Bane etc. woran··. dvs en 'tor
v:mcndrivcn svnrvbänk.
7 Norberg. NNÅ 1940, 49 rr.
Norberg. Avc~t:t., 249. not 236.
Anikl:tr i Skand inavisk NurniMltatik
nr 7.9. lO och l ur:'lrg~ngama 1977
n:~p 1978. Författare iir omviixl:mdc
G ll olst och Y Almer/l Carls~on.
10 Norberc. Avc~ta . s 3X6 IT. l en invcn·
tarium 'över ··Arwcstadh :\1ynt och
Mannuracturwiirek'". daterat 25-27
januari 1669, rcdovi~a:. varje enskild
pun~ under rubriken ""Eis.:n $ch neder
Wcrcktygh och red;.kap··. Bl a >pcci·
liceras punsarna till Kristinas en- och
kvansiiren: '"2: Skildcr. 3: st:n andra
Puntz:tr som ~Unkias lgr:tvcm> l vth
mcdh Skildcn. l : CrantLpunt z .. :·.
Detta indikcr.tr att kr.tn>cn (= dc lliitadc ringanta pil Gu;.tav i\dulrs
mynt ) punsade• in i en arbet~mo·
men l.
Vid:trc omta la, :lit "" Uthj Stoorc
Smidian widh dc 2 ~m~ E~~iorna··
fanns hland annat ··3: ~>toor:t siim:kc·
>tiid"". dvs tre stora gr.tvyl1>tiid! Dcna
talar för all man gr:wcradc/pun~adc i
plana priigling~band.
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Il Sahlin, s 50 ff och SNT 1993 s I l. l
båda skrifterna ~tcrgcs hitder pft
valsparet. Den senare ;trtikcln ii r förfallad av H Men;dnsky och S Scrn:~
Hun.

12 Uppmätningen har utföns av Il Mcnzinsky. till vi lken förf riktar ett tack.
13 Dav 3332. taler utan :\r ( 1626) pr:iglacl fOr Hall i Tyrolcn.
l~ Myntkontakt 197!! s 130 ff. l tknna
an i kel ger H Widl'CII exempel pillik heter i stilen mcll:m tyska silvermynt
och svenska koppannynt. Anikcln iir
illustrerad.
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Swab A. Avesta kronobruk 1723.
Nytryck av Jernkontoret och ing~r i dess
ber!!shistoriska skriftscri.: .~om nr I<J,
ArlÖv 19K3.
We lin U S Linder. S1•cnsk koppar och
kopparrnyntning. Stockhnlm 1965.
Aukt ions- och lagerkataloger fr~n tinnnrna: 1-1 Selling, Il Bukowski, D l lolmhcrg.
T G Appelgren. N F Bobcrg. Stockholm
och Götebores st:idcrs bokauktiouskanunare sarntmynt ur egen samling.
(Samtliga mynt iir fotograferade av

G Hildebrand i skala l: 1.)
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Nygammal skatt på Gotland
Av Kenneth Jonsson och Ma/in Lindquist

o

r 1989 h illades en vikingatida
skall vid L. Klintegårde. Väskindc socken. Gotland. men
av olika sk ~il. bl a rädsla för st raff.
inlämnades den först på hösten 1994
till Gotlands Fomsal. Där har den
varit utställd några månader kring
årsskiftet 1994/5. Fynden på Gotland
hillas normalt i samband med jordbruksarbete. men ibland kommer de
i dagen på cll mer oviintat sätt som
t ex vid anläggamtet av en ankdamm.
i c u kan inh ål e ller som i det här aktuella fa llet i samband med byggandet
av clt nyll hönshus.
Gotland är ~om alla vet synnerligen rikt p:\ viki ngatida silverskatter.
S ilvret hemfördes till ön av köpmän
m n. som varit pil långväga farder
bl a i ka lifens länderoch i Bysans. På
ett bryne från Timans i Roma socken
står att "Onnika och Ulfair har
besökt greker (elvs Bysnns), Jerusalem. Island och Särkland" (de arabiska Hinderna). ett bevis sil gott som
m1got att gotlänningarna v'erkligcn
for vida. Si lvret utgjorde naturl igtvis
en stor lockelse. och i utbyte kunde
vik ingama erbjuda bl a svärd. pälsverk. vax och slavar. Till an bötja
med färdades man på floden Volga
ner till Kalifatet. Så småningom.
under 900-talet. blev floden Dnepr
en viktig led till Bysans och Konstantinopel. vik inga mas Miklagård.
Dessa kontakter resulterade i att arabi~kt sil ver. huvudsakligen i fom1 av
mynt i stora mängder n1\dde norra
Europa och Gotland. Mycke t har försv unnit e ller snarare gåtl upp i den
vanliga hanteringen men mycket
grävdes ner - kanske för framtida
behov. Att gräva ner sina dyrgripar är
i oc h för sig inget märkvärdigt- jorden ~i r ett siikcrt kassaskåp. Varför de
blev kvar där. därom tvista dc lärde.
l dc iildre skatterna före 900-talcts
slut ii r mynten utesl utande arabiska.
Niir sedan den arabiska silverström men bötj at sina, inleds im porten av
västeuropeiska myn t. l skattema
ingå r normal t såväl my nt som silvcrförcm:i l som ofta är sönderdelade.
Mynten fungerade heller inte som
mynt i vår mening. utan de vägdes i
dc sm;'\ balansv:igar som handelsmlinnen hade med sig. Dessutom har
alla silverbitarna s k probenniirken.
dvs man har karvat lite i dem för att
kontro llera sil verhalten. Människans

A

misstänksamhet har alltid vari t stor ibland siikert med riitta.

Den nya skatten
Den nva skatten iir förhållandevis
stor. Den viiger 2.5 kg och består av
hela och delar av smycken samt
l 537 mynt och fitta plantsar. Smyckena iir vack ra och av hög kva litc. Det
finns l ex två nutade halsrin~ar med
utplattade :inclar. Den ena iir ititad av
3 x 2 respektive av fem silverträdar.
Ett vackert ringspänne - det som höll
ihop mannens mantel. iir från 900talets slut eller l 000-talet. Det finns
också en annbygel och de lar av ett
större skivformigt spiinne med fi ligran samt en ganska ovanlig ~myck
cbraktcat med en krans av rörformig
piirlstav. Mynten har bes tiimts preliminärt men en nogg rann genomgftng
(framför allt av de tyska) kommer
siikert att medföra en del justeringar.
Fördelning pil priiglingsomr11den liksom yngsta mynt (slutmynt/t.p.q.)
anges nedan.
A mal
T.p.q.
Arabiska
19
1002/3
Volgabulgarisk
l
958/9
Bysantinsk
l
989
Tyska
1.0-10
1027
Italienska
962
3
Böhmiska
7
1028
Pol~k
l
992
Engelska
390
1035
lrliindska
7
1017
skandinaviska t·a 27
1029
Danska
ca 21
1017/ HBS
Svenska
ca 20
1023
1035
Totalt
1.537
Det för närvarande yngsta myntet
är präglat under Harold l 1035- 1037
i England. Det betyder att skatten har
gömts undan 1035 eller n:,gra 1\r
senare. Trots all Gotland iir si\ rikt på
skatter finns det pMallande m just
frlln l 030-talet. Den nya skatten
kommer diirför all kunna ge svar p;\
många frilgor betriiffandc priiglingstiden för frlimst anonyma tyska lypcr
frftn den t iden.
De arabiska mynten iir som van ligt
i en sen skatt som denna och tiicker
stora delar av myntningen i Kalifatet
med tonvikt p:\ den östra delen. Ett
bysan tinsk t mynt. priiglat me llan
976- J 025 i Konstantinopel över bröderna Basileios 11 och Konstantin
VIll. har gjorts om till hiingc varv id
brödemas bilder korn all hamna upp

m

SN'T .' ·95

Siln•rs/..lllt}illlll(lll'icl L Klimegtirdr. Vii.•l..i11cle

och ner. Bland dc italienska ingick
m~irk l igt nog ett 800·talsmynt: Bcrengar l 888-915. priiglat 898-900.
Endast en lika tidigt mynt har föru t
varit känt från wemka fynd . Dc
tyska mynten är som vanligt i majoritet och kommer fr.in cH nwcket
stort antal m' ntorter och mvntherrar.
Polska lll}nt är ovanliga i svenska
fynd (totalt ca 15 ex.). Della ex iir
Chrob}
pdglat för Bolesla"
992-l 025. Ungerska mynt ingår normalt i en s kan från denna tid. men hiir
lyser dessa mynt med s in frånvaro.
De engelska mynten ger en bra fingervisning om :.kanens krono logiska
tyngdpunkt eftersom dc engelska
rypema. efter en myntrefom1 ca 973
kan datera~ med relativt god siiker~
het.
d:the/red Il
Fir>l Hand
Second Hand

cru ...

Long Cro>'
llelmc1
La,l Sm;~ll Cm"

979-985

:>

9~5-991

l
:!5
53

991-997
997-1003
IOOJ-1009
1009-1017

')'

-·'
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Cum
Qumrcfoil
Poimcd lfclmc1
Shon Crn,,

1017-t023
1023-1021)
1029-1035

1)8
97
2-1

111.

Gotland. år 198V. Fmo: Rarmmu/1/cjd•triim. Got/mul• Fom.\11/.

lJ uvuddelen av dessa mynt har
sannolikt förviirvats under handel~11irdcr Uven om plundringar och ., k
dana!!iilder också kan ha bidral!it.
~ l yntcn fördelas tämligen jämnt-p:\
fEthelred Il 978-1016 re~p. Cnut
1016-1035. Importen av engcbka
mym börjar minska fr o m slutet av
Cnut' regering. vilket ock~~ klart
framgår av :.ammansänningen h:ir.

Med dc engelska mynte n fö ljde nor·
malt ocks~ cH mindre an tal priigladc
för vikingakungen Sigtrygg Silk~k:igg 994/5-lo..t2- s~ även h:ir.
Antalet exemplar för dc ~kandina
vi,ka. dan~ka och ~ven~ka mynten
J..an inte fa~t~tälla" exakt p~ gmnd av
an p~g!lende for~kning (Brita Ma1mcr) gör all Il er och fler' k 'kandinavi:.ka cftcrpniglingar ;w engcJ,k;a
typer efterhand kan mm~ till Danmark re~pcktivc Sverige.
1
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Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken
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Ilam/d f
Jcwcl Cro"

1035- 1037
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Oppea1der
Vardagar 10.00-18.00
Lordagar 10.00- 14.00
Regeungsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08-411 52 23
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UR STYRELSENS ÅRSBERÄTI'ELSE FÖR ÅR 1994

Styre/sen /rar f rån årsmötet 1993
haft följa nde sammansiittniug:
Ordf T Sundquist. v ordf M Greijer.
sekr G \Vahlquist. ka.~saförv U Nordlind.
Övriga: A Frösell. B R1\dström.
K Holmberg.
Suppleanter: K Jonsson. l Wischn.
A Nordin. Jan Walldcn.
Föreningens kansli har som tidigare
skötts av Margareta Klase n.
Styrelsen har under året hållit 6
protokollfårda sammantriiden.
Utöver s tyrelsen har arbete pågåll
i olik:t kommillccr.
Årsmötet 1994 avhölls i Föreningens
lokal på Bancrgatan. Stockholm.
Följande belöningar utdelades:
Till hedersledamot valdes Frank
Olrog. Föreningens Elias Brennermeclalj tilldelades Bertel Tingström
och Föreni ngens Nils Ludvig Rasmusson-sti pendium 1994 gick till
Frederic Elfver. Föreningens guldnål
för förtjänstfullt arbete tilldelades
Anders Wilcn och Hans Henriksson
och f~r 40-1\rigt medlemskap till
John Ortengren. Birgitta Oden. \Vincent Ydrcstål. Stig Thomström och
Per Hellström.
Beträffande verksamheten i övrigt
under 1\ret hiinvisas till vad so~,
publicerats i Svensk Numisma tbk
Tidskrift och i Nordisk Nu mismati ~k
Unions Medlemsblad.
Sven Svenssons stiftelse för
numismatik:
Före ni ngens ordinarie repre~en
tanter i stiftelsen har varit T Sundquist. K Jonsson och U ordlind.
suppleanter har varit l Wischn. A
Fröseli och F Olrog. Kontrollant fOr
samlingama har varit T Sundquist.
Gunnar Eks tröms stiftelse för
numismatik:
Föreningen ha r representerats av
U Nordlind (ordi narie) och B TarrasWahlberg (supplean t).
Medlemmar:
Den 31 december 1994 uppgick
föreningens medlemsantal till 790
juridiska och enskilda medlemmar.
Föreningens ekonomi framgår av
vinst- och förlustriikningen.
Medlem som i:inskar en fullständig årsbcrällclse knn viinda sig till
kansliet.
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Vinst- och förlusträkning för Svenska Numismatiska Föreningen
för räkenskapsåret 1.1.1994 -31.12.1 994
Inkomster
llfrtllemwll·gifter

An.:wgiflcr

127.100:-

lntiiku•r m· kapiwl

R:l mor:\ bank räkning. pm tgiro och obligationer
utde lning p:\ aktier
Vin' t vid inlösen av obligationer
Ncd,l.rivni ng av aktier och obligationer

~:nnt

166.50 1:50
52. 100:- 52. 100:-

166.501:50

l.:i.t0:32.936:8.8-tO:-

43.316:-

,..iirsiiljnitlgsresuluu

Samlam1yn1
Litteratur
Auktioner
01·riga i11kamster

Diverse inkomster

Summa inkomster

240:337.K87:50

32.900: 5.840:-

38.740:-

3.872:33.974:50
3.000:-

.t0.!Wi:50

Koshutder
f'l!fSIIIIIIfkoS/IItU/er

Lö ner
Sociala avgifter
01·ri11a ktmslikosmader

För;.:ikring
Förbmkning~invemarier

Hyra
Ktmltir.wmktt.tlllader

Telefon

3.317:-

Kontor~matcric l

3. 133:50

Tryck. foto
A IImlinna omkostnader
Ponon

.t4.6Q.l:S.S41 : .t.966:80

61.562:30

Ptm'lliU!iS\·erk,\llmhet

Avgift till Nordisk 1\umismatisk Union (N ' U)
A\ gifter till internationella Numismatiska
Kmnmi,,ioncn m fl föreningar
Mcdlcmsn:\lar
Möten. rcprescm:uion. gåvor m m
ll ihliotck (i nhindning. inköp)

1.638:-

1.20-1:60
5.989:50

7.655:5.026:3 1

2 1.5 13:4 1

Titl.<krij ier

SNT
Oidrag fr:\n numismatiska stiftelser
NNUM

210. t39:87
- 145.000:65.1 39:87
4.399:77

(>1).539:64

l 1.727:-

11.727:-

Sununa kostnader

15.024:72
251!.95:1:57
7X.IJ33:1>3

Summa

337.!1!!7:50

l:iir.~il/jningsreJuluu
r:örl u~t

:\ medaljer

/nWJI

Ti ll

SNr::~

egen medaljsamling

Överskott att tillföras kapitalet

SNT J· 9~

Balunsdikning fö•· Svens ka Num ismatisk<! Föreninge n
Tillgångar

3 1.12.1 993

Kontanter
Post!! i ro
Banktill!!odohavand.:n
Obli!!ationer
Aktier
Aktiefond

1.:\1 2:50
34.595:65
2 1.301>:6()
1.352525:99591>:300.CK)O:I: -

Inventarier

1:1:6.X82:-

Fören ingens medaljsamling
Föreningens bibliotek
Lager: samlanncdaljer
~amlarjetongcr

28 1:)()
48.721\:71
76.654: 14

1.082.525:99.598:609.96):92
1: 1:-

1: 6.882:-

I .(K)0:I.O<K):-

lineratur
Fordran Num ismatiska Meddelanden 39
Fordringar

31.12. 1994

I .O<K):-

1.000:9.355:1.7:19:50

Summa 1.!118.224:84

1.937.732:77

142.7-10:40
198.835:5-1.3 19:;\ll

150.0 14:40
218.7 18:-

6.303:20

3.315:70

Skulder och eget kapital
Donationsfo nder och andra finu/er
C W Bum1cstcrs medaljfond
C W Bum1esters förlagsfond
N L Rasmussons stipendicfuml
Fiir särskilda iiudamål rt!.<en •enule medel
Belöning"nedaljers fond
6t•riga skult/N
Upplupna kostn ader SNT
Käliskall

56.787:30

4(>.:>74:2.600:-

Balansertlf/(' m edel
Förskonsbetalda medlemsavgifter
Förskonsbe talda prenumerationsavg ifter NNUM
Medel för dokumentation av Sven Sv.:nsson~
samlin!!ar
Fören ingens eget kapit al

:\9.450:4.915:-

42.430:4.:120:1.342.624:44

- :1.42 1.55lU7

Sunnna 1.8 1X.224:X4

1.937.7?>2:77

24.052:50

Marknadsvtink ohl igalioncr. aktier o..: h aktie fond 2. 1S0.945:-

Jetong från en arbetarförening
l det mvntkabincll som hör till Göte·
bon!s ~listoriska Museum tinns en
lite~ jetong som anknyter till de medlemsjetonger/märken som 1800-talets
arbetarföreningar framstiillde. Den är
tillverkad av rv?i brakteatpräglade plattor som sammanfO!mts. Diametern är
19 mm och materialet är sil ver. Jetongen är försedd med pålödd ögla
och ring. Den visar överst två händer
som ~ir fallade i varandra samt därunder ett städ. Mot städet lutar en kraftig hammare och en tång. På städets
rJi1dament finns inslaget nummer
46. Nederst på den upphöjda kanten
finns skrivet IDOGHET. Åt- och frånsidorna har samma utseende.
En osäker hypotes är att jetongen
använ ts av en arbetareförening i
Göteborg. l denna stad stiftades
Ar/;etm·;:föreningen i augusti 1866.
Årsavgiften i föreningen var l rik sdaler riks mynt. Mcdlc1~1marnas pengar
g ick till en sjuk· och begravningskassa. egna skrifter. bibliotek och till
en hand-elsrörelse. Förenin gen hade
år 1867 ca 3.400 medlemrn<lr och var
därmed den största i Skandinavien.
En viktig fråga för förenim!en var
kampen ~11ot dryckenskap. Ar l R70
bildades en annan förening som kal·
lades G öteborgs /l~m Arbetare·
förening af å r 1870. Det iir även känt
all man i Göte borg redan 1851 hade
e n arbctareförcning. Om nu jetongen
kommer från Göteborg är det tämli gen svårt all avgöra vilken förening
som iir utgivare.
Litteratur:
Berg. P.G .. S•·eusk" tmluru: sililskaper
odt j(ircuiugm; 111.111. Stockholm 1873.

/\V

G ma:
Vilka ii r rullandl! nuulring.\miitl '!
St·ar: Pengarna.
(Skån~t.

SNT ~ · '15

Jeroug frcltt e11 arberorjöre11ing.
1-ln o: Göteborgs Hisrori.fko Museum.

S/.:.rus hiirarl.)

>kala l: l.
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SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs
AUKTION
DEN 27 APRIL 1995

Auktionen hålles i Statens historiska museer.
Storgatan 4 1, Stockholm. Visning förs iggår i
Sessionssalen, en trappa upp, kl 16.45-18.00 och
auktionen kl 18.1 O.
Endast medlemmar i föreningar anslutna till
Nordisk Numismatisk Union äger rätt att närvara
och att göra inköp. Kontant betalning, gärna med
check. som utställs på auktionsförrättaren.
Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid
auktionen mottages av Madeleine Greijer, Ripstigen 5, 170 74 Solna. som måste ha anbuden
senast den 26 april.

Inropat material översiinds mot postförskott, varvid tillkommer portoutliigg. lnsiinda anbud skall
ange ett bestiimt högsta bud för ett bestämt objekt.
Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta
objekt erhållits.
Anbudslistor vars bud ej resulterat
mer ej att åtcrsHndas.

inköp, kom-

Kva!itetsbeteckningama har satts av Madeleine
Greijcr och Frank Olrog. Uppnädda priser publiccras i nHsta auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift.

Foto: Gabriel Hildebrand. RIK-foto.
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B E Hildebrand: S•·eriges och .n·e,sl.a kmumga/m.w·t.~ milllli.'-'JI<'IIIIillgw: 1-11. S1uckhulm 187-1-75.
B E Hildebmnd: Millliespenningar i~fi·er ell.>kilda s•·•·mka mii11 och q•·i111101: S1ockholm l !)60.
B E Hycken: Minnespenn ingar öfvl!r t:rDkilda sve nska m:in och kvinnor. NM XVII: 1·2. S1ockhoJm J905- J5.
Ch L Krause & C MishJcr: Sumdard Cawlog of \\i>rld Coins. loJa. \Vise. Senas ic uppl.

NNUM
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Nordisk NwniSIIUIIi~l. U11ions Medh•tmh!atl.
Nordisk Numismatisk Arsskrift.
A Pick: Sumdard cmalog of world papa IIUIIIC,\'.
P Seaby: Romtm Sih·er Coi11s amltheir l'tllues. lXI J-4. London.
B AhJström m Il: S1·eriges Bes iuningsmynt. S1odhoJm J980.
B AhJström m 11: S•·eriges Mym 15'11-1977. S1ockhoJm J976.
C Hamrin & J L Hyllengren: Sl'lmsk My11tfiirteckning. Del J. J9l!S.
S ven Svenssons sam li ng.

\VI

A WahJsted1: Minnespenni ngar över svenska män och k,·innor. N.lt XXII~ Swd.hoJm J'.l25.

NN.Å.
Pick

s
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S~l
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Nwnisnuuiska Metldeltmden.

B Ahlslröm m fl: Norges ,\ f.\'1/tt'J: S1ockhoJm J976.

SNT .>•95

Rom. Alltoninus Pius 13R-61. scstcrtius. S 1270 mr.
2

Rom. Fauslina Sr, e 141 , sestenius. S l J61 . fikad kant.

( l/ l+)

3

Rom. Marcus Aurelius 161-l!O. scstertius. S 1-137.

1/1+

4

Rom. Faustina Jr, 161 -75. scstcnius. S 1508.

1/1+

5

J III. l mark 159 1. SM 53b.

l ?I l

6

G Jl A. Nyköping, l öre 1628. SM 152a.

l?

7

G Il A. Nyköping, l öre 1628. SM 1521J.

8

G Il A. Riga, 1625, 1627. S/3 17. 19b. Ngt iirgig, liten kantskada.

1+( 1+)

9

Kristina, l öre 1640. SM 107. Ngt korroderad.

(l/ l+)

lO

Kristina. l öre 1645. SM J10.

Il

l/4iire 1635: l/6öre 1668; l öresm 1763: l/4sk 1799.1803, 1806. 1808: l/12sk 181 2.8ex.

1'!-1

12

Öre 1719. öre 1725, l sk 1802/1760. 1/2 sk 1799. 1803. 1815. 1/12 sk 18 12. 7 ex.

Ca l

13

1/8 rdr 1833: l/2sk 1819. 1824, 1829. 1830: 1/4 sk 18 19. 1830: 1/12 s k 1825:2 >k 1837.9 ex.

1?-1

14

1/3 sk 1836-37, 1839-40, 1847. 185 1: l/6sk 1847. ll\54-55. 9ex.

Ca l

15

1/2 rdr 1846/5. SM 37b.

l/l +

16

1/32 rdr 1852-53:25 öre 1855, 1859: lO öre 1!157-59; 2 öre 1857-58:
l öre 1857-58; 1/2 öre 1858. 12 ex.

1?-1

17

2 kr 1876-78. 1897-98. 1900. 1904. 1906-07.9 ex.

l ?-1

18

2 kr 1880 "0 ". 1880 "OCH". 1890. 1892-93. 5 ex.

1?-1

19

l kr 1875-1 907. aUa 11r. 19 ex.

l?

20

O Il. 5 öre (95): 2 öre ( Il 0): l öre (30). 235 ex.

Väx l

21

2 kr 1910. 1915, 1922, 1926.

1-1/ 1+

22

2 kr 1930-3 1. 1934-36.

l /l+

23

2 kr 1937-40.

1+-01

24

l kr 1928-4 1, allaår. l4 cx.

1+-0 l

25

l kr 1946-50. 20 ex.

1+-01

26

50 öre 1916. 1928, 1930-3 1, 1933. 1936. 1938-39.

l+

27

50 öre 1949-50 (6), 1953-61 (24). 30 ex.

1+-01

28

lO öre 19 11. 1911. 1913. 1914. 1916. 1916. 1916/15. 7 ex.

1-1+

29

l ii re 1909- 18 (31 ). 1920-2 1 (8). 40 cx. l +·O l

30

2 kr 1952. JO ex.

31

Österrike. Tysk land . Schweiz 1726- 1913. lO ex.

Väx l

32

Frankrike. Luxemburg. Mon:aw 1788- 1989. 12 ex .

Väx l

33

13ngl:md. Kanada 1844- 1953. 6 ex.

Väx l

34

llnll and. Curacao l 769-1 948. 22 ex.

Vii xl

35

Spmaicn. Sydamerika 1806- 1909. 6 ex.

Väx l

36

ArabHinder 1866-1938. 9ex.

Väx l

01

37

Turkiet 1831-1939. 7 ex.

Väx l

3R

Rys.,land. Polen 1817-193-t. 8 ex.

Viixl

39

USA 1865-1920. 20 ex.

Väx l

40

Utlandet. stora koppamickelmynt mm. 43 o,:x.

Yiixl

41

Polletter. Stockhohns Ångslups AB. 8-65 öre. 14 olika. 30 ex.

Viix l

42

Uronsmcdaljcr. bl a IVS. 12 ex.

01

43

Minllt:Spcnningar. polletter mm. ll4 ex.

Vii x l

SNT 3 · 95

63

44

Förordningar om sedlar 1681-1760. 9 ex.

V1ixl
~tämpclpappcr

45

Uttagskvitton Stockholms Sparbank 11!3 l (2).

46

lO kr 1937. nr X.x034254: 10 kr 1956. nr 14650307. 14650309. 14650310. 1-196!1432.
14968435. 6 ex.

1.0.0.0.0.!1

47

lO kr 1959, nr 33604238. 3360-123\J. 336!~240, 336~2-1-1. :B604245. 336~2-16. 6 ex.

o

48

Danmark. l kr 1918: Tyskland. 100 mark.

l. l

(Carta Sigillata). 19 ex.

'~diar.

Viixl

Sverige. 5 kr 1955. 2 kr 1950, l kr 1940. 194\J.

1- 1+

49

G V. l öre. 766 ex i 2 album.

V:ix l

50

G V. 2 öre (440 ex): 5 öre ( 129 ex) i 2 album

V1ixl

51

G V. 25 iirc. 288 e.x s ilver. 57 ex niel-c l. l :tlbum. V;ix l

52

G V. 50 iirc. 145 ex silver. 25 ex nickel. l album.

Viixl

53

G V, l 1-r. 161 ex. -IO'K sih·er.

Viixl

54

5 kr 1955 (4). 1971 (3). 2 kr 1892 nagnad. 1910. 1938. 1943-15: l kr 1\130. 1935-36. 1939 (2}.

55

2 kr 1897. 192 1 (2). 3 cxjub.

1+.01.0 1

56

5 kr 1935.2 kr 1897. 1921.3 ex juh.

1+.1+.0 1

57

2 kr. 20 ex 40% silve r; G VI A. 2 kr. 28 ex 40'/1.. l O <:x nickel.

1+-0 1

5!!

l kr 1898.50 öre 1907.25 öre 1897-99. 1902. 1907 (4). l öre 1893. 1\101. 1905. liJ07 (2).
l-l ex.

1')·1

Vii xl

19-10. 19 ex.

59

1/ 16 rdr 1848. 1852: l. 2 öre 11172 + di\• Uldrc l.oppamJynt. 13 ex.

60

Utimynt i album. bl a Frankrike. Guatemala. Jamaica. Holland. Irland. hracl m

1'!- 1

n. 380 ex.

Vii\ l

61

l öre 191-1 med öppen 4:a.

l+

62

25 öre 1940. 25 öre 1973. rclpräglad.

O 1/U.O 1/(1

63

:w kr 1889. SM 16.

01

64

lO l.r 190 1. SM 33.

0 110

65

lO kr 1901. SM JJ.

01

66

5 kr 1901. SM -10.

01

67

Drottning Silvia. l 000 kr 1993. guld.

()

68

l kr 1876p115(kv 1?). l kr 19-10.1950TS: IOörc 1928.1933.1\136. 1939-ll. 19-12 (2).

01-01/11

69

lO kr 1991. felvänd. 2 ex.

()l

70

O Il. 5. 2 öre. 24 ex: G V. 2. l ön:. 57 ex t .! pla<tka'>settcr och l pappiinu.

Vax l

71

2 kr 1876. 1892 flagnad. 1893. 1897-98. 1906.

1'!-l

72

2 kr 1876. 1!178. 1897 (2). 1898 (2). 1906. 1 ex.

l'!- l

73

2 kr 1912-14. 1915 (2). 1922. 1928 (2). 1938-:19. lO ex.

1- 1+

7-1

2 kr 1936 (2) . 1937-38. 1\13\1 (2). 19-10. 19-10 med ompriiglad -l:n. X ex.

1+-01

75

2 kr 1936. 1\139 (5). 1940 med ompriiglad -l:a. 1940 (2).9 c.x.

l+-!11

76

5 kr 195-1 (2). 1955 (-1): 2 kr 19-17. 1956. 1970.9 ex.

l+-!11

77

2 l. r 1943-70. 20 ex.

01

78

2 kr 19-1-1-50. 20 ex.

(Il

79

2 kr 1950. 20 ex.

01

80

2 kr 1952-68. 20 ex.

81

lO kr 1972:5 kr 1935.

1+-0 1
195~:

21-r 11197. 1921. 193K. Allajub. 6ex.

01-01/0

82

lO kr 1972:5 kr 1935. 1959::! kr 1907. 1921. 1938. Allajub. 6 ex.

0 1-01/(l

83

10 kr 1\172:5 kr 1935. 1959: 21-r 1921. 1938. Allajub. 5 c:x.

()J.() 1/(1

84

l O kr 1972: 5 kr 1935. 1966: 2 l. r 181J7. 193X. Alla ju b. 5

01-01/tl

l" X.

s:-. r • · •1s

85

A lbum inneh511ande 120 st 2."i öre, ~ i Iver o~h nicke l, 178 st lO öre. silver o~h nicke l.
Tills 298 ex.

Väx l

86

A lbum med 76 st ."i öre, 224 ~t 2 öre. Tills 300 ex.

Vii.xl

87

A lbum med 74 st 5 öre. 85 st 2 öre. 86 st l öre.

Viix l

88

A lbum med l kr 80% si lver. 124 st. samma men 40'ff. 29 st: 50 öre s il ver. 73 ' l. ,;unma
men nickel. 12 st Tills 238 ex.

Viix l

89

l öre sm 1747, 1749: 1/4 sk 1805, 2/3 sk b 1846: l öre 185Y, l !\64, 1867. 7 ex.

Ca l

90

KMK Vänner 1948-73: Gustav Va>a·G 111-0 Il 1534-1776· 1373 specicdalem. Si lver
i träctui.

()

91

J kr 1879. 1887. 2

l ?/l

92

l kr 1923. 1930. 1932. 3 ex.

1.1 +.1+

93

] kr 1933-35. 3

01 .1+/01.01

t:X.

t:X.

94

l kr 1915- 16, 1924 (2). 1925-30. 1932. 1935. 12 ex.

1-01

95

l kr 1933 (6). 1935 (6). 12 ex.

1+/01-0 1/0

96

25 öre 1953-61. 9 ex.

OJ /O

97

lO öre 1929-30. 1935-39. 19-12. 8 ex.

1+-01

98

Mcdaljscric. 6 Bernallouer gmveratlc av A Wallcnl><:rg. Silver. l träctui .

o

99

D iv antika och medeltida mynt. bl a Parthien (2). Rum ( l ).

Vii.x l

100

o 11. 2 kr 1878.
o ll. 2 kr 1878.

1897-98, 1\104. 1907.

1-1/ 1+

101

1897-98. 1906. 1907.

1·1/ 1+

102

G V. l kr 1942. ju b.

01

103

G V. l kr 19-12.jub.

01

104

G V. 1-5 öre 1909-16. 380ex.

Viix l

105

C XV I G. Pro,·myntsct IYYI. Myntverket. Il ex.

()

106

Medalj. Carl von Linne. silver. 128 g. av E Lindberg 1907./-/y I/:33R.
(Nordlind lagerlista 14:PM 80).

()]

Medalj. Christina Nibson deCasa Miramla. huvsångcr,ka . bron~ 50 mm.
av E Lindberg 1917. NM XXfV:f5-l.

01

Medalj. HN Schwan. dire ktör vid Ostindiska companict
Frumerie 1823. Hy If: 75. Sm3 hack.

( l +)

107
108

111111.

si lver 52 nun av

109

Medalj. T Sparre, general. förgylld bly 42 mm, RR. H1· f:62: f; Wrangcl K-G. ova l
bly 30x40 mrn. RR. Hy f: 52: f.

Ca l+

110

Medalj. August Strindberg. brons 55

01/0

III

Medaljer. A Jochnick. f'Orslikringsrnan. brons 65 111111 tE Lindhcrg 1943): K Lcijonhufvud.
brons 50 mm (E Lindberg 1905): JH Palme. bankman. hruns 62 111111 193 1 (MY). :l ex.

01

112

J'vledalj. Göteborgsutstiillningen 1923 av C Mil les, hrcns 56 mm .

01

113

Medalj. Charles Lindl><:rgh. llygarc. Atlantllygningcn 1'127 al' Prudhommc. hrons 67 mm.
Små hack .

(l+)

Il -l

Myntvikt. 1600-tal''.

115

2 öre 1905 (7). 1907 (9). 5 öre 1921,2 öre 1')2 1, 1942, l ön: IY15 -16. J kr 1969. Ti lls 2 1 ex.

01

116

l kr, 50. 25. 10. 2. l öre 1950 i plastkassctl. l kr. 50. 25. lO öre 1973 i plastctui.
Årsset 1976. 1977 i mjukplastkasscll.

O1/0

ty~k

111111

för 2 dukater?.

av Card! 1949.

mli~~i ng

14xl4

111111.

l+

l 17

5 kr 1935 ju b.

1+/0 1

Il X

Norge, Danmark. Fin land. Arssel 1977.

o

119

Finland. l O mar!.. 1977 ju b. :!5 mark 197!\ ju b.

o

120

Belgien. (> st. hl :1 10 fr 1954 ju h: Danmark 20 kr 1990. l O kr JYX9. 5 kr 1990, l kr 19'>2:
Jersey. 1/4 sk ill 1957: Eng land. 7 st: Austra lkn. 4 st. hl a 50 Cl'nts 1966. T ilb 22 ex.

C)] j()

S NT 3 · 95
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121

Frankrike. 20 fr 1867 BB, gu ld.

l+

122

20frl868A.

l+

123

20 fr 1869 A.

l+

124

20 fr 1869 BB.

l+

125

20fri 877A.

l+

126

20 fr 1893 A.

l+

127

20 fr !897 A.

l+

128

Årsset 1973. Fleur de eoins.

O

129

Årsset 1974. Fleur de coins.

O

130

20 fr 1992, 1993, JO fr 1989, l fr 1988. 5 ex.

(JI /0

131

100 fr 1993. silver.

O

132

Grekland, 5 draduna 1954, l drachm 1959,50 lepta 1954; Holland, l gulden 1871; Italien, 8 st;
Luxemburg. 5 fr 1962; Monaco, 6 st; Polen. lO z toty 1959, 1960; Rumänien, 6 st; Sovjet, 4 st.

01-0

133

Spanien. 50. 25. 5 pesetas 1957. 2 1h l pesetas 1953, lO cent 1959. 6 ex i pappförpackning.

O

134

Tyskland. 5mark 19801, 2mark 1970J, 1972 (2) F.1 , 19791, 19881, 19811, l mark 1961G, 1974),
1981 D, 50 pf 1991 G. 10. 5, l pf 1950, l O pf 1920-21. JO re111enpf 1924, J950. 1990. 2 p f 1925.
21 ex.

1+-0 1

135

Peru, l sol 1872, 50 so les 1971.

l+.O1/0

136

Paraguay 9 st; Colombia 5 st; Peru 16 st; Salvador 5 st; Ch ile 3 st; Uruguay 9 st; Filippinerna
4 st; Malaysia 5 st; Brasilien 3 st. Tills 59 ex.

01-0

137

Haiti 2 st; Reunion 3 st; Kuwait 6 st; Somalia l st; Hong-Kong 2 st; Ghana 5 st; Nederländska
Antillerna 3 st; Rhodesia 3 st; Mali 3 st; Brittiska Indien 2 st; Brittiska Östafrika 7 st; Mauritiuus
3 st; Ekvatorialafrika (Kameoun) 5 st; Kongo l st; lndo·China l st; Syd-Korca 8 st; Honduras
5 st. Tills 60 ex.

OJ-O

138

Fiji l st; Bolivia 4 st; Dominikanska republikcn4 st; Zambia 3 st; Gallon J st; Etiopien l st;
Gambia 2 st; Australien 2 st; Sierra Leonc 5 st; Rhodes ia & Nyassaland l st; Kenya 2 st; Franska
Somalia 3 st; Scychellema 13 st; Surinam 6 st; Israel 4 st; Marocko 6 st; Indien 2 st. Tills 59 ex.

O1·0

139

Iran 2 st; Kongo 3 st; Thailand 3 st; Libcria 6 st; Cape Verde 3 st; Macao l st; Burma 6 st;
Kina 3 st; Korea J st; Maldi,·ema l st; Pakistan 2 st; Syrien2 1/z. 5, JO piastres 1962; Mex ico 6 st.
Tills 39 ex.

1+-01/0

140

Ceylon5, l mp 1957.

01

141

Egypten 5 piastrcs 1939 ( 1+), 2 pi 1937 ( 1+). 50, 25. JO, 5 piastres 1970; Peru 20 soles 1965
jub; Liberia l dollar 1961 ( l+); Uruguay lO pesos 1961. JO ex. silver.

01 -01 /0

142

Ycmen J ria! 1963.20, 10. 5. l. 1/2 buysha 1963.5 ex si lver. 2 ex kopparaluminium.

01 -0 1/0

143

Ycmcn, imad i riyal AH J 344, 1/4 AH 1367, 1/8. 1/16 Ah mad i riyal. 7 ex s ilver. 3 ex brons.

1+·01

144

Sedlar och checkar. lJSA 25 cents uå. Robert Walker utgiven 1862-76, 5e utgåvan. Pick nr F24.
Chamhre de Commcrcedc Calais. San Paolo di Torina l 00 cents. Brasilien 5 cruzciros ull.
Estampa 2A, serie 2757. m fl 10 ex.

l '?· l Il+

145

Litteratur. B Ahlström m fl. St:eriges Mym 18 18- 1987; H Gliick,ll rtal.~forteckning Over .svenska
mynt 1973, samma 1975; RS Yeoman. A emulog of modem "·or/d coins 1850-1950, Ile ed.
DR Sear. Roman coins 1974.

146

Hans Hildebrand. Sedelsamlingen i Rihbwrkens mymkabinelf. Hft.

147

l'vlyntskiip Lembit med R lådor. varav 2 för större mynt, 3 fiir 49 mede lstora och 3 för 64 mindre
mynt.

148

Tyskland. 267 mynt från 185 1-1970.

Blandad

149

USA. Dime. 89 ex.

Blandad

150

USA . J cent 1857-1907. 3 1 ex.

Blanclad

15 1

USA , 48 st quarterdollar. 57 st fivecents. 99 st l cent Lincoln. Tills 204 ex.

Blandad

152

Storbri tannien. 221 st. alla olika. från 1797-1967.

Blandad

66
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Rlandad

olik;~

153

A lbum med 153 sl ryska mynl 1776-1991. Alla

154

Album med 235 sl norska mym 17H2·1WI. Alla olika.

Blandad

155

Albummed 236 sl danska mynl 1771·19H9. All:• olika.

Blandad

156

Album med svenska mym: 5 iirc. 5() >l olik;•. 2 öre. 54 Sl olika. l (ire 54 ,tolil.a. i\Hnga i bra
kv:tlitcler. Tills 158 ex.

Olandad

kr jub 1984 (2 Sl) i

kas~en

ilvcr

fr~n

o

v5rauktioncn 199-l.

157

l()()

158

O 11.5 öre (23 si). 2 öre (25 si). l iin: ( lO s!). SR ex.

159

G V. 50. 25. lO. 5. 2. l. 1909-50. 209 ex i pamwr.

l'!· l/ l +

160

G Yl A. l kr. 50. 25. JO, 5. 2. l öre: C XV I G. 5. l kr. 50. 25. 10. 5 öre. 44!\ ex i album.

1-0 1

161

100 kr jub. Sveriges Riksdag 19K3. S:ikerhcl,konferensen 19K4. 2 ex.

o

162
163

1· 1/1 +

1?.1.1+

orge. l kr 1881.5 öre 1876.2 ilrc ll\99. 3 ex.
Norge. 5 kr 1978 Hären. l l.r 1976. SO öre 1927. 197.1. lO öre. S. 2. l ore ohl.a
ockupationsmym 1943. 16 e't.

~nal:

2. l öre
1-01

Danmark. 1948. l kr 1946. 1976. 2S i)re 1960. 1972. lO öre 19SI. 1975.5.2 ilrc 1972.02.
Tills 9 ex.

1·1+/01

Finland. 50. l mark 1953. 1874. 50 JICnni;i 1!!\10. 1911. 1921. 25 p 1901. 1915. IIJ26. 1938. 20 p
1963. 10 p 19-l l. 5 p 1870. 1921. Till s J:l ex.

1/ 1+·1+/0 1

Tyskland. 2 mark 1971. 1973. l /2 mark 1906 (7 ex): Prcu~~cn. 3 pf 1856. 11!62. 2 pf 11!50.
1868: Schweiz. 2 fr 1944. l fr 1945. 1/2 fr 1910. 1952 (2). 20ccnl 1953. lO cent 1953.5 cent
1954. Tills 14cx.

1·1+

167

Ö~terrike. l norin 1876.20 krcu 1793. 161.rcu 11!00. 3 ex.

1.1?/1+.1/1+

168

Engl311d. l pund 1983. 1/2 er 194K. 1967. 2 ,hilling 1948. 196&. l ;h 1936. 1956. 1963.
Di" sm~ynl. 31 ex.

1·01

169

Ry~~land.

1{2 kopek 1731. 1912. l kopek l !WO (2). 1&-12. 1901. 21.opel. 18()1. 1812. 1814.
1841. 1852. 1899. 19Q.t. 1905. 1911.3 kopek 1896. 1899. 1901. 1905. 1912. 20cx.

1·1+

170

Rysskmd. 50 kopek 1895. 20 kopek IX70. 1904. 151.opck 11171. 1905. 1907. JO knJ~el. 1X73.
5 kopek 1845. 1888. 9 ex.

171

Ryssland. 15 kopek (7 st). oli ka ~nal. 3 kopek o lika inal. 2 kopek olika ~nal. l knJICI- nlika
iml. 22cx.

172

Ry~sland.

173

USA. 1/2 dollar 1943. 1/4 dollar 1966. dimc 196-1. l ccm 1906. 1928. 1945. 7 c>-.

1·1/1+

174

USA. Ei<enhower 1971. .Min <>el. AI'\Ct 1973 (7 ~lmym). 8 ex.

o

175

Medaljer och plakencr. lO c~. Yitmcl:lll 5 c>-. bron' 5 ex. En

176

Pollcner. Bl a hundskallcmärke. Lcd,jb 19.13 nr Il. 30 ex.

J.() l

177

Pollcner. Shell. olika ånal. 24 ex.

1·1+

17R

Nnlmärkcn. 45 ex.

1+·0 1

179

Ndlm:irkcn. 50 ex.

1+·0 1

16-1
16S
166

J.J +/(ll

Rubel (2). 50 kopek ( l ). 20 (X). JO (6). 5 (5). 22 ex.

l RO

Ah b iröms auktionskatalog 1985 nr 3 1-10 19K9. l O ex.

181

Tv~

ty~l..

J .() l

en nor,l..

J.() l

1rämy111skåp med 5 fackinde lade IMnr.

182

Mynl~k~p

183

7 •t militära märken. 13 st idroll\plakcncr.

184

5 M militära märken. 4 st oncntcring,, l pin' frnn

185

Myntsk!lp i teak med 12 IMor. l~>bar dörr.

01

18ti

MymvcrkcL' nynningsmcdalj sam l rcga lskcppcl Kronans j.:tong. Silver oc.:h bror•'· 2 ex.

()

187

Pollcucr. Stocka 2 ex. miissing oc.:h villm:l:lll.

1+/0 1

188

R~n;is

1- 1+

189

J) iv pollcltcr. bl a en Vallholma rnjOikpnll cn. M~nsbo.

SNT J· 95

Lembil Junior med 4 IMur.
1+-01
llcl~ingfon.olympiadcn

Mejeri mjölkpollcllcr. rn:i,sing. 4 ex.

I'J52. 9 'l div m;•rk.:n.

1+-01

1- 1+

67

190

Div pollcucr. bl a n~gr:r Slockholtn' ~ ~~g~lu p,pollcllcr. 40 c~.

1- 1+

191

Div skyucmärkcn. 6 ex.

1+-01

192

Div ryska n51m1irken. 28 ex.

01-01/0

193

2 kr 1876. SM ./-le.

l+

19-t

2 kr 1893. 1903.

1/ 1+

195

2 kr 1876 (5). 1897. 1900. 7 ex.

1'! - 1

196

2 kr 1871\-7t!. 18t!O med OCII + O. li\90. IH<J2. cj Oagnatl. 181J3. IXIJ7-9X. I'JOO. I'Jo:l-04.
1906-07. 15 ex.

1?- 1/ 1+

197

2 kr 1!!76- 1907. ej alla 1\r. 20 ex.

1'! - 1

198

2 kr 1876 ( l-l). 1878. 1897. 190-l 01. 1907. lO ex .

1?-1

199

2 kr 1876-92. 1897-1900. lO ex .

1'!-l

200

l kr 1876-1 907. 20ex.

l'!· l/ l+

201

50. 25. lO öre. div k 77 ex.

to öre 19(17. 5 cx.

202

l kr 1888 (2). 1890.25 öre 1874.

203

5 öre 187-t. 189 1.2 öre 1899. 1906. l öre 1874. IR77. 18!!0. l i!ll2-R3. l i!'J:l. I!!CJ5. I!N7. 1902.
1907 (2). 15 ex.

1'?·1+

204

5. 2. l lire 1874- 1907. ej alla år. 129 ex.

Blandad

1 ~.1 '!.1 /1 +1+/01

205

2 öre 1900. nmda nollor. li1c1 hack på åh.

( l/ l+ )

206

l öre 189-t.

l / l'!

207

År..-.cl 1977-78. 1979

208

An.sc1 1977 (2). 1978-80. 5

m. 1980 (2 ). 6 ,. i Samlhilhk:L,'<!IICr.
~•

i S:mdhill,ka"clh:r.

o
o

209

5 kr 1935. 1952. 1959. 1962. 1966. alla jub + 5 kr 195-t. 1955. 7 'l i S:uulhilhka"cll.

1+-01

2 10A

JubilcumSm)nl: 2 kr 1907. 1932. 193!!. 5 kr 19:15. 1959. 1966 (2). lO c,.

1+-01/0

2108

Jubilcurmmynl: 1897. 1907. 1921. 1\132. 193K. 5 kr 1\135. 1952. 1\159. 1%2. 1966.

01-01/0

2 11

Ju bi leumsmynt 2 kr 1932. llBi! (2). 5 kr 1952 (2). 1959 (9). IIJ6l\ (2). lO kr J\)72.

l +-0 1/0

2 12

2 kr 1910, 1912- 13.3 ex.

1+/lll

213

2 kr 1910. 1912. 1915. 192-1.4 cx.

01

2 1-t

2 kr 1936. 1938-10. 4 ex

1+.1+/01.
1+/01. 1+/01

215

2 kr 1910-10. 1940 med ändrat! -l:a. 20 c\.

216

2 kr 1010-30.2 ex av dc Oöla.

2 17

2 kr 1910. 19 12- 15. 1922, :l ex av varj<·. 1924 (2).

Ca l

218

2 kr 193 1. 1934-36. 1938.3 ex av varje.:. 1939 (5). 19-lO (5). 20 cx.

1+-01

219

2 kr 1926. 1930. 1938. 1\139 (4), 1940 (21. lO ex

1+- 1+/() 1

220

2 kr 1952-7 1. cj all:! :k 26 cx.

OJ

221

5 kr 1955. 197 1 (3}. 2 kr 1942-44. 1945 G'!TS. 1946 {2) , 19-17 (2). ICJ-lX. 1949 (2). 1')50 C\).
1950 på 51.20 ex.

1+·0 1

222

l kr 1910-50 inkl 1942 80%. ':mu cll :uual vari:uucr. Silvcrviirdc ca 170 kr. .J-1 c,,

Blandat!
Blandad

:m ex.

1-1+101
1-1+

223

50 öre 1911-61.39 s1. 25 lire I'H0-73. uwrn 1965 och 19n. 54,•. 10 iirc l'Xl'J-50. 45 , ..

22-t

5 öre 19()').:!3 (u1om 1910. 191X. 1919 jiim) llcra duhhlcllcr. 30 , .. 2 iirc ICJ()t). 2:\, en del
dubblener ( 19 16 pli 5. 4 ' ' · 19 1K. 2 ' 1). 27 ' ' l iir.: l 909-23. en del tluhhlclh.:r (21 ). Tills 7!1 ex.

1'!-l

225

IO örc 1930-3 1.1 9.t l-42.25t\re 1931. 1936(2). 193K(2l. 1941. IOcx.

01-01/0

226

5 örc 1910.

227

5 öre 19 15.

01

22R

5 öre 1927.

1+/0 1

68

s:-rr 3 ·'i~

SNT 3 . 95

69

229

l öre 1914 med öppcn4:a.

230

l öre 1936 med kort och lång 6:a, 1938-56. 24 ex . 5 öre 1917- 19. 1942 (3).

231

JO kr 1972 jub. 2 kr 1944, 1969.

232

G V. 2 kr. 76 ex.

1'?- 1/ 1+

233

O Il. l kr. 86 ex.

l'!

234A

43 st l kr !lO%.

234B

Uti mym. bl a Norge 25 öre 1876. JO öre 1903. 5 lire 190!> (2). 25 kr 1970 juh. Danmark 17 st.
USA JO st m n. Tills 90 ex.

Blandad

235

G V. G VI A. C XVI G. Koppannylll l . 2. 5 öre. Ca l 200 ex. Svenska sedlar

Bl;mdad

236

I rdr nm l S70 Gg 13831. trasig. bläck skrift. l kr l X76 S65909. trasig. I kr 1914 A0 145 13.
l kr 1921 Uul77147. 5 ex.

2.2. 1.0.0.1

237

l kr 1914 A014526-2S. 3 ex.

o

238

5 kr 1917 PI 07304.

Stockholm~

1+-01
()) .() l /0

Sparbank)( ! milj ard 1959 (2).

:n st 40%. 76 ex.

h~rt

1-1+/01

veck. 19-17 N60-l-123. 1948 A897168. 1948 jub 04-10423. -1 ex.

1'?.1+.01.0

239

JO kr 1904 X72453. Vikt.

l+

240

lO kr 1939 G2S7940. vikt. 5 kr 10-16 B817932. 19-17 N578906. 19-18 L246SOO. 1949 C2786!l0.
1951 H537572. 1952 Z534005. 1962 TH09X322. 1963 UD020353. 1977 CV117S86. lO ex.

l ?.1.
övriga O

2-11

JO kr 1940 C21-15S7. 1968 jub 191-12-1 1. 1952 2770950-1. 5 kr 19-17 A625817. vikt.
1949 K099905. 1951 F2951 88. vikt. 1952 Z-1 30099. Z544250. 1959 OB 921716 stj1irna.

1+.1 ?.0.1.0.01.
0.0.0.0

1965 ASA335625. l Oex.
10 kr 1951.20259038. 1968 191-12-IOjub. 1')63 O. BS7671. 1976 XY018770 stj1ima. 1976
XYOI8771 stjärna. 1976 XY018772 •tj1im:a. 5 kr 19-19 H6J2196. 1959 08917750 stjärna. 3 ex.

o

242

lO kr 1959 90061281 stj;irna. 1976 XY76-IOO J-3 stjiimor. 1979 UX78151-53 s tjiimor. 5 kr 1952
H264-124-25. 1965 ASi\335624. lO ex.

243

10 kr 1960 90073172 ' tjäma. 1979 XX672295 ·9Y ~tj;tmor. XY673500 stjärn:a. 5 kr 1949
C464291. 1952 Y698463. 1963 A0937918 stjiim:l. lO ex.

o

245

lO kr 1976 XYOI8769 stj1ima. XYOJ8999 ~tj iirna . 1979 XX67209!l-99
705288. 1959 08922379-80 stj~imor. 7 ex.

2-16

JO kr 1979 UX798 155 .stjärna. UXR76073 stj iirna. XX672102-03 stjiimor. 5 kr 1963
A0937919-21 stjärnor. 7 ex.

o

247

JO kr 1979 XX504 115. XY47220 1 ~tj:im:~. 5 kr 1949 1569559. 1952 5768997-98. S7BI271.
1959 08923856 stj1irna. 7 ex.

0 .1 .0.0.0.0

50 kr 1950 W3823 11 vikt. lO kr 193X Y274500. vikt. 5 kr 1944 H036749. 1945 F193610.
1949 C291305. 1950 A 163 136.6 ex.

1. 1?. 1+.0.0.1 +

JOO kr 1958 I242 1!lS. l O kr 1937 DD 1 7272~. 193!! Mm 130790 vik t. 5 kr C()l)70!l6 vikt.
1945 E513876. 195 1 F740557 vikt. 6 ex.

1?.0.1.1?.1?.0.1

Uti sed l:ar: Tsar-Ryssland 9 st: l~ltland. 5 n 1bkr 1919 2 st; Tyskland inflationstiden 37 st:
Österrike 6 st: Belgien l st: Cey lon 5 st. Israel l st. Tills 6 l ex.

2-0

248
249
250
25 1

15 st myntlådor med plastaskar 30x23 cm. 2 st samma

252

SNR:s mylllortsmcdaljcr. 8 st i var sitt etui , brons.

m~n

Mj:im~)r.

o

5 kr 1952 X

o

26x l !lem.

O

253

*

lnsältningsbcvis p~ 635 rdr 38 sk och 2 runds t sp i Rikse ns St:indcrs Oanco ut nirdat
1788 för kamreraren N Str:mdman för Annens flouas Svenska Escadcrs riikning.

254

*

lnsUuningsbcvis p;\ 500 rdr i Riksens S t:indcrs Contoir utilirdal 19 ok tober 1790 fiir llerr Hinsing
för armens Flott:as Svenska EscadcJ~~ rilkning.

l+

5 kr 1935jub. 2 kr 1897 jub. l öre 1863. Norge l öre 1907.4 ex.

1+, 1+/0 1,1 +.1

255
256

*

l~

mars
l+

G Il A. 2 öre klipping 1624. SM 122. ÅL' svagt utpriiglatl.

257

5 kr 1935 ju b. 2. l kr 1952. 3 ex.

01/0,0.0

258

l lire km 1778.5 kr 1959.2 kr 1897. 19 1-1. 1953. 1 95~. l kr 1904. )!)()(,, 1937. 19-10.
1949-50, JO öre sil ver (25). div uti mynt. Til ls 77 ~x.

O· l

259"'

Norge. Christ ian 7. l speciedaler 1777. NM 3.

l+

70

SNT 3 · 95

256

25Y

335
S:-IT 3 • 95

71

260

50.25 pen 1916. 1917. alla ulan krona. 4 ex.

0 1/0

261

Ncdcrländema. lO g ulden 18!!9. G uld.

01

262

Nederliindema. lO g ulden 1897. Gu ld.

01

2(,3

Nederländem;r. l gulden 1931. IOccnls 193(,, 194 1.5 c~ms 1929. l ccn1 18l{3, 1/2 ccn1 I R91.
Nedert lnd, 1/1 Ogulden l R57. l ccn1 l R59. 8 ex.

1-0 1

264

Tyskland. Bremen. l grolen 1745. 1vlecklenburg Schwcrin 5 pf l R72. Prc usscn 3 pf l R27 A.
1869 A, Tyskland 10 pf 19 13 A; Nöd- och inllalionsmyn l. 3 mark 1922 J, Bonn 50. 25. 10 pf
1920. Funh 50 pf 1917. Wiesb:tdcn lO pf 19 17. I l ex.

0 1- 1+

265

Va1ikancn 500 lire 1971; Israe l lO liro1s poumh 1973; Tcmpc lrnym indisk!. 3 ex.

0.0,1

26(,

Alexandria under Rom. lelradrachmer. H:rdrianu;, m Il. 3 ex.

l+

267

Liuer:Hur: H Hildebrand. S1:11ens lliswri>-k:t Muscum och Kgl Mymbbincllcl ur i\rll T itbkrill nr
6. 62 s. hfl. Sisla omslagsbladel saknas. NM XXX. NNÅ 1951. Moncia lagerkalalog nr 2. 1954.
S1hlms auklions 25 och 28 jan 1965. 5 si.

268

Meda ljer. Andreas Bernsirörn 1845- 1925. en av SNFs s1if1are. av E Lindberg. Oronsplakell
57x61 mm. SS 32. CW Bomlesler 1852-1922 av E Lindberg. Oronsplakcu 56.5x39.:'i mm. SS 28.
2 Sl.

269

GE Klemming 1823-93. U1g :w SNF lill dennes 65-år;.dag. :rv A Lindberg. Bronsplakell oval
55 mm hög. SS 16.

()

270

N L Rasmusson 1904-73. SNFs ordförande. Av G Svcns.,on Lundkvi;.l. Bron' 56 mm diam.
SS 53. SNF 75 ilr med ponriiu av AW Slicm,1ed1. C Snoibky. M Lag.:rhcrg . Av G Care Il 19-18.
Brons 56 mm. SS -17.

0.0

:!71

Hans Hildebrand på
Hi/d 11:288.

70-:irsdag~n

6 april 1912 av vänner. Av E Lindberg.

Brnn ~plakcu

0 1/0

62x-15 mm .
()!JO

272

AME Lagerbc!rg IR-1-1-1920. En av SNF~ ~liflar.:. Av A Lindberg. Slag~n l llR7 av JW Wil;.on
Lagerberg avgick som inlcndcnt för GöiCborgs Mu>.ci myrll- och medaljkahincll. Bron;.. oval
51 mm. Hi/d 11:311. 10.

273

Carl von Linne 1707-78. hvd i medaljo ng med lcxi)(Linnc ..om ung. Av E Lindberg. Slagcn av
Sv akademien 1ill 2()(1-ilrsdagcn av Linnes foocbe. Brons 66 mm.

o

27-1

JP Aht.!n. hvd v. 60 år 13 april 1939)(Å hlcn & Holnb hu,. Bron~ XO mm.

()

275

Johan Casimir De la Gardie. Bröslbild h)(Ti mmennan,nrdcn, hu;,. 1761-1911. Bron, 53 mm.
Hi/d 11:297.

()

276

Aklie-brcf 3 en aklie nr 0227 ulslälld p~ Herr Doklnr G dc Lava l av Aklieholagcl Sala Z ini...
Med kuponger.

01

277

Gnrllou No l l :l'"' Jus~ar.: Jcmm;rlrns Kom-onium 189X fUr Friherre AE Nordcn;.kjilld p~
Euusen finska mark.

o

278

5 s1 fc:lakliga mynt och

279

O Il. l öre -17 si. 2 öre 51 si. 5 öre -1-1 s1: G V. l. 2. 5 öre. ca 6 hg.

Blandad

280

G U A. 1/2 öre klipping. ~rtalc1 ej med.

l?

281

Kristina. 1/-1 öre. ånalct ej med pga sncdprligling.

l/l+

282

G rJ A. Arboga. l öre 1627. -Il mm. SM 1611>. Krislina, l lire. ånalc l ot:isl. 2 .::x.

l '.'/2

2!>3

36 si iildre koppannyn l.

1?-1

2S4

Div pollcucr. ca lO s1.

Blamlad

285

Norge. 4-1 si. bl a 5 öre 19 17,jlirn. 25 öre 1919.

Ulandad

2!!6

6 blad med d iv ull mynl

Blandall

287

40 si ull sedlar fr!ln d iv !Cindcr.

Blandad

IV~

sed lar. 12 ' t

fu~krnym.

d~

o

hly.

288

O Il. 2 l si si lver- och kopparrnyn l. G V. d iv 1- nt:h 2-örcn.

1"~- 1 +

289

5öre 1917.2iirt: 19 17.1 iirc J917(2). 191X-19.6cx.

1+-(ll

290

5 ö n:: 1919. bron, .

() 1/0

29 1

2 öre 1916.11\ng 6:a.

o1/()

72

SNT J · '15

Sl\'T ~ · 9.1

TJ

292

2 öre 1909, l öre 1913, 1916lång och kort 6:a. 192 1 (5).

() 1/0

293

T)'skland, (Goslar), Otto·Adelhcid· pfe nnig 991-Hl40. Bucklig+ l oHisl ex.

1.2

294

Leksakspengar och sedlar.

1+·01

295

Medaljer div, bl a O ll:s skyttemedalj. 8 ex.

1+·01

296

Stockholms Nya Spårv:lgs AB 1909. Silver. 43 mm. av Otto Strandman 187 1- 1960.

01

297

4 st bilplakette r och en bilmedalj.

01/0

298

Göteborgs ju b utst 1923. av Milles. Ju b ut.s t i Östersund av T Strindberg. Stockhohns industriutst
1897, Den nordiske industri og kunstudsti lling i Kobcnhavn 1872.4 ex.

(ll /0

299

9 st idrotts medaljer i di v metaller.

01/0

300

6 st medaljer. bl a MF Siewn.

Ol/0

301

Dansk ensidig reklammedaljong. AB H Rudolph Kocfocd Maskinfabrikkcr og Jcmstohcri i
Kpbcnhavn. utställningen 1888. Gjuten ca 15 cm mdic. bron~crat jiim.

01/0

302 *

Norge. 5 sp 1874. RandfeL

01

303

*

·. 20 kr 1876. Liten kantskada.

1+/0 1

304

*

·. 20 kr 1878.

01 /0

305

Sverige. l O kr 1873.

1+/01

306

•. 10 kr 1901.

01

307

· . 5 kr 1894.

1+/01

308

· . S kr 1899.

01

309

·. 5 kr 1901.

01

310

•. 5 kr 1920.

01

311

· . 20 kr 187-l.

1+/01

312

· .20krl 899.

i+/01

313

· .10kr l874

l+
i+/01

314

*

·. Carolin

315

*

K XIV J. provmynt 1/ 12 rdr 1829. SMF 5b. SM 197b. RandfeL

1+/01

316 *

Gustav Vasa. !mark 1544. SM /60.

1+)( 1

3 17

E XJV, 1/4 öre 1564. SM 38. Kantspricl-a.

l+

3 18

16 öre klipping 1566. SM .J7.

1/ 1'!

J II I 1569-92. 2 daler u&. SM 20.

l+

320

2 öre 1570. SM 62.

l+

321

l öre l 576. SM 72.

l+

319

*

1869.

322

1/2 öre 1569. SM 77. Kamspricka.

1+/01

323

1/2 öre 1578. SM 87.

1+/01

1/2 öre 1579. SM 88.

l+

4 mark 1571. klipping. SM 126.

l+

326

Sigismund. l öre 1597. SM 17. Kantspricka.

l+

327

Karl (IX ) riksmrcst 1560-1604. l/2lirc 1600. SM 2X.

l+

K IX. 4 mark 1604. SM 34a. Kantskada.

(l)

4 m<~rk 1607. SM 37. Liten kantskadu . hack p~ 1\ts. metallfel p~ fr~ns.

( l/i +)

324
325

328

*

*

329 *

m<~rk

1608. SM 54. Repor.

330

l

331

2 öre 1609. SM 65n

l+

332

l öre 1609. SM RO. Delvis svagt utpr1iglad.

l+

G Il A. l riksdaler 1617. SM 25.

l+

333

74

*

SNT 3 · 95

.l.JH

J56
J.J9

.150

.!Mi

S NT J · 95

75

334

l iirt: 16 13. SM 67. K:u11tlirluslcr.

335.

l öre 1626. klipping. SM 112.

336.

Aug,hurg. riksdaler 1632. SIJ H. Li1c1 randfeL

(01)

337

Pl~1rnyn1.

l/ l+

-l dalc:r 17-13. SM 206.

01

338

Pl:\1rnyn1. 1/2 daler 1751!. SM 155.

1/ 1+

339

O Il. 20 kr l R73. guld . SM l .

01

340

O Il. :w kr l !!7-l. guld . SM:?.

1+/01

3-ll

O Il. 20 kr IR77 med OCII. guhl. SM 7.

01

3-12

O Il.

3-13.

O Il. 20 l.r 1885. SM /J.

:w l..r 1!!79. SM 9.

01
01

3-l.t

0 Il. 20 kr 1880. SM 10.

01

345

0 Il. 20 kr 1895. SM 18.

01

346

0 Il. 20 kr 1900. SM 21.

01

347

0 Il. 20 kr 1902. SM

01

348.

G V. 20 kr 1925. SM l .

01 /0

349.

Norge. O Il. 20 kr - 5 specie ll\75. NM 2.

01

350 ..

Haakon VII. 20 kr 19 10 . NM l.

01

35 1

Svcrisc. O Il. 5 kr. S,\1/ 37.

1+/01

352

O Il . 5 kr 1901. SM .:JO.

01

353.

G III. 3 daler sm 1773. SM 39.

l+

354

l rdr- 3

355

l rdr 1779. SM .f5.

356 ..

l rdr • Jl/4 rdr riksmynl. ll\5(> med IX55 ;\r, hiltl. SM 56a.

1+/0 1

357 ..

K X IV J. rdr 1!!21 jub. SM .f.l.

1+/01

358

O l. rdr •P l !!48. SM 2.f.

1/ 1+

359

K XIV J. l rdr sp 1!!38. SM 66.

1/ 1+

360.

K XI I. ribdalc:r 1707.mcd peruk. SM 26.

1/ 1+

361

O l. 4 rdr ~p/4 rdr rihmy111 1856. SM 5611.

l+

362

F l. rik~aler 1735. SM 75R. Repa .

d~m

2.f.

1777. SM .I.:J.

1+/0 1
l+

363.

K XII . l mark 17D. S.\1 95.

364

F l. 1/4 duka! 1733. S.\1 5 /a.

01

365

A F. 1/-l duka1 1754. SM 39.

01

1+/01

366.

G III. duka1 1774. SM 7.

l+

367.

G IV A. duka! IRo:i. SM 13.

1+/0 1

368.

K XI. l öre sm 11\79. SM 35U.

l/ l+

369.

K XI. l/6 öre ;.m 161-!1\ p5 plan!,.

l

370.

K XII . 2 nml... J..a,lp.:nning lill l..ungcn' hcgr:1vning. SM /.f6.

371

F l. 1/4 rdr 1724. SM 102.

l+

372.

Ka-~rnyn1

01

373

G V. 5 i\rc 19 10.

1ill G IV A kriining IXOO. Kuppar. S.ll.f5.

374

5 ört: 1927.

375

0 l. 1/3 sk b l l\41\. SM 112.

01/0

376 >l<

Fin land. JO mark l !lH2.

01/0

Sverige. K X IV J. 2 dukaler l l\43. SM 12.

l+

377
76

*

SNI l · 115

.176

SNT J·~~

77

378

*

379 "'

O l. dukat 1858. SM 22.

OJ

K XV, dukat 1866. SM 7.

OJ

380 *

K XV. l carolin 186X. SM 10.

0 1/0

38 1

O Il. l kr 1890. SM 73. Liten repa.

((JI/0)

382

O 11. 25 öre 1885. SM 99.

01/0

383

O H, JO ör<! 1874. SM 110.

+ l/O

384

KXII1.1 /4sk 1817. SM43.

l+

385

O l. 5 öre 1857, 5:ans övre släng helt b~gfonnud . SM 132a.

1/1+

386

A F, l öre sm 1760 på 1759. SM JR/.

1/1+

387

F l. l ö re km 1724. 1749. G III. l iire km 177X. 3 ex.

1/1+

388

1/3 sk b 1844.2/3 sk b 1844. 1/3 sk b 1842.3 ex.

1/1+

389

5 öre 1878.

1/0 1

390

2 öre 1893. 1895. 190 l. 3 ex.

1+.1+.01

391

Schweiz. l franc 1909. 1911. 1964.3 ex .

1.1.1+

392

Tjeckoslovakien. JOO konm 1949 jub. 25 korun 1965 jub.

0 1.01/0

393

Luxemburg. l franc 1928. JO cent 1901: Be lgie n. 25 ccm 19 18: Strassburg. JO celll IX09. 4 ex.

394

Australien. 2 dollar 1989. Oorin 1960. s ixp<!nce 19-15.3 Jl<!nc.: 19-14.4

395

Norge. l kr 1892. NM .J l.

396

Norge. 50 öre 1897. NM 62.

ex.

1+.1 +.01.1 ?
l +.1 +.1.1 / 1+

397

-.K Xlll. l s k sp 1816. NM 2. plantsrispor: K X IV J. l sk ~P 1820. NM 59. 2 ex.

1/ 1+.1+

398

-. 2 öre J889 Jiten repa. 1897. l öre 18S9. 3 ex.

( l +/0 1.0 J.() l

399

-. 2 öre 1918. l öre 19 19. 1920. 3 ex. jäm.

1.1'!.1 /1?

-100

-.Haakon VII. 32 st småmynt.

Blandad

401

Panama. 1/4 balboa 1953: Ylexico. l peso 197H: Uruguay 2 c 2869: Chile. l peso 1955: ll ai ti.
5 c 1911: Argentina. l peso 1960. 6 ex.

1-01

402

Prince Edwards Island. l cent 187 1: Canada. 5 cents 190 1. l cen t 1903.3 ex.

1+.1 .1 +

403

Syd-Afrika. SO c: Öst-Afri ka . 5 c 1943: Tuni sien. 25 c 1920: Kenya. l shilling 197S: Marocko.
SO fr ( 137 1): M~ambique. 2'12 escudo 1950. 6ex.

1+-0 1

404

Rom. Vietonnus 26X-70. S 3166: Konstan u n Il Caesar :117-37 (Siscia). S 3951: Crispus 3 17-26.
S 3922. 3 ex. brons.

l+

40S

5 kr 1954.2 kr 1938 jub. 1931. 1938-40. 1948. 1950 med omgrav TS . 1959. 1961. lO ex.

1+-0 1

406

l kr 1942 med ~rt:JI under bi lden.

407

Finl and, jub mynt. l O nmrkka Det byggande Finland. 1970 J Paasik iv i. l 975 U Kckkoncn. 1977.
Självständ igheten 60 ~r. 25 markka 1978, NM p5 skidor, 1979. Abo 750 1\r. 6 ex.

408

l markka. 50. 25 Jl<)nniä l X90. 25 penni;l 1917 (8).

409

5 penniä 19 15. 19 16. 19 17 (fråns

01 / 0

Ol

visariivcrg~ngcn från ry'k tillfinsk myntning ).

3 ex.

01/0

410

Pokm. 10 zlotych 1939. 5 zlotych 1936.:! ex.

01

411

Lettland, 51at i 1932.

1+/0 1

4 12

Tyskland. mark 1935, Polsdam Oarrison-kyrkan. KM 83. 5 reichspfenn ig 1939A. KM 9 / .
Preussen, 3 m;lrk 1910A. Freie stadt Danzig. lO pfen nig 1932. KM / 52. 4 ex.

l+

4 13

Stockhohm En~kilda Banks 100-1\rsjub 1956. S il ver ca 115 g. s1 64

0/01

4 14

Stockholms stads frivilliga skarpskytte förenings

4 15

Selma Lagerlöf till minne av Ni ls Holgerssons underbara resa genom Sverige. Av T S trindberg
1940. Brons.

O

4 16

Regalskeppet Vasa 1960. Umd stad 350 ilr 1972. Swnska Frivi ll igk~rcn i Fin land 1939. 1940.
Konstutstiillningcn i Swekholm 1866. l priiglat etu i. rlritann ia-rnctn ll. Sc SNT 6 • 93.

01 /0

78

75-~rsjuh

111111.

l etui.

1935. S il ver. 60 g. o 52 111111.

0 1/0

SNT 3 ·95

.J25

Sl\T J· 95

79

417

418
419

100-:\rsminnet av Konstaruin Ptit~ 1974. president 1938. Dcportcratlc> l iii Sibirien 1940. Slagcn
av Sporrong. silver. nr 231. Tag der dcut>chcn Einheil 3. okl. 1990, :\lerfiireningen DDR-BDR.
Sc SNT l : 1991. Silver. 20-!lr.,rninm:l av fiirswmlinniskan i rymden. Yurij Gagarin 1961-81.
\•ilmel:tll.

(ll/0

Margre1hc Luther. Hans Luther. Man~fcldcr Dcrgbau Scgemaler. VEB MansfeJd Komhinal.
\Vi l hem Pieck. VEB HalhlCugwcrk Aucrh:mun 450 Jahre. 5 ex. Div melall cr.

0 1/0

Alf Pröyscn. Sporrongs :'lrsmcdalj 1977. nr 1845. Av R Hc ino. Frant. Schubcn-Dcnkm:ut.
Tcsd111cr Mlinncrgcsang Vcrcincs 60 Jahrc l(, maj l ')0 l . 2 ex, brons.

01/0

Medalj er ur Sven Svenssons

sam lin~

Kwr}/li[:ameda/jer

Gm.l:w l Vasa. ÅL~: Hed linger> rcgcml:ingd nr 44. fdn>: TILL SVEN ELFSONS li EDER SOM
FRÄLSTE GAMLE K. GUST;\F BÄR DESS AFKOMMA IISALA BY DENNE PENN ING
GIFVE AF GUSTAF III 1787. Silver 33 mm. SS 9157.

()l

421

Gus1av Vasas byst h)(GUSTAV l:NAT D. J:U.IAII. A.l.:\90. CORO . IAN. i\.1528. ODIIT D.
29.SEPT. i\.1560. Grav fiir i\ Karl,lcn' 2:a n.:gcn11ängd. Silver 27 mm. lid im· f.l. SS 9!5J.

l+

422

Erik XIV 1560-59. Bröslbild h)(Jchova bildlig fr:.nnsllillning av den kungl ,pir:nt. iiverllimn:mde
fr:\n Gud. Grav för A Karl stens 2:a regcrumngd. Silver 27 111111. Hd 3. Kung~n' hrö,tblld
h)(nvbrutcn vlirja på en f01s1ällning. Grav CG Hamnnn på N Keders för,lag. llrons :\6 mm.
1/tl 9. ss 9160. 9/63.

1+.0 1/0

Sigis111und 1592-99. Texl. 1v:' palmkronor över en Slriim. p~ sidonm 1592)(1cXI. den Ö~lcrrikiska
och den polska ömen. Kaslpcnning vid fönn:llningsfcslcn och drouningcn> ~röning. Silvcr
30 mm. /Id .f. SS 9175.

l+

424

Sigbmunds bröstbild h)(lvå ovala ~köldar. Gr:.w CG lianman fiir han' wc n,~ a rcgcntHingd.
Tenn 35 111111. Hd 16. SS 9179.

01

425 .

Gu,t:w Il Adolf 1611-32. Slralsund;, vapen inomlagcrkr:.lm)(l:uin'~ te\t. Pr:.agl:1tl i 111ynhihcr
57.8 g 57 mm. lit! Il. SS 9200. ~lctall,~ada.

{l+)

Gu,lav Il Adolfs bröstbild h)( mcrkurii,lav p~ cll monogram G och C fiir G Il A och Chri~tian
IV. Gr:.w i\ K:1rls1ens 2:a rcgenll:ingd. Silver 26 111111. Ntll. Kungen> brö,lblld nli~l:ln framvänd.
under :1xeln 1632. en spira och cll svlin i kor~. ög la upptill och nedtill. Silver 24 111111 p:\ höjtkrl.
Hd 80. SS 9!92. 9229.

1+/(1 1

Kristina 1632-54. Dödskallc)(tcxl. Gu ld 1.7 g. Ht/59. SS 9350. Li1c hucl..lig. RR.

l+

420

423

*

426

427

*

428 *

Kri,lina> liiiträde som fullrnyntlig dmuning)(,vcr•~b och danska nuuoma' 'l rid vid Fcmcm.
Grav S Dalller. Silver 146.28 g 80 mm. Hd 16. SS 932-1.

l+

429

Drouningen' bysl b)(en stort C onblulandc RS . 0\altenn 37 mm hög. /Id /0. SS 9310. R.

01

430

Karl X Gusla\' 1654·60. Bröstbild h )(Hcrkulc, klubbande drake. Gra" i\ Karl-tcn 1701 fi\r han'
l:a regcnllängd. Brons 50 111m. /Id 37. SS 'J-111. Kungen' brö,lbild h Uhcrdc hl~':uulc i en pipa.
v[irja liggande p:'l marken. Silver 26 mm. Gr.l\' filr A Karblen:> :!:a rcgcaulängd. 1/tl 50. SS CJ./18.

() 1/0.1 +

-B l

Hedvig Eleonora. Än~edrouningen' bröslbild b)(~l~ende. Gra'' fiir i\ K:.rl,lell\ :!:a rcgcml:ingd.
Sil,er 36 mm. Hd 7. SS 9-139.

l+

432 •

Karl XI 1660-97. Bröstbilden fram~!. huvudet vridcl lillbaka över v:in,lcr ;1\cl)(kungcn
knliböjaude. Sannolikt cll ungdomsarhele :w i\ Karlsten. Silwr 45 mm.//tl/1. SS 9-115. RR.

01

43:\

Konungens bröstbild h)(cn hand

01

434

Ulrik:1 Elconora dä. Bröstbild h)(n) måne I}\Cr ihcr en land<k:1p. i :J\ '~ämingcn 16!!0. Sihcr.
26 mm. Åt<: som O\'an)(drouningcn p:\ en molnblitld. c fler nedn: kamen: NAT. 1656. CORON
1680. DEN 1693. Silver 26 mm. B:\da gr:l\ fOr A Karlst..'rh :!:a rcgcnll:mgd. lltl ./.10. SS Y~/.
955J. S1:1mptel på bMa.

1+.1+/111

435 •

K:ul XII 1697-1718. bröstbild h med hamc,klllcJOn gående med ~lm i 1:1\\ant.J. Grav A Karhlen
till prin.;cm 7:dc födelsedag 168!!. Sihcr 42 mm. /Id l. SS 9555.

01/(1

h~llandc

cll sv[inl. Koppar 43 mm. //d 71. SS IJ.fi'l.f.

Perwmmt•tla/jer

4)6

Carbtm. Frederik Ferdinand. l S 11 -~t? . prof i hi-.IOria. 'la bråd nn11. Brihthlld v)(kr:m' av onwtixl
lagcr- och cklö\'. Gr;av i\ Lmdbcrg. Sbgen J\' vclcn,J.::ap<:lk 1902. l-ly Il: 195. Silver 31 mm.

SS 11179. Edlund. Erik 1819·88. l'rof i fy~ik. flriblhild något franwtiml)(-.1:\entlc

80

~vinna

med

SNT 3 . 95

81

brinnande fackla . Grav L Al1lhorn. S lagen av Vctcn>kapsak 11-19 1. Si lver 31 mm. Hy 11:206.
Ehrenhe im 1753-1 X2S. friherre. kan,Jiprcsidcnl mm. Bröstbild h(MF saknas)( olivträd med uggla.
Silver 3 1 mm. Sl:\gcn l X29 av Vc tcn,kapsak. /-ly 11:7/a. SS 11258. von Döbeln, Georg Karl.
1758-1 R20. Friherre. gcncrullöjtna nl. Brö"hild v)(Döbeln ridande med lyflad sabe l. Grav
L Ahlhom. Si lver 3 1 mm. Sl:1gcn 1X83 av Svenska vclcnskapsak. /-ly 11:52. SS 11254.4 s1.
437

{) J.(JijO

Dickson. Charles l S 14- 11)02. Med ju b doktor. Brö:.lhiltl v)(kvinna stående med palmkvisl.
Grav A Lindberg. Silver 56 mm . S lagcn 18X4 av FrO:s Sc1. Antlrea> loge i Göteborg. /-ly 11:258.1.
112-16.
01/0

ss
-BS *

Dirbon. Q,car 1823-Y7. friherre. gro:.,lmndlarc i Göteborg. Bröstbild v)(Dicksons adl iga vapen.
Födcl sed:1gcn uppg ive' or.iu "den 60:dc och d l dec". ~gra få ex blev präglade i silver och
brons. Grav A Lindberg. Silver 75 mm. li1· 11:236 la. SS 1250. RR.

01/0

439

von Döbeln. Georg C:1rl 1758- 1!!20. Bröo;tbild v)(cn naken ann men en hand som håller en sabel.
Bron, 55 mm. Modellerad av J Mun,tcrhjchn. Gmv och präglad hos firnlan Ocnel i Berlin.
Slagcn 1923 p~ initiativ :1\' Numbmati,~a fOreningen i Finland. Il' 1:37.2. SS 11255. Duncker.
Joachim Zacrb 1774- 1809. Brci,tbild h)(cn ' lupad hand ligg:u tdc i en skog. Brons 55 mm . Slagen
av Numi sma ti ska mrcningcn if-inland 19::!4. /Jo.mihu 91. SS 11253.

01/0

440

Ehrcnsviinl. C ornes Aug 1710-72. Bröstbild v)(flhtningar p:\ klippor uppstigande ur havet. Sil ver
31 mm. Slagcn lll?li av Vctcnskap,ak. Grav L Ablborg. /-fy 1:239.3. SS 1126-1. Ekström. Dani~l
1711 -55. Bröstbild hl( text. Grav D Fchm1:111. Silver 34 mm. Slagcn av Vetenskapsak 1758.
fly 1:188.2. ss J 1279.

441

Ehrenheim. FY 1 75~-1 X2R. frihcrn:. kan~l iprcsidcnl. Bröstbi ld h)(ol ivtriid med uggla. Slagen
1829 av Vctcn,k.Jpsak. Bron~ 3 1 rnm.//y 11:71.1a. SS 11259. Ehrensviird. Karl August 1745 - 1800.
Hvd h)(Apollo st~cmlc med lyra i v hand. Grav GA Enegrcn. Bron' 3 1 mm. Slagen \833 av Sv
Akad. /ly 1:331 ..1. SS 11267.

442

Ek f'red rika, Elisabeth. f R;nnstriim 1742-1 R05. Rrtislhild h)(ICXI. Tenn 35 mm. Grav
Lundcrberg. fly Il: 10. 1. SS 1126<J. R. Ekc.:bom. Olof 1716-l\4. domprost i Götehorg. Bröstbild
h)(tcxt inom s tjiimkran s. Tenn 22 111111. /ly 1:291. 2. SS 1127J. R.

0 1/0.1+

443

Franzcn. Frans Mikael 1772- l!l47, .~kald. prof i historia mm. I3röstbild h)(sånggudinnan stående
spelande p!\ lyra. Grav L i\hlhorn. Si l ver~ t.5 mm. Slagcn 1!;87 nv Sv akademien. Hy Il: 123.2.
SS Il 332. Fries. Elias Magnus. 1794- 1X7l>. prof i botan ik. En av dc 18. Grav L Ah lborn. Silver
31 rnm. Hy Il: 176. SS l /338.

Ol.OliO

Eke blad. Eva, f Dc la Gard ic. 1724-R6. T v:' sköldar med Ekebladska och Dc laGard ieska
vapncn)(text. Spelpenning H-kanlig. Grav D Fchnnan. Brons 32 111111. Hy 1:295.2. SS 11271.

0 1/ 0

Flod in, Samuel Konrad 1726-1800. borgmiistarc i Stockhohn. Bröstbild h)(lcxl. G rav Lundcrherg.
Si lver 35 mm. Hy 1:.1.12. SS 1132-1. Florman. Arvid Ilenrik 1761 -1840. prof i anatomi. Bröstbild
h)(rcnnersk offerpriist och hiilsogudinna. Si lver 3 1 n:m. Hy 11:103. SS 11325. Fogc\berg. Bengt
Erland 1786-ll\54. bildhuggare. Il vd h )(kung Karl Johan till hfisl. Grav L Ahlborn. S lagcn
1855 av Sv Akademien. Si lver 3 1 mm. Hy Il: 135. SS 11327. Erdmann. Axel Joachim 18 14-69.
geolog. Hvd h)(gcologi'k k:~ ria. Gr.1v L Ah lborn. Slagcn l R97 av Vetcnskapsak. Mall si lver
31 mm. Hy 11:160. SS 1128. -l,~,

01/0

Erdm;m, AJ. Som ov;ut men i blankt ~il ve r. Fri);:cl. Per 1750-1 8-12. prof i h:mnonilära.
H vd h)( tcxt inom lagerkran~. Grav M Fnuncrie. Slagcn av Musikaliska akad 1841. Silver 39
llllll. /-ly Il: flO. ss 113-10.

o1/0

444
445

446

.W7

Fuch.~ . Rutger 161!2- 1753. friherre. gcncr:1lmajor. l h d h)(>i;\cndc krigare. av~er striden 1719 vid
~ödr.t

Stäkcl. Slagen l R99 :1\' Sv Akadem. Grav A Lindberg. Silver 31 mm. /-ly/: / 86. SS l 13-12.

Ol/O

448

Eli:1s on. Axel llcnrik. gro,~handlan:. (n go"c med Ul>träckta armar. I3amcns
dago;förcning)(tcxl. Grav T Strindberg. Bron' 57 mm. Il' 192. SS 11281. Dc Laval. Gustaf 18-151913 och Bcm,tröm. John Jl(-1~-1925. Dc h~d;" brö,thildcr h)(cn sillande kvinna och t-1erkuriuo;.
Gr:l\' E Lindberg. Slagcn 1901( av AB Separator. Brm1' 61 mm . /-ly 11:290.2. SS 11293.

01 /0

449

von Fcrscn. Fredrik Axel. grcv..:. f:i hmar>~;~ lk. rikH~d. Brii>tbild h)(Hcrkules sillande på
lejonhud. Grav D Fchm1an. Slagcn av Ribe n' ' tiindcr c fler 1755-56 :\n; riksdag. Te nn 6-lmm.
/-ly 1:.11-1.2. SS 11321. von Franeken 18::!7-Y I. övcrslclöjtnanl. Hvd v)( "Karl XV:s pon".
Grav L Ah lborn. S lagen l1172 av a~ticUgarn:~. Brons 5 1 mm. Hy 11:218. 2. SS Il 329.

O1/0

450

Falt/., Rcymomh. 16:'iX- 1703. medaljgravör. ll vd h l(~rsrnötel 1921. Grav E Lindberg. Brons 31
mm . SNF 5 nr 29. Il' 1:1 7.-1. SS 11312. G ah n. Johan Gou lich. 1745-18 1R. Bröstbi ld h Hkem iska
instrument r:' ell hord. Gr.IV M Fnuncric. Silver 31 '11111. /Jy 11:-18.1. ss l 13-18.

0 1/0

82
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45 1 *

Dc 1:1 Gardie. Katarina Charlott:J. f T:lllbe. Sex höns med kvinnoansikten)(en galande tupp
stående på ett hen. Grav D Fehnnan. Silver 31 mm. Spelpenning. Hy 1:200.2. SS 11228.

O1/0

De la Gardie. Johan Casimir 1848-?. Hvd h)(Timmcrmansordens hus 1761 - 1911. Grav S Kulle.
Slagen av Timmerniansorden vid dess 150-Msjub. Silver 53 mm. Hy 1/:297. SS 11234.

01/0

453

Gjörwell. Karl Kristofer 1731-1 R Il, "den svenska publicismens fader". H vd h)(springbrunn.
Gr:IV L Ahlborn. Slagen av Sv Akad IR62. Silver 31 ,5 mm. Hy 11:27. SS 11360. Grill Klas 170567. grosshandlare. Bröstbild v)(skeppet Argo ovan moln. Grav D Fehrman. Slagen 1759 av
vctcnskapsak. Silver 34mm.l/y 1:209.1. SS IJ364. Putsad.

(1 +). 1+

454

Gri ll. Anton. f i Stockholm. Död 1725. Handl:mde och myntproberare i Amsterdam. Tre nakna.
bevingade genier)( text. Grav och slagen i Holland med anledning av sv makarnas si lverbröllop
1718. Silver 48mm. Hy 1:139. SS 1/363. R.

0 .1/0

455

Grunde i-Helmfelt, Simon, 1617-77, fältmarskalk. riksrlld. Bröstbild h)(stllende kvinna i antik
dräkt. Grav CG Fehm1an. Slagen av S v akad 1792. Hy 1:56. SS 11368. Gutensis. Petrus, född
antagligen på 1230-t. död 1289. Det inre av en kyrkoru in)(madonnan med Kristushamet.
Grav E Lindberg. Silver 31 mm. Slagen 1915 av Sv akad. IV 1:2. SS 11372.

01/0

456

GyldenstOipe. fleata Ebba 1782-1804. Text: Minne af grelinn:m Bema Ebba Hom ... )(cn lilja.
Brunfärgad tenn? Grav K Enhöming. 36 mm. fly /1:6. R.

l+

Gyllcnhaal, Leonard 1752-1840, entomolog. Bröstbild v)(offcrpräst med händema på en altare.
Grav PH LUndgren. Slagcn 1848 av Vetenskapsak. Silver 31 mm. Hy Il: /06. SS 11384.

01/0

457

Gyllen borg, Jakob 1648- 170 l, kung, råd. Bröstbild h)(stllende kvinna i antik dräkt. Grav C
Enhöming. Slagen 1816 av Sv akad. Silver 32111111. Ny 1:86,3. SS 1/383. R.

01/0

458

llcdlingcr, Johan Karl 1691-1771. medaljgravör. Hvd v)(text. Grav Armand . Paris. Brons 42
mm. Hy 1:234.25. Hedlingers hvcl v)(briinnspegel uppfångande solstrålar. Grav och slagen av
Hedl inger själv. Tenn36 mm. Hy 1:230./0. SS 1417.

01/0,01
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SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGEN
Årsavgiften är 175 kr.
Som medlem
får Du SNT automatiskt.
Du kan också
enbart prenumerera på tidningen.
Det kostar endast 125:- per år.
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UPPNÅ DDA PRI SER
vid
SVENSKA NUMI SMATISKA FÖREN I NGEN$ AUKT ION
den 2 1 a pril 1994

Å= Åter bud
Nr

2

3
-4
5
6
7
8
9
lO
Il
12
13
1-4

r

230
80
160

51
52
53

.j()()

54
55

Å

Å
50
150

650

58

59
60

25

61
62

350
160

63
6-1

66

17

so

18

10
60

67
6!!

I RO
200

22
23

300

2-4

25

50
100

26
27

150

Å
55
170
200
150

69

95
120
-100
l-lO

Å

113

25
85
170
120

Il-l
11 5
116
117
118

A

260

Å

:m

!D

350

ll-1

35

130

!!5

168
169
170

X(}
70
120
6()
120

176
177

150
250
25()
70
100
100

280

126
127
12X
129
130

550
3300
650

131

2-10
200
250
350

132
13:1
13-l
135

210
()5

171\
179

2700

-lS

183

136

65
100
200

185
1116

137

60()

187

13 10
120

lXX
1!!9

·120
2 10
140

190
19 1
1!.12

25
230

60
250

1')3

55
205

xoo
2 100

1·13

94
95

210
(\()

1·1-l
145

Y6

55

1-16

')7

:n5

CJR

350
100
IIKl

1-11
1-18
1-19
150

!)()()

500
500
50

2-l()()
-l3!Xl

30
-15

90
91
92
93

650
325
150

500

171

l RO
181
182

140
!!O
35

'J')

160

550

110

40
41
42

l()()

250
250

3()()

166
167

3()()()

13!!
I :W
140
l -l l
142

Å

l)(KJ

175

RR

2-10

600

-150

89

50

16-1
165

173
17-l

170

47
-H!
49

50

!SO

600
51)()

39

Å

65

123
12-l
125

87

35
70
-15

3!XJ

Å
55

86

46

l(Xl
550

172

Å

Å

163

170

:wo

16()

1000
80

40

30

325
600

50

350

122

36

43

150

153
15-l
155
156
157
15!!
159
160
161
162

121

119
120

37
3!!

44
45

(,()()
150
-125
-l(Kl

so

J()()

170

151
152

Kr

liXl
60
180

76
77

31

60
75
260
110
70
85
65
210
21()
120

'r

l-lO
170
1!5

2()()

32
33
34

!().j

107
1011
109
l 10
III
112

70
71
72
73
7-1
75

78
79
80
81
82

30

105
106

100

350

28
29

65

56

65

21

101
102
103

57

Kr

~r

130
300
1-10
75

Å

300

20

Kr

170
150

15
16

19

84

Kr

184

25
)()

1')4
1')5
1%

190

197

25
550

1')11
199
200

120

2<XJ
300
120
500

350
17(1
55
4CXI

350

65
50
300
110
2()()

2:10

Nr
20 l

95

so

202
203
20-1
205
206
207
20X
209
210
2 11
2 12
213
21-l
215
216

550

217

2 18
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
23 1

232
233

234
235
236
237
23!!
239
240
24 1
242
243
24-l

95
~s
(l()

251
252
253
25-l
255
256
257
25R

Kr
-1000

1700
2000

2-100
2-100

JOO

259

120

260
26 1

22()()
3-100
140
12CKJ
500
12()0

262
263
2(>-1

50
550
50
.j()()

55()

265
266
267

220

26R

60

50

269

A

270

70
1300
1100
270
30
150
l lO
100
-lO
750
-15
50
100

180
1(\()
150

750

55
190
500

325

1(\()

271
272

20

:m

50

55

27-1

125
45
100
XS

275
276

277
278

2<Xl

279

-1()
15
35
30

280

75
lO

IIJO
175
225

50
75

25
161)
75
26(1

245

260

246
247

210
2 10
120
29()()
2-100

248
2-lt)
250

r

Kr

28 1
282
2X3

2!!4
21!5
286
2X7
2XR
289
29()
29 1
292
29:\
294

!JO
220

25
70
100
270
JOO
425

600
180
200
120
170

130
-150

2Y5
296
297

2CKl

298

325

l()()

<)()
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Pengar till ett enat Europa - model11949
Det har länge funnits wnkar på en
gemensam valuta i Europa. Som alla
vet lir det tänkt all ecu (eucntligen
ECU = European Currency u;;it)
med tiden skall bli den enda valutan
för medlemsländcma i den europeiska unionen. Redan 1949 fanns det
olika sammans lutninuar som lekte
med tanken om en valuta. Tiden efter
and ra viiridskriget var rätt tidpunkt
för all miinniskor och organisationer
skulle fundera kring tanken om
endast en europeisk valuta (= Västeuropa). l Nede rländerna fanns sammanslutningen Beweging van Europese
Federalisten
som utgav
propagandasedlar med texten: BANK

VAN FEDERAAL EUROPA l
BANK OF FEDERAL EUROPE l
EEN DUKAAT l EUROPEAN
DUCAT, nr A 01609. daterade 10
augusti 1949. På "sedelns" baksida
finns följande text i översiittning fr;\n
holländska:

den Federala Europe iska Unionens
sekretariat, Lange Voorhout 58 A i
Haag. te l. l l 03 74. Bidragsbelo pp är
minst 2.50 gulden årligen. Bidragsbeloppet kan betalas med dessa dukatsedlar. Information, Sekretariat B. E. F.,
Box 279, Haag.

Att efterapa eller förfalska dukatsedlar. att utge eller lagra dem. att
införa till det Federala Europa av förfalskade dukatsedlar med avsikt att
cirkulera dem som gällande äkta sedlar. är förbjudet enligt art. Il i Serafflagen fö r Federala Europa.
Dessa dukatsedlar, som motsvarar
Nederländernas 25 cent, sprids av

För m;\nga var nog dukatsedlarna
en lek. men som i så mycket komme r
tiden i fa ll tankarna. Möjligen missade sedelutgivarna platsen för Europas centrum. Utgiv ningsorten är niimligen Strasbourg iställe t för Bryssel!
/W
ÖvcrsiiHningc n Hr ucförd av
J. Klcmcnc. Älw.

·'"III ):l' llll' mam ml11lll

l dukar. Bank \'(III Fulemal Eumpa. 19-49 - Iiink l
fiir 1'11 emu F.umpu.
Fow: Jan En' Ol.<.m n. RIK-foro.
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Spårvägsbolagets minnesmedalj 1909 Brukspatronen Ca1
Fler iin tv~hundra personer erhöll
191 Oett exemplar av den minnesmedalj som iir nr 296 (avbildade pi\ sid
71) i SNFs auktionskataloe i delta
nummer. Medaljen delade'S ut av
Stockholms Ny~\ Sp1\rviigs Aktiebo·
lag till dem som gjon det möjligt rör
bolaget all uppriiuh1\lla tra fiken
under storstrejken 1909. Strejken.
som började -1 augusti delta ;\r och
fonsalle in p:'t hösten. omt'allade till
en hörjan även sp1\rviigstrafiken, men
denna kunde :'tter tas i bruk linje för
linje under den tid strcjk.:n varade.
om iin med tillfiill ig arbetskraft och
under polisbevakning. l en notis i
Social-Demokraten 1910 framgi\r all
man hade haft svårt all fil tag i adn.:sscrna till alla som vari t ansiiilida
under storstrejken mr all kunna överlti mna minnesmedalj.:n - kanske
hade man inte velat uppge sin hemadress när man stlitide s ina krafter till
förfogande. strejkbrytama s~gs
naturligtvis inte med blida ögon av
alla. och de tjänstgörande sp1\rvagnsförama tick s:ikcn utst1\ mycket spoll
och spe frilr1 dc strejkande. Försök
till allental mot spårv:igcn samt ska·
degörclsc p11 vagnarna lick bolaget
au efter strejken utl1ista en belöning
till dem som kunde medverka till all
g;imincsmiinnen fii lldcs.
-· MinriCsmedaljcn är utförd av Otto
Strandman ( 187 1- 1960) och rr:iglad
vid Kungl Myntet. Den är av silver.
vikt ca 40 g. diarn 43 mm. l förgrunden ses som symbol för Stockhohns
stad en naken kvinna (Miilardrottningcn) med h~rct uppsatt i lös knut
sittande p~ en sten och knytande en
lagerkrans. sege rns och martyrskapets symbol. Kvinnan ii r placerad i
Norrström mel lan Kungl Slottel samt
storkyrkans torn till vllnstcr och
Riksdagshuset till höger. På båda
sidor bakom kvinnan syns sr~ rvag
nar. Pil medaljens andra sida linns
texten:
TACKSAM HAGKO MST AF
SAM HÄLLSGAGNANDE VERKSAM HET AUG.-SEPT. 1909 AF
STOCKHOLMS NYA SPÅRV ÄGsAKTIEBOLAG.
Medaljen är s igncmd OS. med ett
stort S lagt över en mi ndre O. 011o
Strand man Ur framförallt kUnd som
skulrtör. men han v;tr liven m~htrc.
tecknare. grafiker. portr:iuör och
stiilldc g.:nom i\n.:n ut vid ett ll.:rtal
tiltnillen i Svcri!!e men iivcn utomlands. Han gjonle ett tlcnal medaljer
och medverkade i\r 1955 i den intcr86

nationella utställningen (FIDEM) av
modern medaljkonst i Kungl Myntkabinellet. vilket kom au bli hans
sista fram!I'.id<Uldc.
Spårvägsbolagets minnesmedaljer
blev färdiga först år 191 O och utdelningen av dem uppmärksammades
med notiser av flera tidningar. En av
dessa notiser i\terfinns i Wedbergs
klippsamling med följande bild och
lilla vers:

Sptln·iigsmedaljen
Är del likväl ej ror sm~tl. s~ig.
och en smula ogalant
au hr Hultnw1 får- .:n >lant
för an som en karl han stttu sig

nlir han sist i augusti
konduktörens roll fann lust i'!
Denne "hr Hultman" kan ha varit
ingenjör Gustaf Hultman född 1875,
i Svensk Uppslagsbok omniimnd
som högerman som "spelat en fram triidande roll i Stockho lms kommunala liv". Han var åren 1920-38 styrelseledamot i AB Stockholm~
spårviigar och 1934-38 dess vice
o rd förande.
MGL
Litleratur
Ny " 'cnsk historia. Gustaf V och har"

tid. 1907- 1913. En bok111m :1\' Eril.. Lind·
onn. Stockholm 1936.
Svensk Uppslagsbok. 13.

Malmö

I<J-l<J.

Svenska Män och K vinnor. 3. Stockholm
19-16.
Svensk t Konstnä:'slcxikon. V. !VIahnil

t967.
Wcdbcrgs klippsarn l ing 1909-19 to. !\TA.

Under 1800-talct förekom det dft och
då att museer erhöll stora och värdcfulla gåvor från privatpersoner. Ofta
var det redan förmögna givare som
kunde kosta p:\ sig at!. skänka bort en
del av rikedomen. Aven "vanliga"
m:inniskor kundettinka sig att ge gi\vor till t>ffentliga institutioner. Som
exempel p~ denna företeelse kan
nHmnas att Nordiska museet är uppbyggt av privatpe rsoners gåvor. Det
var inte ovanligt att man av patriotiska skiil skänkte före målen till
museerna - dc skulle helt enkelt finnas för all sprida glans kring Sveri~es historia.
- l dessa d;u:wr lir dc flesta medvetna
om J!,amla förem;1 ls vUrclc och vill
spridtl iir uppfattningen att museerna
inte tillrUck ligt urpskattar gåvorna.
lliir bör dock framh~llas hur viktiga
många gåvor iindi\ lir. Gåvorna frÄn
Sven Svenssons st iftelse och Gunnar
Ekströms stiftelse :ir niimligen niist
intill avgörande för att Kungl. Myn tkabinettet skall kunna berika samlingama. Även Kungl. Myntkabinettets vHnförening har nwcket stor be·
tydcl ~e.
'
•
År 1865 mottog Kung l. Myntkabinettet en storanad gåva fr.in brukspatronen Carl Ostberg ( 1806-1 865).
Han var fullmiikti!!e i Jemkontoret
och Bergslagens de-putemde i riksdagama 1852. 1 85~ och 1862. l silltestamente hade Ostberg skrivit föl jande motive ring till gåvan:
Dä erfarenheten visar att mången
samling, å hvars bildande offrats
mycket besvär. efter tidernas längd
blifvit skingrad och derigenom förlorat sitt hufvudsakliga värde, vill jag.
på det icke i en framtid så må gå med
den Grillska mynt- och medaljsamlingen. hvaraf jag är egare, härmed
förordna, att densamma. med derti ll
hörande skåp och bibliotek. skall
efter min död till Kongl. Vitterhets
Historie och Antiqvitets Akademien
öfver lemnas, börande hvad deraf
icke erfordas till complettering och
förbättring af Kongl. Akademiens
egna samlingar, efter Kongl. Akademiens fö rordnande anslås till andra
samlingar. som redan blifvit bildade
eller komma att bildas till undervisningens befrämjande.
S amlin ccn~ öden iir i huvudsak
kii nda. Ursprungligen skapades den
av den Hirda Anna Johanna Grill
( 1720- 177R). ~om var en framstå·
e nde myntsamlare.
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•stbergs gåva till Kungl. Myntkabinettet
Genom arv öv~:rgick myntsamlingen till sonen Adolf Ulrik Grill.
som ytterligare utökade densamma.
Då det stora arve t e fter honom och
hans maka. Anna Johanna Grill den
yngsta. 1809 delades mellan dc
många arvingarna gick myntsamlingen troli gen till Abraham Grills
äldsta dotter Christina Maria. gift
med superk argöre n och direktören i
Ostindiska kompaniet Gustaf Tham.
Dems yngsta dotter. Elisabeth Carolina. v;tr gift med grosshandlaren och
bruk~pat~onen C~trl Östberg. vars
äldste son Carl blev den siste äl!aren.
Säket:t :ir eme llertid. att bruksägaren
Carl Ostberg den yngre pli 1850-talet
var innehavare av Anna Johanna
Grills myntkabinett. Med detsamma
införli vade han de över enskilda
personer slagna minnespenningar.
som tillhört grosshandlaren Johan
~
Scharp.
l Vitterhet akademiens protokoll
från 16 augusti 1865 har riksantikvarien Bror Emil Hildebmnd. som var
akademien~ ~ekreterare. antecknat
fåljande:
Samlingen inventerades. i sterb~usdelegarnes närvaro. efter Hr.
Ostbergs anteckningar i interfolierade exemplar af Berchs år 1773
utgifna Beskrifning öfver Svenska
Mynt och Medaljer samt den tryckta
auktionskatalogen öfver Gro.~shand
laren Johan Scharps af Ostberg
inköpta samli ng af minnespenningar
öfver Svenska privatpersoner. Ofver
de utländska mynten. kopparplåtarne och i öfrigt allt som icke i ofvan
anförda kataloger fanns upptaget.
upprättades för tillfället summarisk
förteckning.
l Kungl. Myn tka binettet har samlingen fåll inv. nr 34 13 och gårunder
rubriken: 'Testamentarisk gMva af
Brukspatron. Riddaren af Kgl. Norclstjerne Orden lir. Carl Östberg·•.

Den falliges jul
räcker ej till påsken.
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Fnligt hdintliea katalo"cr och

l mu~ects kat<llog linns !Oljande
amecknat:
f:n \;UnJing af 5\•en,ka OCh Ut!Und \~:1
Mynt och medaljer. grundad af Fru Anna
Johanna Gri ll. född Grill. betydligt ii~ ;rd
af henne~ ~on Bruk~patrun Gri ll och af
tc,wtor li r. ö~thcrg.

ron cd-

nin~ar inneh~llc~ denna ;,;~nling mynt och

mctl:lljcr cngl. filljantle specifikation. 'om

dud tnrdc hafva nt.gon r:iuclsc nlir ;,am-

lingcn hunnit noggrannare invcntem~. :tn
'om vid mollamkt kunna ske.

Mt•daljer

Kongliga m.n.
prh·atpcn.oncr
Divcr..c utland.,l.a och
wcn,~a prh•:rtpcn.oncr

S\crh~a
Sven,~:r

Kopp:rr
Bron.,
XJ\!,,ing

Guld

Sil\ er

52
lO

.ll)2

62

17
l.l31

12!1

Il~()

lXII
17

l()

S.l
212

!1(13

207
3.l7
759

156
211

9:!:!

l)!!

Divcr'c
Jcm
Gip' CIC.

Tenn

2
.l

231
77

.l5

353

6
S:a 21J-I
(Över denna ':unling linrh bilaga med 26 \.).
2112

My m
S\'Cn,~a

d:o ~opp:arpl~tar

Pollc11cr. Spclpcnningar.
mc't S'en,l.a
Utl:tnd,~a m~nt

2023

32
2
2

32

S:a

302!!

f?C'~IIflilttfttliOII

Medaljer 111 .111.
~l ymm.m.

Summa

62
212

l.l:1 1

2112

353

2023

32

2

27-1

3-l.'\.l

759
l().ll

:;ss

8
5162

6

S:a
Med Samlingen foljdc:
Eli 1ildrc Mynt;,k~p
F.ll tl:n of va lni)l med mc,;,inglx:,lag. i
n~gunm~nliknandc Oroilning l.ovi'a lJIril.a' mynt'k~p. men en ny inredning. l'~
~k~JlCI en hil;,t, tuty af Wallcn~tci n. Tv~
nya enl. la sk~p af mahogny. Enlitclt.\ :tnllin~,: af hlickcr i mynl vct..:nsk:rpcn.
Enligt IJn•ksputron Ostlx:rgs den 29
M;aj i l.yhcd uppr1itwdc te,t;mwntc cgcr
K. Viilerhels IJi,turic o<.:h Antiqv. Akademien all hchfllla f'iir si na ;,analingar
(Kungl. Myntk;abinellcl) allt ;,om erfordras till dc;,~ ~omplcllcring och fiirh1illring.
h<ir.rndc det i>frit:a. efter Akademien' fiirtmlnade an,J~, till artdra samling;ar. 'om
redan hlifvit hilllade eller komma all hi l·
d;a, tillundcrvbningen~ bcfriimj;amlc.
Bror I::mi l HiIdebrand :avh:imta<k
~a mlin gc n p:' Elfkarlcö bruk i norra
Uppland i juli m~ nad l !\65.
En mindre tk:l av myn tsamlingen
iivcr Hinanades l!\!\\) till Nya Elementarskolans myntsami ing som deposition.

Vad g:illcr det lina

myntsk~pct

~om

ingick i gåvan har Bror Emil
l fil tfebrand antecknat följande i Vi tterakadcmicn~ protokoll 1865:
Sekreceraren uppläste en af den
nyligen aflidne Kammarherren Grefve Axe l Gabriel Bjelke medd elad
uppsats. i lwilken han. på grund af ett
utdrag af Grefve C. G. Tessins dag·
bok för den 3 juni 1758. söker göra
troligt att en i Kongl. Myntkabinettet
befintlig bild af Kejsar Rudolf Il till
häs t f.istad på ~tt af de myntskåp som
Brukspatron Ostberg genom testamente förärat. vore en lemning från
det under trectioåriga kriget i Prag
tagna kejserliga myntkabinettet.
Grefve Tessin hade hos kammarherren Grefve Herman Fleming sett
denna bild på ett från nämnda krigsbyte kommet skåp fullt med mynt
och medaljer.
Myntsk:, pcts vidare öden iir Wr
n ~irva r:mdc ok:inda.
lan \Vi.w!lt11

87

Riksbanksanställda s klagan på sedlar
.·

Torgny Lindgren har i sin utm:irkta
arbete Rikslumken., sedelhiswria
/66N- 1(}68 (Stockholm l 968) omniimm en !ilen lu~tig episod fr~n
1849 i banken!> historia. På åtskillica
av bankens :-cdlar i lii!!rc valörer
förekommer n:imligen c~ liten vcr~
som ~iikerligen förfanats av n~gon
an~tiilld. Vcr:,cn trycktes på 1849 å~
sedlar~ valörerna 16. 12 och 8 ~l-i l ·
lingar banco och den lyder:

l

.,.....
Prn

fiflr

, f nn

ii tt är ,, brora,.. r'!,

rflr~ ~ono111 iir;
.!llrn inlrl U!4prn hrot(n• hck'Di~ scofG>rn,
l!.toll Pånhrnt r1tra fCO<ira bir.
·
_ _.

®tb lugru namnrt

--·

~c!J.-J2Bco.

.

Den sisu• af ,;n iill iir 1111 bl•t:mfin•n.
Och ingen namnet efter lumom biir:
Men intN u·opl'll krossa:. dock u·id

.off <?JipiDingar Banco åro tJfi Vii!.

g mfu'('n.

af Banque11 ut!Je!ommer. ·

rens ~tanJJers f!IJå):d.Banque infatte, ·
(om ~l>ell)afmaren emot benna ~l:Jel

Bln11 11rmkem l'XIm ~ll'iim diit:
Bakerund..:n var all man fr:ln han·
kcns sida am.åc sm:\s..:dlarna som
onödiga. Redan~ 1828 had..: Bankn·
fullm:ikti !!l!!> ordförande. !!reve Fred·
rik Bogi~Tau> von Schwerin. i 'karpa
ordalag 1-riti~erat au banken i ~am ·
b;md med rcali,ationen av rik!>gmd~·
sedlama skull\! "tils widare utgifwa
til den det ~M undar" småsedlar i dc
låga valörerna 16. 12 och 8 skil·
lit~gar: ··1 allt !>Om hörcr till mynt·
v:iscndet iiro •'tgiirdcr. som ' ti lb
vidan:' vid tagas, farliga fitgiinkr. l
sjelfva orden lfig en bekiinnelse, all
man i<.:ke handlade riitl. OallJrulil
viixande Hro dc mcnlica vcrkninc·
arm: af cll sMant förhKIIantlc. Ba~ 
ken till cx . m:\stc nu för all fylla det
stiindigt viixandc hchofvct af sedlar
till R·. 12· 16 \k:rs vakur vidk :inna~

Myntprägling i
Frankrike i svensk
dagbok f1·ån 1700-talet
Som ung :\kte medaljgr:tvören Carl
Gu~taf Fehmlan ( 1746- 1796} p:\ en
stutlicre~a till rrankril-c ircn 1774·
75. under re~an förde han antcck·
ningar i en dagbol-. Hiir miiter "i
många av den tiden' friim~ta 1-on,l·
niircr. 1-unglighetcr och vanliga m:in·
ni~kor. ~Hnga :-pännandc miljihkild·
ringar förel-ommer i dagbol-en. En :t\'
des!>a be~ kriv!> under dattun l R
december 177-4. Pehrman bcr:illar
om nya 1-unsbpcr som han vunnit
vid MylliCI i Parb. Han hatle bc>cll
mymfram,t:illningc n och bc~kri vc r
den på fö ljande ~iill:

SR

-

Stockllolm l>en If'. //t~/

itolf @d)iDitigar &neo.

184<9.

. '

Jfariloi[ta ffDmmenM ~ftlff.ugiå.

l . St•tlt•lfmn Ribm< Sliimla., IVi/x('I/Jank. 12 skilling banko 18./9. Ön•wtmtlt•r
.\l•rit•mmlll'l finn,\ de t/11\ltl/ltfa.\ klagan. Foto: RIK-foto.ftinninfkatf.

Do: har gan,~a ' 111?1 ' länger p;\ der.,,
prc"ar rncn tiirnligcn 'lora kulor. 'om
Hr ~~ f,,,t,alla. all dc im.: kunde omhy·
ta, . l lindanta av ; t;\ nccn hr de ncra

rcnun~r. vamtcd dc n c~cr dcn,amma

lor :111 ii~a ,Jage t. DC nylljar till och
nu.:d tolv ~arlar upp:\ 't5ngcn oc;h ;ind~

,e,lh·rc"t\C~cn can,~a tll:t
ua-l.•i!na. Luui..d'orcma är n:\got b:inrc .
Dc h.tr h:tr en liten Ginna.,~in upp.l ena

..r der.•'

humct a\ nedre fyrkamcn.
undt:l'.ltl,trcn
'nen.

aldrig

~ana

, 0 111

l!iir ;tn

<.:illa pl.llt,m

S'cml-a amba~sadören lo ... ade
JlfC\Ctlh:r:t Fehrnlan ror Ö\·erdirel-tö·
ren vid Myntet. Deua för all han
~J..ullc kun na f~ tillgj ng :III se hela
mytttvcrl-1!1.
My ru vc rJ..ct skulle e ft t: r tt y~rc l
fl yila till ttya lokaler "id lJtlai Conti .
Denna vackra hyggnad hade ~ t ora

myntsalen som det centrala rummet.
Mill för ingången st~ r en staty - d~
liksom ida!!. När Fchrman Ilesökte
"Hötel Coiiti'' fanns retlan t v~ nya
myntpressar uppsalla. o<.:h yllerligarc
fyra skulle tillkomma. Pre~~arna var
inte st oro~ . men mvckt:t \'acl-ra och
ut~irade med ornåment. St:ingcrna
var a\' svarvat järn och kulorna :t\'
metall. Flt:ra av dessa rll<L\kitter iir
bc\'ar.lde och kan tuder:~ i La ~lon·
naic p:l Quai Conti. !\Om både har
rnu~cum. administration och mrsmjning av mynt och medaljer. Priig·
lin!!ssalcn iir numera museum.
Fehrn1an gör en del jHmföreber
med det gamla m ynthu~ct i Stock·
holm. där det var tiimliccn sv~ ra
arbet!>förlulllanden. Viirst 'Var mörk·
rct i det svenska mynt vt: rke l. som
S T .1 ·95

2. Sedelji·tin Riksens Srtil/lll'r.\" \Viixei!Jwlk. 16 .\'killing banko 1849. Sedlar i de låga valörerna 16. 12 och 8 skillin!iar banko
skul/e.försviww. Nesu/rarer ble\' 1111/Jank<•navskedade alla exrraansttillda, därav sedelns vers. nJw: RIK~foru,jiirmin.vkad.

en årli g utgift af 40 till 45 000 r:dr
banco". Detta citat är hiimtat ur Förfatmingar rörmule ba11ko-verket i
sammmulrag och med muniirkningar, Stockholm 1828 (sid. 26667).
I samband med 1834 1\rs realisa-

tion återkom Schwcrinti ll frågan om
att minska småsedclsutgivningcn.
Om detta skriver Carl David Skogman i Allledningar om Rikets Stiin-

gjorde au man knappt såg vad man
hade för händer. Fchrman hade en
stilla förhoppning att den ansvarige
mynt- och medaljgravören vid Myntet i Stockholm skulle ku nna förbilura situationen något. Något som
vi moderna människor ofta glömmer
är att elen svenska hist orier~ till stor
del har utspelats i mörker och dunke l.
Först under 1900-talet och med den
e lektriska belysningen har nall kunnat förvandlas till dag. Siikert gjorde
vin termörkret det svårt mr alla dc
som arbetade med precisionsarbete
vid Myntet.
Delar Carl Gustaf Fchrman~ da gbok finns tryckt i F. U. W rangels b11'k
Resor och reseiiiirer i Fmnkrikl'
(Stoekholm 1928).

dns /Jank och allmiimw lånaörelst!ll i Sl'erige. Stockholm 1845 (sid
116): "Enligt hans förs lag läto
bauco-fu llmäktige uneler tidpunkten
niist före bankens återöppnande till
utvexling prägla en miingd mindre
silfvcrmynt. som nu ratas både i allmiinna röre lsen och vid export afsilfver". Skogman skriver vidare: "'Massan af folket fortfar all i sina fickor
föredraga den smutsigaste 8:skillings-seclel för det blankaste 1/ 16
riksdalers-stycke: och det är endast
småningom. som denna vana kan
utrotas".
Ti ll slut slog kritiken rot. Eftersom
det fan ns tillriicklig tillgång pä silvcnnyn t i valöre rna 1/16. 1/8 och 1/4
riksdaler SJXcie ansåg man allmänt
inom banken vid 1840-talcts slut all
sm1\sedlanw inte liingre var nöclviindiga. "Så vidt revisorerna hafva sig
bekaut. finnes icke inom något annat
land ;in Sverige cll sedelmynt å så
h\f.!a valcurer som de ifrågavarande.''
l bankoreglementet den 23 oktoher 1848. § 135. bestämdes följande:
"Med slutet af nilslinstundande år
1849 kom mer all utgifning f'r:in banken af sedlar ;i 16, 12 och 8 sk. samt
14 oc:h lO ,k, kopparmynt all upphöra".
Resultatet blev också att man vid
den hiir tiden alltmer Övereick fr1\n
()vcrviigandc manuell till- övervä-

gancle maskinell scdeltillvcrkning.
Många personer som var kopplade
ti ll den äldre framställningsmetoden
fick sina inkomster minskade. Upphörandel av småsedelskrivningen år
1849 drabbade särskilt de extraanställda tjänstemiinnen vid Banken.
som ofta var helt beroende av den
inkomst som arbetet med sm1\.~ed 
larna gav dem. Det är ur detta perspekti v som vi bör betrakta verse n på
sedlarna.
Det finns en par varianter av versens utförande. beroende på vilken
valör som det rör sig om.
/IV

Rodnad. En bonde, som fört
spannmål till torgs, sålde den och
fick idel smått silfvermym i betalning. Då han förundrade sig
öfver myntets röda utseende och
frågade orsaken dertill. svarade
en Jude, som stod nära intill:
"De rodna öfver sin fattigdom på
silfver."
Ur P G Bergs Ankedot-Lexikon

/W
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AUKTIONER

BOKNYTT
N. Douglas Nicol rn 11: Sta ndard C:lla·
log of German Coins. 160 1 to present.
including colonial issues. Pris $59 pl u~
porto. Den kan be>t:ill as från Krau>c
public:Hi ons. Book Department NR, 700
E. Srare Sr.. lola. Wl 54990-000 1 (dc rar
gärna emot bcsr;illningar med kort fr~n
VISA och MasrerCard).

SVENSKA

Den nya pri skaralog~n räcker alla ryska
mynt från 1601 fram till idag. Volymen
omfanar 952 sidor och 17.000 fotografier. lJuvuddelen av boken (sidorna 25 rill
878) ;;gn:ls d.: ry~ka 'rnå.~tmem:l!i 11l) 111·
nine. från Aachen till \Viinbure. Aven dc
s,·cnska besi11ningsmynren i- Tyskland
ingk Amir~ områden är T~ ' l a ril.ct
(1871-1911\J. l.olortiema ( 1890-1916).
Weimar rcpublil.en (1919- 1933). Tredje
riket ( 1933- 1945). Förbumhrepublil.cn
Tyskland ( 1948- 1993). Sa:~rland ( 195+1955) och Ty,ka Demokratiska republiken ( 1941\-1990).

UTLÄNDSKA

April

lXt i\hlmi,J.a bokpri>Ct fr.\n A"'S utde·
la., :lrligcn fiir bä_,ta arb.:te (ej upp,ar') i
valrrill :imnc i ;,lami'>k numismaril. eller
isl;nni\k monct:ir historia. Förra ~rct riiidelade~ Stcphcn Album dcua pri' mr i\
Chcckli>rllf Popular h l:nnic Coins. Santa
Rosa ( 1993). re•cn~crad i SNT l · 94.
GR

April

New Yorl.. Bowcr-. &
Illerena
O•lo. Q,lo ~l)mhamlcl
Bu"um. Laurcn' Schuhnan
.l-l
London. SPISK
5
Maa,trichl. \ 'an der l)u"cn
5·6
Bl")·"el. El,cn
ll
19-2() Zilrich. SPINK T.1i'ci
26-29 Fr.tnkfun. Pcu'

Maj

1-lcl<ingfol'l>. l·ltiiiiHI,IO
lO-L\ 1\Hinchen. ll ir-.ch
17-lll Zurich. Lcu Numi,malil.
:!2-2-1 Fr.ut~furt. Fr.llll.funcr
(,

~limzhanrllun~

Franskt guld!nynt
utniimnt till Arets
mynt 1993

III

American Numismmic Society i New
York har utd elar pris för bästa bok i isla·
misk numi,mmik under 1993 och 1994.
Priser går till Lutz llb•h får Sylloge
Nummorum i\rJhiconun Tiibingcn. !Va.
Bihid a;.§:un 1: Palästina. Tiibingcn:
Ern\l Wa<.murh Verlag ( 1994). Förutmn
ov:m,l.lig :ira utgör.. pri..ct :w 5250.

Stoc~holrn. n. i\h l,trthn
Swckholm. SNF, auktion
(enda\( mr mctllcmmar)

Swck holm. ~l ynr Gallcrict

M:rj

Varje avddn ing inled' med en hi,rorisk
och geografisk översikt. Där finn• ock'å
regent listor. roneckning:ar över myntorter
och myntmå,rarinitialer ~mr uppgifter
kring mynb~ >lcmcn.
Boken bor inrrcs!>Cra numismatiker ;w
alla l.:ucgoricr.

Islamiskt bokpris

1\ ·9
27

~6-27

Lo' Ange le'. Bo" c"' &
~ lerena
2\1-.1() Lo' An~cJc,, Gslhn

f:n fr;tn,J.t jubilcunhlll) nt pf.iglat rnctl
anledning ,,,. Louvren~ 200-:lr,juhikum
'cuu mu,elnn har utnämnt' till Areh
mynt (Coin u f the Year) 1993 efter en Iii v·
ling ;umrdnatl av tidningen ll't•rld Coin
Nl•w.1. Ocrma Iidni ne har under d.:: 'cna,tc
tolv ~ren arrangcrat'i;ivlingar. 'cun har till
uppgill an uppmuntra till hänrc mynt.
Juryn är in tcnwrinnc lh ut-.cdd. Det vinnande rnynt.:t :ir av guld och har 101ldrcn
500 rr.m". Ah idan , ;,ar Mona 1.'"' c~eh
ffån,id:UI Louvren' byggn;rd med gl:hp)'·
r:nnidcn 1 li>rgrunden.
Juryn har ;i\cn valt mynt inum andra
l.atcgurrer 'om 1 c\ rnc'r l.on,rn:1rhga
111) ni. det ll(IJliiiHra\te myntet. h:i,ta ,j J.
vennynr ud1myntetmed 'liir-.r hi,ruri,~a
b..· rydc l,c.

l l

MÄSSOR
SVENS KA
April

22-23 Hchingborg.

Fri~ l} III

Ot· \Om o1HÅ11r ti/1/..,uuw,::c•
J.tmmumt!P uuJ..tionrr t'ller md\\nr t
111/Åtioml..lii<'IUian omhnlc•'
ÅtmlliÅI<l rnloJ.titmr 11. Kj,/11/o/mheT)I.

FÖRENINGAR
(;iirdmr~:s

Numismatiska Fiir(·ninl!

Miltc,lokal: ··rraktörcn'". Kiip111:1 nna~:rl :u1
:!0. Giitchurg. kl 18.45-2 1.00.
Sune Pcr,son: All \:Oillla ,cdlar
10/-1
i\r.1bviirldcn
Varhcrgs t. lu\CUIII: Ut Il)~~ med
ll/5
auktion.

Fiire11 in g Sll!eddela Jtde11
in/lir t c'.l /iirt'tirtl/1, mii/1'11 oclt
tiiiÅtimwrsiltult'.' till
n·tlaAtirmt'll \'f'lltl\1 dc•o l :o i uummlt 11
.frh'€' utgil'nitrg.
1

Fnmkrikt•. 500 jiww.1 JI)'J3

90

i ~u/d.

/,tllll"l"c' Mtl\1'11111

Mmwl. i.1tt.

SNI .1·\l:i

TÄVLING
Tre nya jubileumsmynt
i Finland år 1995
Jubileumsmyntnämnden har utlyst
en tävling för fonngivning av tre nya
j ubileumsmynt.
Det nuvarande 10 marks myntet
skall förses med nytt motiv "Det förenade Europa··. Valörsidan skall
vara samma som tidigare.
Ett 100 marks silvermynt skall
prägla~ till Förenta Nationernas 50årsjub ileum. Myntet skall avspegla
FN :s verksamhet och dess syfte.
Ett 2000 marks guldmynt skall
präglas till minne av 50 år av fred.
Kriget i Lappland avslutades för 50
år sedan. Myntets vikt skall vara
16,97 gram. Guldfinheten skall vara
900/1000.
Konstnären bör lämna sitt förslag
till alla tre mynten.
Tävlingstiden utgår den 18 april
1995.
Aimo Linkosa/mi

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

Listor skickas gratis.

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

~ AH LSTRÖMS

.WO

MYNTHANDEL~

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLJSTA
(uppgiv samli1rområde)

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFT
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca l/lO av dessa når utanför Sveri ges gr~inser
- Norden, Europa, USA~ Tidningen kommer ut med 8 nr per år:
första veckan i
februari- maj. september- december.
Våra annonspriser är jämförelsevis låga.
För an nonsering kontakta Kjell Holmberg.
te l Ol 8-38 23 47 (kvällstid och helger).
1.800:2.200:2.500:1.000:500:350:175:-

Sista material dag: Den l :a mänadenföre utgivning.
Heloriginal eller manus och gärna skiss
sändes till Kjell Holmberg efter överenskommelse.
Annonser som ej iir.förenliga med
SNF:s. FIDE.M:s och AlNP: s erik Ol'böjs.

SNT 3 · 95

Kvalitetsauktioner
två gånger per år
· f1A

B.AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Norrmalmstorg l , l tr.

Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69

Prisexempel:
l/l sida(l5 1 X214mm)
2:a omslagssidan
4:e omslagssidan
1/2 sida (15 1 x 105mm)
1/4 sida (72 x 105 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
l/12 sida (47 x 50 mm )

KÖPER
SALJER
VÄRDERAR

Box 7662 103 94 STOCK HOLM

TEL: OR-l O l O lO FAX: 08-678 77 77

Nordisk Numismati.sk Unions möt e
i Stoekholm 1-3 september 1995
Un ionen har möte i Stoekholm första helgen i september. Alla intresserade med lemmar är välkom na.
Mötet är uppdelat på flera dagar. En mottagning
äger rum i SNFs lokaler. Banergatan l 7. p<1 fredagkvällen. Det egentliga unionsmötet bö•:iar på lördagen och hälls i Niirnbcrgbryggeriets konferenslokaler på Söder i Stockholm. På föm1iddagen kan
man lyssna på ett an tal intressanta föredrag med
förcdraushållarc frän hela Norden. Bl a berättar
museidirektör Henrik Klackenberg om Det Nya
Myntkabinettet i Stockholm. Professor Kolbj0rn
Skaare från O!>lo berlittar om arbetet med en ny
norsk mynthistoria. Sammanlagt fe m föredrag
hålls under dagen. Därefter Lar unionsmötesförhandlinuama vid. och dagen avslutas med festmid dag på -restaurang Gonclo len vid Katarinahissen,
också på Söder.
Andra dagen ägnas åt en uttlykt till Sigtuna det iir ju J 000-årsjubikum för svensk myntning i
år! - och till Skokloster.
Kostnader för luncher och middag framgår av
det pre liminära programmet. Anmiilningsblankett
och preliminärt program kan bestlillas på kans liet,
Banergatan l 7. te l. 08-6675598.
OBS! Sista dagen för anmälan och evenweil fOrhandsin betalning för lunch resp micklag är den 31
maj 1995.
Görm1 \lfahlquisr
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AB Tt;~11l,\ BRUK
MYNTVEKKI!T

MINNESMEDALl
UPPSALA UNIVERSITET
1477 • 1595 • 1995

Den 15 mars 1595 utfärdade hertig Karl av Södermanland, som med tiden skulle bli
kung Karl IX, och rikets råd förnyade privilegier för Uppsala universitet, som grundats redan 1477 men som under större delen av 1500-talet fört en tynande .tillvaro.
Till 400-årsminnet av återinvigningen har Uppsala universitet låtit prägla en
medalj v id Myntverket i Eskilstuna. Medaljen har modellerats av den kände medaljkonstnären Ernst Nordin.
Åtsida: Hu vudporralen till
universitetets äldsta byggnad, den mtmera rivna karolinska akademien från J430talet, omgiven av den ena av
de båda spir01; som sedan år
1600 vid högtidliga til(/iillen
bäres franiför rekt01; och den
likaledes i processioner
burna pedellstaven, ritcul
av Jean Eric Reh n J759.
Underst universitetel.~ vapen,
antaget 1990 och överst texten UNIVERSITAS UPSALIENSIS
RE\1/RESCENS. "Det åter
grönskande universitetet i
Uppsala".
Frånsida: Överst konung
Carl XVJ Gustaf~ krönta
nzonogram, till vänster hertig
Karl, avbildad efter ett samtida riksdalennylll, tillhöger
hertigens vapen efter ett
kopparstick frlin J596 av
Hieronymus Niit~el och
underst universitetets alltjämt
nyttjade sigillfrån omkring
1600.

BestäiJnjng görs på nedanstående telefon-/faxnummer

Fakta om medaljen

Metall

Dia m

Gu ld 18 K
45 mm
Sil ver 999/ 1000 45 mm
Medaljbrons
45 mm

Vikt Upplaga max

Pris SEK

80 g
50 g
45 g

lO 990,-

10
500
750

490,280,-

Guld- och silvermedaljema är nwnrerade. Det första exemplaret av guldmedaljen har överlämnats till H M Konungen.

l priserna ingår etui, frakt och moms. De gäller t o m 31 dec

1995. Leverans sker mot postförskott eller mot förskottsbeta lning till v1\r1 postgirokonto 76 22 15-2.
Leverans av medaljer sker separat från ev beställning av samlarmynt.

AB·Tumba Bruk Myntverket, Box 40 1,63 1 06 Eskilstuna, Tel 016-12 03 00, Fax 016-5 1 69 JO

