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1 - Ja, ser du, jag fick inte kalla det for mflatton, Jag. 
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Några anteckningar beträffande 
Gustav Vasas myntning i Uppsala 
Av Ivar Leimus 

S verigcs tidiga mynthistoria Ur 
dåligt represerlierad i det skrift
liga kiillmaterialet. Störrc delen 

Hr också publicerad ett flertal gån
ger. ~enast och b~ist av Jan Liedgren 
i hans talrika uppsatser (Licdgren 
1965. 1967. 1969). Desto större. men 
ocks1' trevligare, blev min överrask
ning niir jag i Riksarkivet under be
teckningen ''Strödda kamerala hand
lingar" vol. 62 bland det bevarade 
materialet fann några dokument som 
inte föreföll ha uppmärksammats ti 
di l!are '. Dc rörde sig om kvittenser 
fö; mottaget silver c;ch fiir leverera
de mynt i Uppsala 1523- 1524. som 
Amt Kuninck hade skrivit under. Vi
dare fa nns en anteckning i den lybske 
köpmannen Henning Berndes (bc
triiiTandc honom. namnet Hening 
Berni~. ~c 1ivcn: Stockholms stads 
tiinkebok 152~- 29. passim) skuldc
bok i l>~tmma arkivsamlin!!. 

Det Hr k~int au Amt Koninck an
st iilldc~ av Gustav Vasa hösten 1522 
som myntmUstare i Uppsala (Jansson 
& llcmmingsson 1980, 180; Leimus 
1989-90, 125). Dc från Uppsala idag 
kiinda mynten består av t v å typer 
från respektive l 522 och 1523. vilka 
häda Ur ytterst sällsyma (Appelgren 
1933. nr 8-9). Mycket lite är också 
kUnt vad giillcr mymfoten. Enligt en 
senare ;avskrift från 1600-talct skulle 
dc iilcbt;a Uppsala-örena vara 7 '/z
lödiga. 12 "kast'", dvs 48 på en vikt
mark (Licdgrcn 1969. 85-86). From 
hösten 1523 kunde Uppsala-örena 
ha v;arit 5- lödiga (Liedgrcn 1967. 
20; Jansson & Hemmingsson 1980, 
182). Med ledning av de bevarade 
myntens siillsynthct måste mynt
ningen betecknas som obetydlig. 

Dc nu påträffade räkenskaperna 
medger att vissa uppgifter om mynt
fot, myntningens omfång m m kan 
faststUll as. 

För det första bekräftar dc dc ti
digare ganska osäkra uppgifterna 
betriiffande myntfoten fOr dc äldsta 
Upp~ala-örcna. Enligt kvil!cns nr 2 
iir dc priigladc av 7 '/:-lödigt silver. 6 
mark. dvs ~8 st på en viktrnark. 
De)>sa mynt präglades fr.in 1522 till 
m n j l 523. Strax därpå genomförde 
emellertid Gustav Vasa en myntför
siimring, eftersom Amt Koninck re
dan i bö1jan av juni l 523 redogör för 
nya. 6- lödiga ören (nr 4). Deras 
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Fi~. l . Upp.wla. l iire 1522. Med imJ.rift som gubt>nwror (riksfore.IU!nclart') ptl 
åtsidon. 1-illo ATA. 

··schrott" anges visserligen inte av 
honom. men enligt kontraktet med 
myntmästaren i Västerås l 524 kunde 
den. åtminstone enligt kontraktet. be
hållas oförlindrad Unnu en tid (Lied
gren 1965. 33-34). Sannolikt inför
des en ny typ i samband med den 
fdriindradc myntfoten och den äldre 
inskriften med Gubemator på åtsi
dan ersattes med en ny inskrift (S. 
ERICVS REX SVECIE). Teorin om 
att S. ERlCVS- mynten är de yng
re (Jansson & Hemmingsson 1980, 
183 - 184; Hemingsson 1994. 29; 
Lagcrqvist 1995. 128) bekrUftas dUr
med ytterligare. Det är möjligt att 
myntförs~imringen infördes ungerår 
samtidigt för örena inte bara i Upp· 
sala utan också i Stockholm (och 
möj ligen i Arboga). S. ERICVs 
myntningen kunde då ha påbörjats 
redan somm;~rcn 1523, inte l 524, 
som man hittills har antagit. Som 
fram g1' tt ovan behölls inte denna 
myntfot någon längre tid. Det verkar 
som om myntmästaren i Uppsala 
redan i kontraktet daterat 25 septcm
ber 1523 blivit föreskriven en ännu 
lägre halt för öret: 5 lod. För detta 
wlar Uven det faktum att samnw 
Wdighct i ett med myntmästaren i 
Västerås våren 1524 upprättat kon
trakt behölls oförUndrad (Liedgrcn 
1965. 33-34). 

För det andra visar det sig att anta
let i Uppsala pr'.iglade my'l11 - med 
ledning av dc bevarade fragmenta
riska uppgifterna - inte kan betrak
tas som obetydlig. Under perioden 
från 9 maj till 4 juli 1523, dvs under 
endast två månader, levererade mynt
miistaren minst 950 mark till sin upp
dragsgivare, varav 360 mark i gamla 
och 61 O mark i nya ören, sammanlagt 

:15.600 st. Emellertid iigdc sannolikt 
en myntning rum i Uppsala såvlil 
fiire som efterden myntning som kan 
bcHiggas i källmaterialet. Det kan 
man sluta sig till genom det faktum 
att ett (nytt?) komrakt slöt~ mellan 
Gustav Vasa och Amt Koninck först 
25 september 1523 (Liedgrcn 1967. 
20). Vidare kan man fråga sig vilka 
mynt som utnynjades förde av mynt
miistaren till Jöns Laurcntii levere
rade 1.250 mark silver ''des gcnnm
tcdcs geldes" (= 7.500 mark i mynt?) 
och till Henning Berndes 1524 utbe
talade summan på 2.800 mark stock
holmsk (nr Il. 12). Det Ur d iirrncd 
inte uteslutet att man fort~a tte att 
Qrligla i Uppsala ~ivcn under 152~. 
Atminstone berättade Gustav Vasa 
Hnnu 9 maj 1524 i sitt brev till linkö
pingsbiskopen Hans Bra~k. nUr han 
kriivde silver fOr solden till sina 
utilindska trupper: "Vij haffuc vora 
mynthemestare i Stockholm oc vp
salc som mynthe daglige saa lcngc 
Slllffueret recker ... " (GVR l. 223). 
Eftersom uppsalamynt med årtalet 
1524 ännu inte är kllnda. Hr det inte 
uteslutet att de kan ha priiglats med 
gamla s tampar. För Gustav Vasas 
myntpolitik skulle det i så fall ha 
vari t ganska karaktäristiskt. Utförda 
haltanalyser mr uppsalaörena 1522 
och 1523 visar endast en halt på 
3~7'kc respektive 290'kf (dvs unge
får motsvarande 5 '/, och 4 213 lod) 
(Jansson & Hemmingsson 1980. 
183). 

För det tredje bevisar dc h lir publi
cerade dokumenten lin en gång hur 
nHra Gustav Vasas myntning var för
knippad med hans linanspolitik. Den 
i kvittenserna ofta omnlimndc kans
lern. senare domdekanen i Uppsala, 
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Jons (egentligen Jöns Laurentii). v;1r 
en under 1500-taleL<; första tredjedel 
välkänd svensk politiker och Gustav 
Vasas förtrogne, som just under den 
här behandlade tiden var ivrigt sys
selsall med all skaffa pengar till sin 
herre (SIJL 20, 540-541) 2

• Dc av 
Arnt Koninck präglade mynten och 
det renade silvret var utan tvekan 
avsedda fOr all betala Gustav Vasas 
skulder till lybska köpmän. Note
ringen i Henning Berndes skuldebok 
tyder också på detta. Till yllermera 
visso hade denne så sent som 1524 
lånat en ansenlig summa pengar om 
2.800 mark till kungen 1524 ("myns 
heren gnadc"). som återbetalades till 
honom av myntmästaren i Uppsala. 

Sammanfallningsvis kan man kon
statera all dc upptäckta, om lin spar
samma myntmästarräkenskapcrna. 
kan bidra med några nya uppgifter 
som kan berika en period i den sven
ska mynthistorien kännetecknad av 
ell mycket sparsamt skriftligt käll
material. 

(Ö1·ersa11 av Kenneth Jonsson) 

Appendix 
Striidda kamerala handlingar. vol. 62 

Nr l . 9 april 1523. 
Jh[csu]~ 
h[eml so bekenc ick amt koninck dat ick 
hebe cn~rrangcn von h[em] jons dem 
kansselcr 198 ~lk lodich an sulucr gut 
vndc ku:u ~o hey et brochte den dondon
der3 dach na pas~hcn anno 1523 des to 
erer tuchnissc Is hir myn singenet ge 
drucket vndcr myn han t schriffl 

Itlcml noch 102 Mk 12 1ot den andcrn 
ffridach na passehen (Sigillavlryck) 

Nr 2. 9 maj 1523. 
h[ cm l anno 23 den 9 lm mnius don hebe 
ick 10 gcwcgen vnde gelcuen h[ cm l Jons 
dcml.an,<.clcr an oren iii' Mk vndc lx Mk 
lodich gcmuntel vndc vii' vndc vii Mk 
lodich vngcmuntet Is to hope x' vnde 
lxvii Mk lodich vndc issclick Mk lodich 
hciTI In sick vi ij lol flin lu1er suluer 

ll lcml dey suma von dusscm flinen 
sulucr is In allen v' Mk lodich vndc iij lol 
lllcm l i~clickc Mk lodich herft In gclde 
viMk arlll koninck 

mm 
Nr J. l/maj 1523. 
ll[em) anno 23 den l l dach In m:~ius don 
ent ffcnck ick von h[em) Jons 100 Mk 
lodich an Miluer gul vnde bosse dal 
smohc wy 10 hope dem gcnck arr 2 Mk 
lodich .t lol don bleff des suluers 97 M k 
12 Iot vndc dcy Mk holt lnt fine 13 Iot 
'h •J,• <tuit[in) 

ll[cm) dcy suma von dussem rryncn 
sulucr Is 83 Mk lodich 3 Iot 3 quitlin) l 
on •t, 

arnl koninck 
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Fig. 2. Uppsala. l iirt• 1523. Med inskrift S. ERICVS [ltl tltsidtm. 
Fow Gwmel Jansson 1984. 

Nr. -1. 6juni 1523. 
ll[cm] anno 23 den sonaucnlna des hi Igen 
lic ha mes dagc don hebe ick h[cm [ Jons 
dem dom decken 10 opsal 10 gcwegcn 
vnde gelcuen an nigen oren 250 Mk 
lodich vnde isselick Mk lodich hoh vi Iot 
flin suluer 

h[em[ dey suma von dussem finen MI· 
lucr Is In al93 Mk 121ot 

Nr 5. 15 juni 1523. 
Jhlcsu[s 

arn1 koninck 
mm 

ll[ern ) anno 23 op sunlc ffyl don cntf· 
fcnck ick von h[crn] Jon$ dem du111 
dccken 10 opsnl 139 Mk lodich 4 101 
suluer gul vndc bosse dat smoltc wy to 
hope dem gcnck arr lm smcltcn 2 Mk 
lodich vnde l Iot don bleiT dar 136 Mk 
lodich 131ot vnde de Mk hol! Ini ffinc 13 
Iot l qint[in) 3 on dey suma von du;,,cm 
flinen ~uluer Is 114 Mk 14 Iot l qui l[ in) 
1/1 6 Orl 

Nr 6. J j uli 1523. 
Jh[csuh 

arlll koninck 
111111 

lt[cm) anno 23 na marieini bcrch ganck 
don entiTcn ick von h[em) Jon~ dem dom 
dcckcn to opsal an vnsmidigen sulucr 122 
M k lodich 4 Iot dreiT ick arr vndc maek
ede dal smydich dem gcnck :1IT op dem 
tesle 18 Mk 4 lol don bleiT dar I W~ lo
dich vnde dey Mk hell Ini ffync xvj Iot Is 
dc suma Ini ITyne l 00 M k lodich 12 lol 

arn1 koninck 

Nr 7. 4 juli J 523. 
ll[cm ) so hebe ick h[em] Jons dem dom 
decl-en gcleuerl 360 Mk lodich :m gclde 
des dey M k hell Ini ffine 6 Iot dcy ~uma 
1111 flinc Is 135 Mk lodich dyl cm ffcnek 
hcy den sonnucnt na vnsser lcucn n·rowen 
bcrc g;mck' 

anno 23 arm koninck 

Nr R. Rju/i 15U 
ll[cm) anno 24 den ITridach na maricn 
bcrch ganck don cmffenck i ck von h[cm l 
Jons dem dom dcckcn lo op sal :111 su lucr 
24 Mk lodich l Iot amt koninck 

Nr 9. Odatcmd. 
ll[em] 10 Mk lodich den Mk to 16 1odcn 
Is rnyt dem kopcr 21 Mk 5 Iot j qinl[inl 
5115 to vi ij loden 

Ptl baksidan: 
My[n)tct gcld iiij' /lik lod[ich] l v[n]
my[n]tel vii' vii1 lod[ichJ 

Nr JO. Odaterad. 
ll[em] so bekcnc ick arnt koninck munte
mester dat ick emO'nngcn hcbc von h[ern l 
Jons mynes g[ncdigcnl hcrn kanssler iiic 
vn[d] x x M k lod k h sulucr gul vnde bossc 
clorc.h en :mdcr von mynes g l nedigen l 
hcrn wegcn vndc i schcplb ii lyslb koper 

amt koninck 

Nr Il. Odatenul. 
h[em] h[crn) J on~ 300 kast Is 100 n 
h[em) 150 ka~t Is SOn lt[eml 120 east Is 
40 O ll[em)90 kaM l ~ 30 O ll[em] 60 kasl 
Is 20 O ll[eml 30 kasl Is lO O 

h[em] des gcmunlcdc[n] geldes 1250 
Mk lodich 

Nr /2. Utdrag ur lll'lllling Bemtles 
.vkultlebok. 152.J. 
an[o)o xxiiii lcndc lk mynes heren gnade 
xxviiic M k holme' d) 1 sulue geh heft my 
betalt dc muntcmcMer amt konynk 10 
vpsalla des lk mins hcrc[n] gnade be
danke 

Noter 
1 Mitt forskningsarhele i Riksarkivet hade 
möjliggjorls genom en generöst anslag 
frln Gunnar Ehlrllm<. Stiftelse f<ir Nu
mismatisk Forskning. 
:De här publi<:cradc dokumenten har inlc 
passerat helt obcm!irkta tidigare och de 
har umynjats i upp~ lagsordet "Jöns Lau
rentii" i SBl.. 
·'Sic! 
•sic! 
5Utelämnal: Mk. 
•överstruket: gchart. 
7 Av innehållel an diirna handlar del om 
förberedande ulrHkningnr för nr 2. 
8 U1elämn:11: Mk. -
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A6. NNA 19M. 66-93. 
NNÅ = Nonfisk Numi.wwtisk Årsskrift. 
SOL = Sl'l•trJÅt biogrcrji~l.t /exi/..on. Red. 
Erik Grill. Bd. 20. Stockholm 1973-1975. 
Stodholm' \tad t:inkcbok 1524-29 = 
Suw/..lrolm.• ~/Iuis tiinkclmk 1524-29 rn rn 
av M:r Olauu' Petri l'ha~c. Utg. Ludvig 
Larsson. Skriftcr utgivna av Vctcnskap
'ocictctcn i Lund. Il : l. Lund 1929. C 
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Mjölkpollett från Erikssunds säteri 

Erikssund ligger just där landsviigen 
g5r liver ~undet mcll<m Sigwn:lfj!ir
den och Skoi]Urden. Erikssund Ur en 
vacker gård med sitt lanterninkrönta 
mittparti och fran1springande flyglar 
med altaner. l sitt ynre visar huset 
alltigenom sen 1700-talskaraktiir. 
och man anar i me att det rymmer en 
av landets mHrkligaste målade inte
rHirer från vasatiden. Målningarna Ur 
anbragta direkt på de bilade tim-
merv!iggarna. Den Uldsta 
byggnaden utgör kanske en i 
slutet a\ 1500-talet uppf6rd 
timmerbyggnad. Huset på
byggde' och dc bi\da flyg
larna uppfördes på 1700-
talet. Dc var friliggande men 
har senare sammanförts med 
huvudbyggnaden. 

Det var en av gårdens ägare, konst
histu rik~.: rn fri herre Erik Langen
skiöld. ~om 1943 lät framta och res
taurera va~arummets målningar och 
som stålide dem och huset under 
rihantikvarieämbetets beskydd som 
kulturminnc~märke. Erikssundsmål
ningarna antas vara från början av 
1600-talt.: t. Enligt en obestyrkt tradi
tion ~kall Gustav Vasa ha uppfört 
Erik~~und åt h~.:rtig Erik. Det \'erkar 
sägenartat. ty Erik hade långt furstli 
gan.: mi ljöcr :111 vistas i. 

l blirjan av 1600- talet var gården i 
sHikten Oxenstiernas ägo och över
gick sedan .. t i Il 11iltöverst.en greve 
Lars Kagg. Agarlängden synes i öv
rigt vara hristfii lligt känd. och g:1rden 
har i senare tid bytt ägare många gån
ger. NHr generalkonsul Carl Schlytcr 
1919 fUrvärvatic e2cndomen lät han 
den undergå en ge-nomgripande re\
taurcring. Efter honom ägdes den av 
friherre Langcnskiöld och senare av 
dircktlircrna-Uif Laurin och Mclin, 

HÅKAN WESTERLUND 

.\tYI\'TIIANDEL 

KÖI'Im • S;\LJER • BYTER 

1\IY T • SEDLAR • MEDALJER 

5i>I'C. sedlar 
llt•flllar /mr fijr sedlar fore 19.W 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

TEL 08- 11 08 07 

vilka gjorde rent luxuösa anlägg
ningar fiir uppfödning av travhiistar. 
Detta har under den nuvarande äga
ren direktör Eliert Larsson förblivit 
godsets specialitet. 

Det hlir avbildade exemplaret Ur 
av mig det enda kända. Om någon 
känner till ncra vore det önskvärt 
om de kunde meddela detta till Sven
ska Numismatiska Föreningen. På 
grund av den ringa bebyggelsen 

kring Erikssuntl verkar anv!in-
dandct av mjölkpolletter lit..: 
rorv:inantlc. enär omgiv
ningen mest består :l\' jord
bmk. kanske det kan ha 
någon anknytning till 

mjölk försäljning i Sigtuna '! 
Av pollettens utseende att döma 

kan den vara präg lad utomlands. Pol
letten har upptill i båge: ERIKS
SUNDS l SÄ TERI. nedtill l L. i mit
ten ett mnt hål. Den är mnd. 2 1 mm 
och av mässing: frånsidan är sllit. 

Litteratur 
s,·cnsk:t slott och herresäten. Uppland. 
del l. 

8ö1je Rc1dsrriim 

Vildmanstaler 
Benämning på talermynt ursprung
ligen präglade i Tyskland från 1500-
talet. Vildmannen var vapenhållaren 
på hertig Erik ll:s av Braunschweig
Calenbergs laler. Senare framställ· 
des vildmannen utan vapensköld och 
hållande en uppryckt trädrot i ena 
handen. Han har skägg och bär ell 
skinnkläde runt höfterna. Del finns 
även mynt med två vildmän, ibland 
är den ena en kvinna. 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

1\IYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(rrppgil· strmlnrområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel ~6- 14 -B 69 
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Flygarbaronens hedersmärke 
Baron Carl Ccdcn:tröm ( 186 7 -1918) 
var en man med smak för livet men 
utan något riktigt mål inför fram ti
den. S;'i var lligct 1909. Han hade för
sökt sig på lite uv varje. varit extra 
kadcn vid flonan. lantbrukselev och 
fört en bohemliv som fårhandlare 
och varictcs;,ngarc i Amerika. Däref
ter arrenderade han i femton år går
den Brunn. som tillhörde fade rns 
lidcikmniss Bentelund på Ingarö i 
Stockhnllns skärgård. "Calle på 
Brunn·· var en omtyckt sHIIskapsbro
dcr. som skickligt spelade luta och 
komponer.Jde egna ' 'isor. Fr.in 1907 
drev han i fym år bilaktiebolaget 
··aiJBor·. ~om i sina lyxbilar skjut
sade rika ~tadsbor till middagar och 
teatrar. Han ~kulle nog ha fortsan 
med olika projekt av liknande art 
även i framtiden om inte något sär
skilt hade hiint 1909. Då spreds niim
ligcn genom tidningarna nyheten om 
fransmannen Blcriots dj1irva flyg
ning över Engelska kanalen. Denna 
hHndelse gav Cederström ingen ro. 
Han hade sen in i framtiden. 

Carl Cederström reste till Frank
rike och ~krev in sig i Blcriots flyg
skola i Pau. Våren 191 O fick Ce
derström. som förste svensk. sin 
internationella flygcertifikat. Väl 
hemma planerade ~~n an bli den fcir
stc som flög över Oresund. Med sig 
från Frankrike hade han ett Bleriot
plan. Cederström förekoms emeller
tid av dan~ken Robert Svendsen som 
den 17 juli 191 O med sill Voisin
biplan klarade strUckan. S11·ax efter 
Svendsens llygning flög Cederström 
över Sundet. men betydligt snabbare. 
Flygveckan 191 O flög han i sitt plan 
··aiJBor· med en motor på -10-50 hk. 

År 191 () fanns det så ra flygare att 
de fle~ta var kända. Dena år utdela
dc den då v;ilkUnda sporttidningen 
L"Atun i Paris en vacker minnespla
kett i silver med monagarens namn 
och numret på förardiplomet ingra
verat. Den fran~ka tidningen utde
lade dessa plakener till dc tvåhundra 
fön:ta ~om erövrat flygardiplom. 
CcderMröm lick nummer 74. vilket 
får an~es );'gt. Han hamnade i gott 
sii llskap med namn som Loub Ble
riot (nr l ). Curtiss. Henry Fannan. 
Maurice f7arman. Jean Gabron. de 
Lambert. Latham. Rougicr. Tissan
dier. brödema Wri!!ht med flcm. Den 
första kvinnan. m:mc Dc Laroche. 
fick plakett nr 36. Plaketten ,·ar 
kopplad till dc offentliga prov som 
anordnades av intemationelln luft
seglingsrörbundet och gUlide i alla de 
anslutna Hindema. 

SNT.l•\I(J 

Kungl. Sn•nska 
ANo/..lubbens plakeu 

iil·a Carl Cederlirlim 
- Sn•riges ji}rsre flygare. 

Ur Kungl. 
MynrJ.a/Jim•uers samlingar. 

furo: RIKfow. 
Skala 1:1. 

Plaketten består av en på högkant 
ställd kvadmt. Liggande över den 
övre delen finns en båge med texten: 
OFFERT PAR L" AUTO och neder~t 
en tcxtplntta: BARON CEDER
STROM. l mitten av kvadraten finns 
en par utsp;inda vingar .. Därunder 
finns texten: PILOTE AERIEN och 
nummer 7-l. 

Det var ~Hkert mycket uppmunt
rande för Cederström att redan under 
siu första llygarår få denna plakett. 
Under flygveckan 1911 Hivladc han i 
siu plan "Nordstjernan" med bel
giern Cozic och l'lög i ftuor över 
Stockho)m, ~lott och Djurgården till 
allmUnhetens hiipnad. Han sauc 
skandinavi,kt höjdrekord. hela 7-10 
meter upp i luften. 

Ccdel"'.triim insåg tidigt flyget" 
spaningsmöjligheter i krig. På han~ 
initiativ uppr1ittadcs 1912 en llyg
skola på MalmsHitt. Efter en ;in. 
chefskap vid Malmslätt blev Ceder
ström direktör för en aviatikavdel
ning vid AB Södertiilje verkstlider. 
HUr till verkatles Farman-flygplan. 
som ;uwiindes av armen och marinen 
under fiirsta vHrldskriget. År 19 16 
grundade han det egna företaget Nor
diska Aviatik AB. Under förberedel
serna f<ir att upprUlla en flyglinje 
mellan Sverige och Finland. som 
skulle öppnas efter krigets slut. 
omkom Cedcn:tröm och hans kamrat 
kapten K.G. Krokstedt på en provtur 
Ö\er Åland<. ha,· i juni 1918. Carl 
Cedcrstrlirn-. döda kropp hinadc~ 

nUra den ~ven~ka kusten. Hnn ligger 
begr.wd pn Ingarö kyrkogård. 

Miirkligtnog iir inte f1ygarbaronen 
"1 siir~kih uppmUrksammad inom 
medaljkon~tcn. Det finns dock en 
plakett utgiven av Kungl. Svenska 
Aeroklubben. Den Ur utförd i bron~. 
hiijd 72 mm och bredd 52 mm. PrUg
lingen skedde hns C.C. Sporrang 
AB. Plaketten Ur modellerad av en 
konstn;ir med ~i gnaturen B l. På pla
kenen siner Carl Cederström i sitt
brunnen till ett flygplan, möjligen en 
Blcriot. Han ;ir vUnd mot åskådaren. 
Överst finns Kungl. Svenska Aero
klubbens kröntu emblem samt initia
lerna K.S.A.K. Nederst på två rader 
finns texten: Nr l l Carl Ccderstriin1. 

/\V 

L "r\ u to\ lwtlrrnniir/..e r il/ jlygarbarrme11 

Carl Cedt•nrriim. Tet·kningen hämrutl11r 

enridnin~:snorisfrån 1910. 
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Almwd. Slwil 1909-1925. Fmo UUJJ. 

Under solen och lejonet 
Åren 191 1- 1914 verkade en grupp 
svenska armeofficerare i dåvarande 
Persien. Dc hade kallats till landet 
för au organisera eu väggendam1eri. 
Till chef för instruktörsgruppen 
utsågs k:lptcnen vid Norra skånska 
infanteriregementet Harald Hjalmar
son, sedermera general i persiska 
gendarmeriet. 

Hjulmurson och ett ytterligare tio
tal offi cemre fick börja från grunden 
med utformningen av den tiinkta gen
darmerikåren. Organisationsplaner 
utarbetades. reglementen skrevs och 
material anskaffades. mycket med 
svenska motsvarigheter som fOrcbil
der. bl.u fick gendarmernas bekliid
nad stor likhet med Livregementets 
dragoners ljusblå uniform. 

För au belöna sina gendarmer 
behövde Hjalmarson liven medaljer. 
l deua li rende vände han sig till Sve
rige och kontaktade gravören Sven 
Kulle i Stockholm. 

Kulle var född i Lund år 1860 och 
verkade som mynt- och medaljgra-
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vör samt kamesnidare. Han kom 
först i Wra hos den berömde Adolf 
Lindberg. i vi lkens ateljc han var 
an~tiilld 1876-1 887. Under denna tid 
bedrev han liven studier vid Konsta
kademien. 1887 flyttade Kulle till 
Paris, dUr han erhöll anställning hos 
medaljgravören Paulin Tasset samti
d)gt som han bedrev studier vid 
Ecole NMionale des Arrs Dccomt({.v. 
Från 1891 arbetade Kulle i egen 
verkstad i Paris. År 190 l flyuade han 
tillbaka till Sverige och kom au vara 
verksam i Stockholm i eu treniotal 
år. 

Fcln Kulles atelje emanemr en rad 
mynt- ()ch medaljarbeten. l Sven~ka 
numbnwtiska föreningens serie av 
minnespenningar över numismatiker 
lir bl.a. portriiucn av Hyckert , Wed
bcrg och Snoilsky utfdrda av Kulle. 

Uppdraget från Persien glillde att 
utforma en medalj för anviindning i 
militHra sammanhang. Kulle arbe
tade fram sitt förslag med fotogralier 
och mynt som förlagor. Avbildade 

Shahkrmum. Fow UUB. 

skulle finnas shahens bild. den kej
serliga kronan och de nationella 
symbolerna solen och lejonet. 

Kulles förslag har återfunnit.~ 
bland Hjalmarson efterlämnade pap
per i Uppsala universitetsbibliotek. 
En mera precis datering har inte g;\tt 
att faststlilla, men eftersom Hjalmar
son !Umnade Persien i december 
1914 så lir tidsintervallet 1912- 1914 
sannolikt. troligen slutet av perioden. 
Det har inte gått att ur litteraturen få 
besked om Kulles förslag kom att 
för\'erkligas. Möjligen kan SNT:s 
läsare bidra med kunskap om detta. 

Om medaljen förverkligades torde 
åtminstone ett tiotal exemplar ha 
hemförts av officerare som återviinde 
fn\n sin tjänstgöring under solen och 
lejonet. Kenneth Ögren 

Några av officerarna dekorerades av Gu~
tav V med medaljen "För tapperhet i 111h", 
Det var sista ~;ä ngen den utdelade~. 
(Rcd:s anm.) 

SNT ;l· 96 
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S1·e11 Kulle., medaljforslag. Foro Uppsala Unil·ersirnsl>ihliOiek (UUB). 
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Polletter för rakning 
Av Jan Wiselm 

I tobakshandlaren Sven Svenssons 
stora samling av svenska pollet
ter finn~ ett antal som anknyter 

t i Il fris6rsalongernas verksamhet -
friimst rakning. Dessa polletter måste 
betraktas som synnerligen sällsynta. 
De är ocks;' mycket anonyma. Fri
söryrket hiir inte heller till de mer 
omskrivna. År 1994 fyllde Frisör
föreningen l 00 år cx:h det kan därfor 
vnra befogat att belysa dc annars så 
cfemiira rakpolletterna av papper. 

Sven Svenssons rakpolletter är n Ila 
från 1800-talets ;mdra hälft eller 
från tiden kring sekelskiftet. Svens
son har sj;Hv gjort ~m?1 anteckningar 
på en del. diir han Hinmar komplet
terande uppgifter. Under 1970- och 
1980-talen arbetade Yngve Airner 
med dessa polletter och gjorde då ett 
uppordningsarbete. Idag förtecknas 
hela Svenssons pollettsamling av 
Bö1jc Rådström. 11mkcn lir att he
la pollettsamlingen skall publiceras 
med bilder på polletterna samt be
skrivningar. Arbetet sker i Sven~ka 
Numismatiska Föreningens regi och 
i samarbete med Kungl. Myntkabi
nettet. Syftet med rakpolletterna ,·ar 
att ge kunderna en viss rabatt. Köper 
man tio polletter ~å får man den elfte 
gratis. Även frisören gjorde en vinst. 
niimligen trogna kunder. 

Frisöryrket kan följas tillbaka till 
bardskärarna. barberarna och tliltskii
rernu. Under 1700-tnlet. dt. modet 
föreskrev peruker. sköttes dessa av 
perukmakare. Dessa tog även hand 
om kundernas riktiga hår och kunde 
också utföra rakning och klippning. 
Frisöryrket fick si tt genombrott vid 
mitten av 1!!00-talct. då herrarna allt 
mera började låta ansa hår och skiigg. 
Barberarna i Stockholm gick 1894 
samman i en mgani~ation som de 
kalli~de rrisiirf1ircningcn. Vid denna 
tid upphörde rakningen att vilra en 
central del i yrkesutövande!; många 
kunder övergick till att rakil sig 
sjUiva, då rakhyveln med utbytbara 
blad introducerade~ och ersatte rak
kniven. Rakningens tidiga betydelse 
framgår bl" av att fri scrsalongema 
ofta gick under ben;imningen mkstu
gor. För damfristirerna kom genom
brottet efter första världskriget. 

Samlligtlbildu: R/Kji110. Sktzla 1: 1. 
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Ntllmiirke som IIIdelades Ii/l med/rmmtl/"1111 i /Jarberare. 
Frisör och Pemkmakarehilrlldes Fiirrnin~o:en 

(siiftad 29 maj 1890). 
Kortfattad katalog: 
l. 1\rboga. L.J. Lindq"ist. Oval. vin pap
per . .J0x37 mm. hemmagjord. Ram. bok
~t;ivcr oc:h uppf:illd rakkniv i brunsvan 
tusch. viinster inre fålt blåfärgat Högre 
ynre ramhal\~m gulfärgad. 

Text: L.I.LIA. 
2. Borås. Ewald Siesing. Grönt papper. 
37 x 20 mm. svart text och ram. 

Text : Rak-Biljcn./ Ewald Sicsing. 
3. Bnr5s, Ewald Sicsing. Gult papper. 
35 x 20 mm. svart text och ram. 

Text: Ewald Sicsing l Rakbiljetll H st. 
l krnna. 

4. Eksjli. i\ . Forsgrens raksalong. Vill 
papper. 33 x 22 mm. svan text. 

Text : ,\ . Fon-grens l Rak-Salong l Ek
sjö. 

5. Gävle. C. R. Forsberg. Vin papper, blå 
text oc:h dekor. siffrorna vita. tandad på 
tre ~idor. 32 x 28 mm. 

Text: Rak-PolletLII2 öre l C. R. Fors· 
berg/G~ne. 

6. Jiinl.öping. A. Hofström Rak & Friscr
>alon. Vin papper. lila stämpel. 41 x 27 
mrn. en sida (vänster) tandad. 

Text: A. Hofström l Rak & Frisersalan 
l Jönköping. 
7. Jönkliping. A. Hofström Rak & Fri
sersalnn. Vitt papper, oval lila stämpel. 
36 x 28 rum. en sida (vänster) tandad. 

Text: A. Hofström l Jönköping. 
8. Karlshamn. John Borgströms Fältsk!irs
och Rak>tuga. Rosa papper. l 00 x 56 mm. 
~\':tn text oc:h ram. Polletten är försedd 
m~d ,iffror 1-12. Frisören kan då pricka 
av efter varje besök. På baksidan finns 
reklam för E.G. Johanssons Boktryckeri 
oc:h K:trlshanm~ Allehanda. 

Tcx1: 1\bonnemcnts-Kon l (för 12 
rakningar) l från l John Borgströms l 
Fmt,k!lrs- och Rakstuga l Karlshamn. l 
llcrr ...... 

9. Karlshamn. Axel Myhn;tröms Rak- oc:h 
Friscrstuga. Vitt papper, 69 x 50 mm. svart 
text och rant. 

Text: Rak-Abonnement l med l Axel 
Myhr:.lriims l Rak- och Friserstuga l i 
K:trl~h:nnn . l Pris l krona. 

Polletten är fOrsedd med siffror l - 12. 
Fri,tircn kan d3 pricka av \'arje besök. 

10. Kri;.ti:m, tad. Gu!.taf Petersons Rak & 
Fris~r:.tuga. Lila papper. S\'art texl oc:h 
ram. 32 x l ..t rnm. 

Text : Gu,tuf Pctcn;ons l Rak & Fri
!.cnauga l Kristian ~tad. 

Il. Köping. G.i\ . Lindgren. Grönt pap
per. svart text och nnn. 33x23 111111. 

Text: l O M. R:tkpolcttcr l Pris: l Krona. 
l G.i\. Lindgren. 
12. l.inkllping. Carl Eriksons Raksalong. 
Rosa papper. svnrl text och ram. 47 x 21 
111111. 

Text : Carl Erihons l Raksalong. l Lin
köping. 

13. Linktiping. Gustaf Hörbcrg. Rosa 
papper. ~van tex t och mm. 45 x 21. mm. 
Te~ t: Gu, taf Hörbcrg.l Linköpmg. 

14. Linl.t\pmg. C.A. Larsson. Grönblått 
papper. wan te~t och ram. 37 x 18 mm. 

Text: C.A. Lar.wn. l Perukmakare. l 
BarbcrJrc. 

15. Norrköping. Leopold Sjöberg. Rosa 
papper. lila st!impel. rund 21 mm i dia
meter. 

Text: Rak-Polett l 10 l Leopold Sjö
berg. 

16. O~kar,h:nn n . C.A.F. Larssons Fält
sk!irs~tug:t. Gult papper. svan text och 
mm, 45 x 25 mm. 

Text: C.i\. F. l;trssuns l Fältskärsstug:tl 
O;.c:trsh:unn. 

17. Skilvdc. F.O. Johnson. Vitt papper. 
svan text • .J \l x 26 mm. 

Text: Rakpolcul lO öre/ F. O. Johnson. 
Sköfdc. 
llt Stucklwlm. Oscar Alsterlind. RMa 
papper. svnn text oc:h ram. 33 x 15 111111. 

Text : Oscar Alsterlind l Fältskärs- oc:h 
l Rak-salong l Herkulesgatan lO. 
t 9. Stockholm. Anna Andersson. Vitt 
papper. svart text. 27 x lO mm. 

Text: Hakpolcul Anna Andersson. 
Raksalongen 15g på Kungsgatan. 

20. Stockhuhn. C. Andersson. Grönt pap
per. hilll ila ~l!impel. 33 x 22 mm. Påskrift 
på baksidan: Klippning. Tunnelgatan 12. 

Text : C. Andcn;son l Rakpolett. 
21. Stoc:kholm. O. Anderssons Rakstuga. 
Griint p:lpper. ~van text oc:b ram. 3 1 x 19 
111111. 
lc~1 : O. Andcn;,on< l Rak.<tuga l 10 

Hamngatan 10. -
SNT 3 · 96 



- --- ----... 
Rak-Bil,jctt. 

Ewald Sleslng. 
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-- -l GUSTAF PlTERSOH' 
Rekl fnseratuga 
KRISTIANSTAO. 

10. 

-

Gust&f Hörberg. 
Linköping. 

13 

16. 

O.,cär Alsterlind 
ll'«ltskltJ't{- ocb 

Rn.k-salOIIIC 
Hcrkules~atao 10 . 

18. 

----
l 2 3 4 5 6 

RAK-ABONNEMENT l 
AXEL MYH .... RSTRÖMS l 

l RAK- ~c:.!~~~&RSTUGA 1
1 j__ __Pris l krona. l 

1_2_ 8 9 10 11 j~ 
-=-= - -

9. 

f KA" · 
l J 

lO st. Rakpotette11 
Pri:s: l Kr()uo. 

O. :4-. Lindgren. 

·-
Il. 

1-1. 

Ca.Tl Etiksons 
RA:KSALONG. 

Linköping. 

12. 

C. A. L A. R S SON. 
:PER1JX1l.AKARE. 

BARBERARE. 
----~-..,.. 

15 

Rakpolett 
10 ih·e 

~· ~· ~~Qr!n~on, ~~n[lft. 

17. 

20. 19. 
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21. 

24. 

28. 

RA J( I?OLJ:::TT 
.J TH. JANSI'lN 
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JO. 

Fredrik l •ljeroth 
f'aRI<<"nJI !fl'lllid 1. 

33. 

22. 

25. 

27. 

31. 

OICII' Uljeroth 

J.l. 

c.· .. 

"' l\\ i~~~'· {..l!H~'!l!th·/. 
~L 1!. l~ !. _ ll ... '~ 

t; 1 Ll l' t: t: l• l h .• 
~.,,. .... ,...c J 

36. 

23. 

~r 

! Karl Erikson 

! Pcrulcmakare 
62 We~terJIIn~g. 62 

b~~~ o 

26. 

29. 

'J\rtftS III !Jilll 
44 Hornsgatan 44 

A. Julin. 

32. 
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r;,..\<._~~~"'-
O. I •. N YS'I'ROM 

l Öst crlåltggahm36.1 
~ ~--

37. 

-10. 

- ' 
fMMA 'If ADELL 

RAK-PJlLETT 
4 sturegatan 4. 

./J. 

RAKPOLETT 
Lilla Vartug~lrn 26 

./6. 

/ if=-"·-- - -· 
ff l( ., l 
·::J· t\Jsmqo~ 
l• J:j;L,·'liJTIA.l'l ,l 
\ • ' ~) 
.~-- ' -d 

-19. 

62 

38. 

Rakpolett 
,Sommarland ! .Johnsson. 

.t l. 

././. 

ijak ... ~ ~risersalongen 
7 c§tortorget 7 

-17 . 

50. 

39. 

l 
KLilU. WADRLL 

RAKPOLETT 
29l!tJIU.lli.Rll3UJ.U 29. 

-12 . 

RAK-POLETT. 
.florus~ofan 50 

, 

------
-15 . 

48. 

51. 
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Edr. &jtHJot·g~ 
.lt.t\l\$TUU A, 

Ll'S.H!. 

52. 

55. 

22. Stockholm. Gustaf Berndt. Blått pap
per. svart text och ram. 29 x 17 mm. 

Text: Gustaf Berndt l Rak-Poleu l -12 
Va.~agatan 42. 
23. Stockholm. Carl Blornstrand. Ros:t 
papper. svart text och ram. 32 x 19 mm. 

Text: Carl Blomstmod l Fältskärs- och 
l Rak-salong l Herkulesgatan 10. 

1-1. Stockholm, Minehen Broling. Vitt 
papper. 33 x 23 mm. inom svan ram ctl 
fåll med gråsvart våg-mönster. 

Mörkblå snedställd balk med texten: 
RAKSTUGA. Övrig text: lO öre l Min
ehen Broling. 

På pollettens baksida har Sven Svens
son antecknat: Malnuorgsgatan. början 
av 1870-talet. 
25. Stockholm. Dahlbergs Rakstuga. Ljus
grönt papper. olivgrön text och dubbel 
ram. 20x 18 mm. 

Text: Dahlbergs l Rakstuga. 
26. Stockholm. Karl Erikson. Beige pap
per. svart text och ram, 3i x 24 mm. 

Text: Karl Erikson l Perukmakare l 52 
Westerlångg. 52 / Stockholm. 
27. Stockholm. E. W. Faltlstedt. Grönt 
papper, svart text och ram. 41 x 23 mm. 

Text: Rakpolett l E. W. Fahlstedt l P.:
rukmakare. /68 Nybrogatan 6B. 
28. Stockhohn. C.E. Folin's Rak-Salong. 
Lila papper. svart text och ram. 34 x 16 
mm. 

Text: C. E. Folin's l Rak-Salong l Stor.t 
Gr:imunkegränd 8./ (Hötel Prins Carl.) 
29. Stockholrn, C. V. Holmberg. Rosa 
papper. svan text och ram, åtta sidor, 
35x 18 mm. 

Text: C. V. Holmberg l 38 Sturcgatan 
38/ StockJ10Im. 
30. Stockholm, J. Th. Janson. Beige pap
per, svart text, 36 x 19 mm. 

Text: Rakpolett l J. Th. Janson l 54 
Hornsgatan 54. 
31. Stockholm. G.U. Jonsson. Oval, blå 
bakgrund. vit text. 30 x 2 1 mm. 

Text: Rakpolett l G. U. Jonsson. 
Enligt Svenssons anteckning: Öster

långgatan 10, år 1861. 
32. Stockltohn. A. Julin. Lila papper. 
svart text och ram. 31 x 20 m111 . 

Text: Rakstugan l 44 Hornsgatan 44 l 
A.Julin. 
33. Stockholm, Fredrik Liljeroth. Ro~a 
papper. svart text och ram. 35 x 29 111111. 

Text :FredrikLiljeroth/Funkensgr~nd 3. 
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53. 

34. Stockholm. Os~ar Liljcroth. Bl&u 
papper. svart text och ram. 34 x 20 mm. 

Text: Oscar Liljeroth l Göthgatan N:o 
14. 
35. Stockhohn. Oscar Liljcroth. Bcigc 
papper. bl:l stti rnpcl. ena sidan (viinstcr} 
tandad. 38 x 27 mm. 

Text: Osc:tr Liljcn>th l Göthgatan 1-1. 
Påskrift av Svensson: Perukmakare. 

36. Stockholm. Victor Lundmark. Oval. 
vitt papper. vittryck. 58 x 23 111111 . 

Text: Victor Lundmark l Fiiltskiir l 
Stockholrn. 

Påskrift av Svensson: 1-!orns~:atan 9. 
1883. -

37. Stockholm. O. L. Nyström. Vitt glans
papper. ;\Ila sidor. svan text och ram. 
32x 19mrn. 
.. Te~< t: Rakstugan. l O. L. Nyström l 
Osterlånggatan 36. 
38. Stockhohn. A. Rundqvist. Oval. vitt 
papper. blå botten och vit text. 42 x :!8 
mm. 

Text: Rak(l(Jlett l A. Rundqvist. 
Påskrift av Svensson: Götg:llan 28. 

39. Stockholm. N.J. Ruth FH!tskilrs & 
Rakstuga. Vitt papper. avklipplll hörn. 
svart text och ram. Motiv visande rakning 
och medicinsk vård. 39 x 20 mm. 

Text: N .J. Ruuth l Fältskiirs l & l Rak
stuga l Funkcnsgriind l N" 3. 
40. Stockholm. Somm:trlund & Anders
son. Oval. vitt papper, blå stiimpel. :w x 
15111111. 

Text: Sommarlund & Andersson/ Rak
polen. 
4 1. Stockholm. Sommarlund & Johnsson. 
Vitt papper, svart text. 35 x 23 111m. 

Text: Rakpoleli l Sommarlund & 
Johnsson. 
42. Stockholm. Emma W:tdcll. Olivl';irgat 
papper. svan text. 32 x 20 mm. 

Text : Emma Waddl l Rakpolett l 29 
1-lumlcgårdsgatan 29. 
43. Stockholm. Emma Waddl. Olivnirgat 
papper, svart text. 32 x 19 111111. 

Text: Emnm Waddl l Rak-polctl l 4 
Sturcgatan 4. 
44. Stockholm, Rakswgan. Bl~tt papper. 
sv:trt text. 44 x 32 111111. 

Text: Rakpollctl l Rakstugan l 57 Göt
gatan 57. 
45. Stockholm. Hom~g:ll:m 50. Vitt p:tp
pcr. ;;vart text. 22 x I l rnm. 

Text: Rak-Polctl. rlornsgatan 50. 

54. 

56. 

46. Stockholrn. Lilla Vattu2atan 26. Vitt 
papper. blå stilmpcl. avklippta hörn. 29 x 
12 mm. 

Tcxt: Rakpolett l Lilla Vattuga-tan 26. 
-17. Stockholm. Rak- & Fri;;ersalongcn. 
Vitt papper, svan text och mm, 68x45 
mm. 

Text: ~ak- & Frisersalongen /? Stor
torgct 7. Övcr>tlinns cn streckad linje Rir 
innehuvarens narnmeckninl! smm nederst 
sex numrerade rutor där- besöken av
prickas. 
-18. Stockholm. Rakstuga 12. Lila papper. 
svart text och ram. 30 x 19 mm. Text: 
Rahtul!a l 1:!. 

Texten Oankeras av två uppflillda rak
kniv:Jr. 
-19. Swckholm. J. Rosenqvist. Viu pap
I>Cr. lila stHm!>CI. avklippta hörn. 27 x 20 
mm. 

Text: J. Roscnqvist / Barberare. 
50. St<>ekht)lm?. J.F. Carlsson. Lila pap
I>Cr. svan text och ram. -15 x 21 mm. 

Text: J.F. Carlsson's l Rakpolett. 

5 1. Striingniis. Gustaf Bcekman. Rosa 
pap1>er. svart text. 31 x 18 mm. 

Text: Rakpolctl. l G u st. Beckman. 
52. Uppsala. Edvard Sjöbergs Rakstuga. 
Lila papper. svart text och mm. avklippta 
hörn. :!6x 14 mm. 

Text: Edv. Sjöbergs l Rakstuga l Up
sala. 
53. Vadstcn:t, Ch. Anderson. Gult papper. 
svan tex t och r.un i tusch. hemmagjord, 
:'9x26mm. 

Text: Ch. Andcrson/10. 
54. Vadstcn:t, Oscar Svlirds Rak-Stuga. 
Vitt papper. hl:\grå text och r.m1. 37 x 18 
111111. 

1ext: Oscar Sviirds l Rak-Stuga. 
55. Visby. C. Pricn. Lila papper. svart text 
och ram. :lO x 26 111111. 

Text: Frintiirkc l fiir Rakning l ho.~ l C. 
Pricn. l Wishy. 
56. Vaxholm. t-.-1. Tct;r.l;tff. Vitt papper. lila 
stiimpcl, :12 x 15 111m. 

Text: M. Tctzlaff's Rakpolettcr. 
57. Sundsvall, B. U. Andersson. Blått 
papper. svart text och mm. 37 x 20 111111. 

Text: 13. U. Anders>ons Rakstuga 
Sundsv:1ll l O öre. Denna pollett Ur ej 
avbildad. 

D 
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Årsberättelse ror år 1995 
avgiven av styrelsen för 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 
Årsmötet 
ägde rum den 6 maj 1995 i SigiUna. Före 
årsmötesforhandlingarna visades den fOr 
dagen nyöppnade myntutställningen 1:11 
mynr för kung Olof Ordföranden Tor
björn Sundquist öppnade an-mötet och 
hälsade de närvarande välkomna. År..mö
tesforhandlingarna hölls p~ Sigunsborg. 

Minnet av dc sedan IOreg~cndc arsmöte 
avlidna medlemmarna hyllades med en 
tyst minut. 

Styrelsens !lrsbcrättclr.e och revisorer
nas rappon presenterades och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet filr det gångna 
!lrcts (1994) forvaltning. 

l enlighet med valberedningens förslag 
omvaldes Börje Rådström och GiJran 
\Vahlquist till ordinarie styrelseledamöter 
på tre år. 

Sedan Jan Walldt n bcgän uttr!iuc ur 
styrelsen valdes Jan Karlsson till ~tyrcl
sesupple::tnt p!l ett k Kenneth Jon~son . 
Anders Nordin och lan Wisthn omvaldes 
på ett år. 

Till valberedning omvalde~ L:1r~ O 
Lagerq\'ist. Bjamc Ahlmöm och Fr:ml. 
Olrog. 

Till ordinarie revisorer omvaldes lians 
Henriksson och Bjarne Ahlström. Till re
\'isorssuppleant om\":tldcs Lars-Åke Lci
jon. 

Årsa\'giften 
fastställdes till 200 kronor ( 100 for ju
niorer och 270 för utril.es boende). 

Hedersledamot 
Till fOreningens liedersledamot kallades 
Brita Malmer. 

Belöningar 
Föreningens Bremzermeäalj till Rolf Sjö
berg 
Föreningens guldml f för 40-tlrigt lzeder
.mmt medlemskap till Harald Gullbr:md. 

Styrelsen 
Vid det konstituerande smnn1antrUdct filr
delades uppdr:tgen enligt följande: 
Ordrörande Torbjörn Sundquist (omv:1l) 
Vice ordfOrande Madeleine Grcij~r (ornv:JI) 
Sckrctcrarc Göran \Vahlquist (omval) 
Kassarorvaltare Ulf Nordlind (Cilnvul) 

Styrelsen har under ~rct h:lllit sex proto
kollförda sammantrtidcn. Förutom i sty
relsen har arbete p~gätt i olika kommit
teer: 
-mot myntforfalskning 
- för programverksamhet 
-for samarbete inom Nordisk Numisma-

tisk Union 
- for Foreningens auktionsverksamh~t 
- för Föreningens publiceringsverksam-

het 
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ll.csultnträkning för Svenska Numismatiska Föreningen 
f<ir räkenskapsåret 1.1.1995 - 31.12.1995 

Intäkter 

Mrd/emsm•gifter 
År~avgifter 

lmiikter m• kapital 
Räntor~ bankr'.ikning. postgiro och obligationer 
s:1mt utdelning på aktier 

Fijrsil/jningsresultm 

Samlam1ynt 
Litteratur 
Auktioner 

01•riga itulikter 
Diverse intlikter 

Kostnader 
Persona/ko.rtnuder 

Löner 
Sociala avgifter 

01·riga kan.rlikmlfwder 
Förslikring 
Hyra 

Kontorsomlwsltlader 
Telefon 
Kontorsmaterid 
Tryck. foto 
Allmänna omkostnader 
Ponon 

Förellingsl·erk.mmhet 

Avgift till Nordisk Numismatisk Union (I'INU) 
Avgifter tillinternationella Numismatiska 
Konnui~sionen mO f<ireningar 
NNU-möte 1995 
Möten. representation. gåvor m m 
Bibliotl!k (inbindning. inköp) 

'fidlkrijier 
SNT 
13idrug frln numismatiska stifte lser 

NNUM 

Försil/jlliiiJISresultm 
Förlust 5 mcdalju 

Inköp 
Till SNF:s egen medaljsamling 

Övcn.kott att tillför~s kapita let 

1.237:-
11.504:-
32.016:50 

Summa intUkter 

33.700:-
7.837:-

3.927:-
3.075:-

2.524:-
10.281:-

630:-
6. 132:25 
5.392:87 

1.983:-

1.290:60 
71.085:50 
7.072:50 
3.975:34 

243.256:33 
- 150.000:-

93.256:33 
10.66 1:22 

Summa kostnader 

Stunma 

127.935:-

1-16.674:16 

4-1.757:50 

300:-
319.666:66 

41.537:-

7.002:-

24.960: 12 

85.406:94 

103.9 17:55 

560:-

9.320:-
272.703:6 1 

46.963:05 

319.666:66 
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Balansriikning för Svenska Numismatiska Föreningen 

Tillgångar 31.12.1994 31.1 2.1995 

Omsänningslil/gångar 
Kontanter 
Postgiro 
Banktillgodohavanden 
Fordringar 
Lager: samlarmedaljer 

samlarjetonger 
litteratur 

Anliiggningslillgångar 
Obligat ioner 
Aktier 
Aktiefond 
Inventarier 
Föreningens medaljsamling 
Föreningens litteratur 

281:50 
48.728:7 1 
76.654:14 
11.094:50 
6.882:-
1.000:-
1.000:-

145.640:85 

l .082.525:-
99.598:-

609.965:92 
1:-
1:-
1:-

1.792.09 l :92 

88:-
1 08.6~6:79 
95.626:51 

1.739:50 
6.882:-
1.000:-
1.000: 

214.972:80 

1.109.6 15:-
99.598:-

609.965:92 
1:-
1:-
1: 

1.8 19.18 1:92 

Summa tillgångar 1.937.732:77 2.034. 154:72 

Skulder och eget kapita l 
Konfrisriga .fkulder 

Upplupna kostnader 
Källskatter 
FörskottbetaJningar: medlemsavgifter 

pren.avg. NNUM 
samlarmynt 1996 

För särskilda ändamål resf!n•erade medel 
Belöningsmedaljers fond 

Donmionsfonder och andra fonder 
C W Burmesters medaljfond 
C W Bum1esters förlagsfond 
N L Rasmussons stipendiefond 

Eget kapiwl 

Eget kapital vid årets början 
Årets överskon 

40.374:-
2.600:-

39.450:-
4.915:-

87.339:-

3.315:70 

150.014:40 
218.718:-

56.787:30:-

425.5 19:70 

l .342.624:44:-
78.933:93 

641:-
2.600:-
8.570:-
1.400:-

93.575: 

106.786:-

3.315:70 

152.-175:80 
240.589:80 
62.-166:-

-155.53 l :60 

1.42 l .558:37 
46.963:05 

l .42 l .558:37 

Summa skulder och eget kapital 1.937.732:77 

l .-168.52 l :42 

2.034. l 54:72 

Marknadsvärde obl igationer. aktier och aktiefond 2. l 80.945:- 2.490.787:-

Stiftelser 

Sl'en Svem.Hms Sliftelse för twmismmik 
Föreningens representanter har varit: 
Ordinarie Suppleanter: 
1orbjörn Sundquist Anders Fröself 
Kenneth Jonsson Kjell Holmberg 
UlfNordlind Jan Wisehn 

Gunnar Ekströms stijle/se förnumi.muaik 
Föreningen har representerats av: 
Ulf Nordl ind (ordinarie) och Björn Tar· 
ras -Wahlberg (suppleant) 
S\·en Svenssons samlingar 
Kontrollant för samlingarna har under 
året varit Torbjörn Sundquist. 
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Tryckta skrifter 
Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) har 
under året haft lan Wiselm som un svari~ 
utgivare. Manuskriptgranskare har varia 
Lars O. Lagcrqvist. Rcdaktionssekrctc· 
rare har varit Monic:r Golabicwski Larm· 
by och annonsansvarig Kjell Holmberg. 
SNT har utkommit med i\tta nummer 
varav eu auktionsnununcr. 

Föreningen har vidare utgivit Nurnis
m:ltiska Meddelanden XXXIX och XL. 
Till tryckningen har Gunnar Ekströms 
Sriflclsc för Numismatik, Sven Svenssons 
Stiftclse för Numismatik sanrt Axel och 
Margaret Ax : 0.~1 Johnsons Stiftelsc för 
A limlinnytt iga Andamill Himn;rt bidrag. 

Medalj 
Föreningen har givit ut en medalj till 
minne av myntningen i Sverige 1000 år. 
C W Burmesters medaljfond liirnnadc bi
drag till tillverkningen. 

Auktiunsvcrksamhctcn 
har under ~ret skötts av Jan Karlsson. 

Fii rcningsrnötcn och sammnnkomster 
22/3 visades guldnnnmct p:i Historiska 
mu~cet 

27/4 hölls Fi\reningen~ auktion 
1-3 september höll Nordisk Numismatisk 
Unions möte i Stockhohn med en sam· 
man koms! i Föreningens lokaler p;\ k viii· 
len den l september. se närmare SNT 
1995 s 134. 
2 1/ l l höll ~ en liten littemturauktion (96 
nr) p~ dubhlcttcr ur Föreningens bibliotek 
121 12 hölls den sedvanliga jul(esten med 
lotteri. kaffe och frågcspon. Öppet hus 
har hållits sju g~nger under ~ret: fyra 
under våren och tre under hösten. 

i\ledlcrnsut,•ecklingcn 
frarngttr av följande sammanstlillning: 

31/12 31/12 

Beskyddare 
Hedersledamöter 
Korresponderande ledamöter 
Stlindiga medfernmar 
Årligen bct:rl ande liJdrc 

medlemmar 
Arligcn betalande yngre 

medlemmar 
Utländska medlemmar 
Anslutna föreningar och 

klubbar 

1994 1995 
l l 
6 6 

20 19 
37 37 

664 

14 
24 

24 
7l){) 

660 

14 
24 

24 
785 

Under år 1995 har följande medlemmar 
av lidit: Kun lsgrcn. Eksjö: Gustaf Kuick. 
Åkersberga: Gösta Rundberg. Södra Vi: 
Giista Skoglund. Leksand: Evald Sö· 
dcrhcrg. Jii\'rcbyn: Bert il W;.cm. Upp
sala: Per Hcll~tröm. Uddeva lla: Alexan
der Platb;trzdis. Kista ; Lerman Gustafs· 
son. Trångsund: Nils Millar. Saltsjöba· 
den. 
Fii1'1'11i11gem l'kanomi framgår av balans· 
räkning samt vinst· och förlusträkning. 

Göran \Vah lquist 
Sekrctcrarc 

För styrclscn 

'Jo rbjörn Sundquist 
Ordförande 

D 
Apostlarna. Då konung Gustaf Il Adolf under 
30·årlga kriget låg med sin här i Tyskland, och 
fick se l en kyrka de 12 apostlarnas bildstoder 
af silfver, tilltalte han dem således: Hvad, gode 
herrar! J slån här stilla på ettrurn, istället för 
att gå ut i hela venden och predika, som J haf· 
ven blifvit Ilefalltel Nå, på rnin ära, så skolen J 
nu förratta eder beskickning!" Konungen höll 
sitt löfte och lät slå mynt af apostlarne. hvarpå 
han satte en sinnebild af Frälsarens äreminne, 
och utspridde samma rnynt öfveralll. 
Ur P G Bergs Ankedot·Lexlkon 
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Bertel Tingström: ,\\'csta Mynt museum. 
Numismati!.k:t Mctldcland~n XXX IX. 
Uppsala 1995. Inb. 271 ~ - svart/vitu illus
trationer och 7 flirgbildcr. IS13N 9 1-
8520+ l 5-3. Cirkapris i handeln 250 kr 
(200 kr fOr medlemmar i SNP). 

Författaren. fil. dr Uertel Tingström, har 
iin en gång ly~ kats skriva en bok som all
deles slik~rt intresserar en bred Hisckrcts. 
Han har tidigare utgivi t ~orpusverket iiver 
svenska pliitmynt: P/we Moll(\'. vilken 
för övrigt är en populiirvct~nskapl ig upp
följare till avhandl ingen om dessa för 
Sverige siircgna mynt . Den oumbiirl iga 
och eftersökta handboken Sl'<'mk Numix
matisk Uppslagsbok (3:c uppl. 1972} lir 
också en produkt fn'n hans penna. En 
moti verad fråga: niir knmrncr niista upp
)·1"'1? 
'fi~rtel Tingström tick sommaren 1979 i 
uppdrag av direktör Bo Ax:snn Johnson 
att planer:~ och utforma Avesta Myntmu
semn. Det var den senares f:1r. general
konsuln fiir Siam och industrimagnaten 
Axel Ax:son Johnson. som hopbragte de 
samlingar som skulle bli "grundplåten" 
till Avesta Myntmuscum. Bertel Ting
ström tick drygt fyra ~r för :111 lösa upp
giften. l september 19S3 skulle man nlim
lieen iira Avesta knwerk AB:s 
hundraårsjubileum. Museet hlcv natur
ligtvis f:irdigstlillt i tid till den kungliga 
invigningen. Enligt recensentens mening 
är museet en av landets mest viiid ispone
rade och tri vsammaste. Den omgiv:mdc 
bmksmiljön samt niirhcten till Dallilvcn 
och pl:usen. tl:i r svenska koppar- och pl5t
mynt ti llverkades under nlira tv:\hundra 
år. bidrar ti ll hclhetsupplcvclscn. Genom 
boken Avesra M\'11/museum stilter Bertel 
Tingström punki för atagandet som kom 
au vara i mer lin femton ~r. 

Bertel Tingströms disponering :1v 
boken Avcsra M y nfiiiiiS t 'll /11 är mycket viii 
gcnomtiinkt. Fiirst:l kapit let. "Eu mynt 
museum kornmer till". lignas [l( museets 
planering och inventering av dc numisma
tiska föremålen. Den i vissa stycken 
mycket ingående rcdogiirclscn och skis
serna över montrar och dylik t kan verka 
n~got torr. Förmodligen iir avsniuet 
användbart som handbok för ut, t:illn ings
bygg,are i samband med planering av nya 
museer etc. Mer intressant Hr au få inblick 
i hu r piltmynten inventerade~> och indela
des i "huvudsamling och dubblcucr". 
Plåtmyntsamlingen vid Avesill Myntmu
seum lir fOr övrigt Sverige' niL~t största 
och världens tredje ti ll antalet. Dc ungct1ir 
600 excmph1ren övcrtr;Jt'fa~ endast av 
KMK:s cirk:1 800 och Anteilska samling
ama vid Finlands N;1timwlmu~eum i Hel
singfors, vilka iiger uppernot 2.000 
stycken. 

Det märks att Bertel Tingström har fors
karbak grund. nUr han i det andra kapi tlet. 
"Inköpen'', stiillcr och ger svar på en rad 
intrcss;mta fr~gor. Hitn framliigger orsa-
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kema ti ll generalkonsulns imresse för 
numismati k~ i allmänhet och plåtmynt i 
synnerhet. Vidare återger B~rtel Ting
ström de.lar :IV en synnerligen intressant 
brevvfudin!! fnin slutet av 1800-talet mel
lan några a~· de verkligt stora på området. 
Bhmd annat skildras hur mymhandlnrcn 
H Bukowski år 1893 köpte JO dalcr-pl:'l
ten ur Hessisches LandcsmusC:IHn i Kas
sel. dit den förmedlingen blivit liimnad 
som gåva av kung Fredrik l i början av 
1730-talet. Plåtmyntet köptes omgående 
av G Cav:~ll i för a ll år 19 17 genom T G 
Appelgrcns föm1edling övergå i general
konsulns ägo. Denna riksklenod, ti ll ver
kad i Avest:l 1644. borde ha prytt omsla
get ti ll boken Avesta Mwrtmuseum i stlillct 
för den friinUTlance guldmedaljen. Man 
får fönnoda au myntets storlek av~Uordc 
frågan. Det redogörs även för inköpen av 
G Nymans samling av plåtmynt (general
konsulns första stora köp. ca 19 15}. 
Cavallis återstående plåtmynt (ca 600 av 
ursprungl igen ca 3.000} och O Wasastjcr
nas samling svenska mynt år 1920. Dessa 
tre samlingar bild:1r swmmen i Ave~ta 
Mynt museum. 

Det tredje kapitlet behandlar "Föremå
len". Inledningsvis tar Bertel Tingström 
upp den svenska kopparpolitiken 1624· 
1777. Här lyser Tingströms specialkun
skaper igenom. Djuplod:~ntlc analy!.er om 
penningväsendet. plåtmyntsti llverkning 
och transporter blandas med mhriker 
som: "Vart tog våra plåtmynt vägen?". 
" Utt rycket - en plåt". "Au betala med 
samma mynt" etc. Eu oerhiin intressant 
avsnitt är "Icke ut;tansade mynt på tenar 
vid valsverkspr',ig!ing av kopparmynt" . 
Avesta Myntmuseums hela innehav av 
tenar linns avbildat i boken. Det vill siiga 
22 stycken! Det lir med blandade känslor 
man konstaterar all samtliga är köpta p~ 
Cavalliauktionenw 1927 .. . Visserligen 
finns de Ilesta ten:;rna utställda i museet. 
men det vore stimulerande för privmsam· 
larna om fler exemplar av dessa siillsynw 
och ur tillverkningssynpunkt in tressanta 
objekt hade funnits på privata hlinder. 

Bokens fjärde och sista kapite l. "Muse
ets samlingar". är en förteckn ing i ord och 
bild över Avesta Myntmuseums innehav 
av svensk numismatika. Den omfattar 
materi al från medeltiden via den nya 
tidens riksdalrar och dukater. såviil riks
svenska som bcsitmingamas. till plåt
mynt och medaljer. Efter uppställning
arna följer planscher. För dessa utmlirkta. 
men i recensentens tvckc alltför få. 
avbildningar svarar Gabriel Hildebrantl. 
Förteckningen iir dock mycket summa
risk vad gäller si lvem1y111en priigladc 
enligt vårt inhemska myntsystem: mark 
och öre. Gustav Il Ad<1l fs och Kristinas 
kopparmynt är variantbcstämda. medan 
de övriga regenternas mynt saknas i för
teckningen. An sedlarna. metl proveniens 
J A Bonnier. är översiktligt beskrivna kan 
m;m stå ut med i detta sammanhang. men 

inte hruk~pollcttcrna! De-ssa kulturhisto
ri~kt och ur numi smati~k synvinkel hög
intrc~sama rnynt.,ubstitut är tyvärr ej fOr
tcckn;rdc. Endast sju lir avbildade, trots au 
eJ e all m Ocsta priiglats i Avesta. Många av 
tlem har dessutom använts vid Avesta 
myntverk! Syftet med boken var dock inte 
:111 skapa ett "inventarium" i sti l med de 
gamla Hirovcrksförtcckningama. Dess
utom linns största delen av samlingarna 
utstiilld. Jag rekommenderar e tt besök. 

Slut ligen k:m sligas :ut Bertel Tingströms 
bok verkligen lyckas t1ingsla llisaren. 
Dess fr:imsta förtjänster står att finna i 
den spiinnande historien om hur en 
numismatisk storsamling växer fram . 
Berrtttel$en iir dessutom ~päckad med 
fakta om förcm;" cn och levandegjord på 
e tt utmiirkt siitt genomutdrag ur brevkor
respondensen mellan foma tiders samlare 
och handlare. Kliunetecknande för m~nga 
av dagens samlare lir j ust <H l vilja "klä på" 
föremålen en extra dimension. provenien
sen. Med kunsbp om myntens varie
rande öden och tidignre ägare får man en 
inblick i myntsamlarens historia. eller 
kulturhistoria om man så vill. 

Jan-Olof Björk 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 
Box 2031 , 191 02 Sollentuna. 

08-673 39 61 
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Uno B:trner ,Jensen: Trankcharmuntcr 
1620-1845. Vurdcringspriscr 1996. 
ISBN 87-983682- J -4, 36 s, i llu~trcrad 
med teckningar. Pris Dkr 65:- ink l. post
avgifter. Kan köpas direkt frnn förfanaren 
genom illl insäna Dkr 65:· på Giro Bank 
konto 8 26 58 0 1. 

Danmarks koloniala historia lir betydligt 
längre ii n vår egen. och den speglas rikl igt 
inom numismatikens omrtlde. Som c ll 
tecken på dclla föreligger nu en ny k<lla
log med värderingspriser Ö\'Cr mynten 

-~ 

fr~n Trankebar. Denna on. som lir en 
h<tmnstad inom provinsen Madras. var 
liren J 616-1845 danskt faktori och koloni. 
Frnn den danska tiden finns ännu kvar en 
fon. Dansborg, byggt 1620. l Trankebar 
gru ndades 1706 den första evangel isk
Iniherska missionen (iiven kallad Dansk
Halicska rnis~ionen) i Indien. År J 845 
såldes kolonin till Storbritannien. 

Jensens kata log innehåller strecktcck
ning:rr på ;~Ila mynten inklusive varianter 
frnn Christian IV:s och Frederik lll:s 
regeringsperioder. Även mynt frSn övriga 

kunc.ar finns avbildade. Tillsammans blir 
del en utökning av ca 100 bilder i jämfö
relse mt:d utgåvan från 1991. Typer och 
varianter Ur katalogiserade. En nyhet är 
översikten över kiinda överpräglingar av 
blymynt friln Christ ian IV och Frederik 
II I samt cu iniligg om "FantasinrfHliCr fra 
Trankcbar". Slillsynthetsgradcn i katalo
g.;n ;i r reviderad. 

Den nya kat;llog..:n ..:rs;iu..:r inte utgå
vorna fr~ n J 978. 1983 och 199 1. som var 
och en fortfarande lir nyuiga. 

!W 

Numismatische Literatur 1500-1865. Die Entwicklung der 
Methodcn cincr Wissenschnft. Wolfcnhiittc1cr Forsch ungen. 
Band 64. Redaktör Peter Bcrgh:ms. Wiesbaden 1995. ISBN 
3-447-03729-6. 247 s. illustrerad med ;van-vita bilder. För när
mare upplysningar: Hcrzog August 13ihliothck \Volfenbiiuel. 
Postfacil 136-1. D-38299 Wolfenb!ittcl. Tyskland. 

l oktober J 992 ;rvhölls del 32:a \Volji•llhiillt:lt!r Symposium i 
Hcrzog August ~ibliothek i den gamla ~tad..:n WolfcnbUttcl i 
Braunschweig. Arnncl krct~adc kring numismatisk litteratur 
från perioden 1500-J 864 och den numismatiska vetenskapens 
utveckling. Mötet i Wolfcnbiind hade initicrats av den mång
kunnige sverigevännen professor Peter Bcrghnus från Miinster. 
l vad som kallas 13ibclsaal i Bihlimhcca Augusla upplästes 18 
föredrag av numismatiska for-:;karo.: friln nio l;indcr. Dessa perso
ner presenterade berörnria europeiska nnmismal i k er och deras 
verk på hög vctcnsk;rpl ig nivå. Vilka numismatiker behandla
des? Jo, 1 ex Charles P;rtin, Jean Foy-Vaillant , Ollt) Spcrling, 
Elias Brenner. Nils Keder. Jacob d.: Wi ldc, Zacharias Konrads 
von Uffenhach, Jodocus H..:rnl<liHl Niinning. Edwanl Gibbon. 
Johan Friedrich Klotzsch. Johann Melchior Goczc. G ou lieb Fri
edrich Goczc m Il . 

Samtliga förcdr;rg finns nu tryckta i en v;il genomarbetad bok. 

Colin R. Br uce och Ccorgc S. Culmj (red): Standard Cata
log of World Paper Moncy, Vol. III (modern issucs 1961-
1995). Katalogen är utgiven av Krause l>ublications, 700 E. 
State St.. lola. \VI 54990·0001. USA. 592 s och mer iin 5.000 
fotografier. Pris $29.95 .:xkl. postavgifter. Man kan betala med 
1 ex VISA eller MasterCard. 

Vid genomläsning av dc olika bidragen f5r mun ..:n god bild av 
hur den numismatiska vctcnsk<lpcn v;ixtc fr;un i Europa under 
350 år. Oavsett land eller period s:'r linns likanade synsätt och 
frågeställningar. Bllkt:n kan rckunrrncndcr<rs till dem ~om vill 
veta mer om numismatikens långa hi ~toria. Dc lk~ta bidragen är 
skrivna på tyska. En mindre antal :ir p<\ engelsk<! eller franska. 

Det bör påpekas att en besök i Hcnog Augu't Bihliothek blir 
en trevligt minne för lh·et. Det iir inte cnhan eu bibliotek utan 
också en plats för forskning och l;irdom. 1-liir hed riv~ stor veten
skaplig publicerings- <X:h ut~tUIIning~wrk$amhct. l det enom1a 
biblioteket finns enast:rcndc ~kaucr av handskrifter och böcker 
från 1~00-talct till 1700-talcl. Även numismatiken finns repre
senterad i stor rikedom: 1500-talct: 85 titlar: 1600-talet: 24 1 tit

Nu kommer första upplagan av kata logen over modema sedlar. 
Många i världen s;rmlar på dessa ,edlar och m:\nga nya J;inder 
ger också ut sedlar. Värdeuppgiftemu Ur ak tudla och fiirhopp
n.ingsvis korrekta. Dc utgivande bankernas namn finns föneck
nade i eu särskih register. 

D 
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ORDENSNYTT 

Lettland 
återupplivar orden 
Den 25 oktober 1994 undcnccknadc 
Lclllands president Gunti~ Ulmanis 
ett dekret. återställande Tre ~tjHrnors 
orden. vilken icke utdelats sedan 
1942. meddelar majnumret 1995 av 
The Medal Collecror. USA (Vol. 46. 
No. 5). Orden har fem klasser: l :a 
klassen- storkors. 2:a klassen - stor
officer. 3:e kla~sen- kommendör. 4:c 
klas en - officer, och 5:c klassen -
riddare. Dessutom utdelas .. heders
tecken .. (medaljer) i tre klas.~cr: l :a 
klassen - guld. 2:a kla~scn - silver. 
och 3:e klassen- brons. 

Den 18 november 1994 mottog tio 
personer 4:e klassen och nio perso
ner 5:e klassen av Tre stj~irnors or
den. 

L P-11 

Serafimerorden 
även till svenska statschefer. Sedan 
1975 har Serafimerorden bara tilldc
lats utländska statschefer och d~irmcd 
jämställda. Regeringenlwr funnit det 
inkonsekvent att en svensk statschef 
eller en blivande sådan. som kommer 
att vara ordens stormästare. inte kan 
tilldelas Serafimerorden och biira dc 
insignier som hör till. Regeri ngen har 
inför kronprinsessans myndighets
dag 1995 lindrat denna bcst!immclsc. 

L. P-11 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Oppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
1 t 1 53 Stockholm 
Tel. 08-411 so 8t 
Fax. 08-4 11 52 23 

SNT har 
fonfarande låga annonspriser 

Ulllyttja del! 
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PERSONALlA 

Erik Gamby 
l J september 1908-
5 februari 1996 
En pionjiir på numismatikens omrn
dc har lämnat oss. Erik Gam by var en 
av dc~MI märkliga människor. som 
har förmågan att i rätt tid ta dc ini
tiativ som behövs för au få igång 
någonting - en förening. en samar
bete. en tidskrift. en bokutgivning. 
Han var den som tog initiativet till 
bildandet av Nordisk Numismatisk 
Union 1936 och den siste av stiftar
na som var i l i vet - , .j som deltog i 
!'~NU:~ årsmöte förra året hade gläd
Jen att se honom som gä.~t och hörJ 
honom berUtta om hur det var fOr 60 
år sedan. 

Erik var född i Stockholm men 
blev snart bosalt i Skåne. först i 
Ystad. När huns intresse för numis
matiken väcktes. låg hemmet i Lim
humn och han själv var på besök hos 
morföräldrarna nära Västerås (där 
var han ofta). Det var en metallarbe
tare vid ASEA, Ragnar Larsson, en 
stor myntsamlare, som visade gamla 
mynt för honom. Gmnby har sjiilv 
berUttal ganska utförligt om si tt liv 
med numismatiken i Svenska Nu
mismatiska Föreningens serie Smiir
re skrifter nr 3, som heter 8/a11d 
llllmismatikel: Mi1111e11 jrå11 1920-, 
1930- och 1940-talell ( 19R4). HUr 
inleder han med just denne Larsson. 

Familjen Person hade en knapp 
ekonomi: fadern arbetade i ett för
säkringsbolag och marginalen var 
inte stor på denna tid. Erik tjiinade 
pengar som springschas och läste 
samtidigt .. pil studenten ... en examen 
som han lyckades ta som privatist 
1931 (av de femton som försökte 
blev bara tre godkända!). Men redan 
nu hade han kommit längre i numis
matikens mysterier lin dc ncsta andra 
och hade f;\tt sina forsta anspråkslö
sa popuHiraniklar publicemdc så ti
digt som 1929. många i Der /1/iill
::.ellsmmlller. en i The Numi.muuist. 
Han~ numbmatiska bibliografi kan 
den tntrcsscrJde ta del av sist i den 
~vunniimnda minnesskriften: den går 
1111 1984. så alldeles fullsHindie iir 
den inte. ~ 

Det Ur klart. att Gamby hade 
många kontakter med mynthandlare 
och samlare under dessa år. Men han 
var också en de många initiati\'ens 
man. lian tog kontakt med dc fil for
skare MHll fanns inom området i Nor
den - Gulstcr, Holst. Thordcman. 

Ra~musson, för an nämna de vikti
gaste- och tog upp förbindel ser med 
företag som Sporrongs. En lustighet 
är an han skaffade fram exemplar av 
de silregna "mynten'' från Lund y ( l 
och 112 puffin). som Coles Harman 
givit ut och detta innan denne miirk
lige herre dömts av de engelska 
myndigheterna och kopparprägling
arna tagits i beslag. Efter ett försök 
med en Malmö-förening grundade 
han Skånes Numismatiska Förening 
(1931) och stanade Moneta. Meddc
landen från Skånes Numismatiska 
Förening. Den innehöll flera värdc
fulla bidrag av framstående numis
matiker. Föreningens symbol ritades 
för övrigt av Erik W Person, Erik 
Garnbys far (han tog namnet Gam by 
först 1939. men av praktiska skiil 
används detta genomgående hiir). 

Det viktigaste initiativet var emel
lertid gnmdandet av Nordisk N11mis
matisk U11io11. som tillkorn 1936. 
Gamby har livligt skiJdrat alla mö
dorna innan det konstituerande mötet 
kunde hållas. Nu ute:avs Nordisk 
Numismarisk U11ions ~Wedlemsbltul 
som en populiir månadstidning. Nor
disk Numismarisk Årsskrift som den 
mera vetenskapliga publikationen. 
De i NNU ingående föreningarna 
lade samtidigt ner sina egna skriftse
rier (flera har som bekant återkom
mit, med det är en annan historia). 

Det var emellertid inte liitt att liv
nära sig på numismatiken. Vid den 
här tiden fanns det bara två avlönade, 
fasta tjänster (vid Kungl Myntka
binettet i Stockholm). Gamby hade 
varit kulturjournalist i Göteborg men 
tick ett erbjudande från Stockholm. 
som ledde till en arvodesanstUllning 
vid Kungl Myntkabinettet; det blev 
konvarigt - några månader runt års
skiftet 1937/38 - eftersom lönerned
len tog slut. Han fick åter fårsörja 
sig som journalist. De numismatiska 
skrifterna blev allt fårre. Vi kan inte 
här tala om alla, men nagra av dem 
var mycket viktiga för forskningen. 
framför allt Bidrag till 0/of-SkötkOII 
IIIIgmylllens kronologi, i NNÅ 1936. 
som innebar en helt ny utgångspunkt 
for den frJmtida forskningen. Han 
skrev också i många andra ämnen -
såväl mynt som polletter. medaljer 
och br'.idspclsbriekor - och påbör
jade ambitiösa företag som av brist 
på medel måste läggas ner. Så sent 
som J 946 gav han ut S1·eriges pell
ningriisen i Verdandis kända serie 
småskrifter. Det är en nyttig översikt. 

År 1947 flyttade Garnby till Upp
sala och dUr tOrblev han i fynio år. 
Om hans stora produktivitet får andra 
vittna: nämnas bör, att det femtiotal 
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böcker han gav ut också omfattar en 
diktsamling och en roman. Som for
skare skrev han bl a om våra tidiga 
socialister/kommunister under 1800-
talet. tex Per Götrek. men tick ock
så fram intressant spionmaterial från 
1800-talet ur arkiven i Berlin. l-lan 
grundade Bokgillet och gav ut fn
skillig. knappast publikfriande lille
ratur samt nytryck och facsimiltryck: 
Dame, C J L Almqvist. Gustav IV 
Adolfs minnen för alt nämna några. 
Med all rätt blev han 1981 heders
doktor vid Uppsala Universitet. 

Alldeles släppte han inte numis
matiken, eller kanske r'.ittare: vi hade 
en viss kontakt med honom. Erik 
Gamby var stolt över en detektiv
bragd. När Rasmusson skulle färdig
ställa den svenska myntsalen 1945. 
saknades privatbanksedlarna fr.in ti
digt 1880-tal fram till deras avskaf
fande 1903. Han frågade Erik om han 
hade någon ide var de kunde vara. 
Det hade han. De låg längst inne i 
finansdepanementets kassaskåp. där 
de legat i sextio år! 

Med åren var det allt flera numis
matiker som tog kontakt med denne 
numismatikens nestor. Erik fick 
Brenner-medaljen 1983 (se signatu
ren NUF:s arktikel i Myntkon
takt/SNT 1983, s 135- 136) och blev 
korresponderande ledarnot i SNF 
några är senare. l-lan började åter 
skriva i vårt ämne. För cirka elt 
decennium sedan övergav han Upp
sala och flyttade till Gustavsberg för 
an komrna närmare sin familj. Det 
gjorde det Hittare för honom att be
söka oss på Kungl Myntkabinettet 
eller SNF. dUr han också höll före
dra!!. Till aniklarna hörde en del stu
die;:- över Sigtuna-myntningen; han 
fick inte medhiill i alla teorier. men 
hans tolkning av .. skötkonung .. (som 
.. myntkonung .. ) anser åtminstone jag 
vara den sannolikaste. SNF:s grun
dare Magnus Lagerberg behandlade 
han i en skrift som utgivits av GNF. 

Den sista tiden led Erik Gam by av 
nedsatt syn och kunde inte längre 
läsa: det drabbade honom hån. Vi ha
de. som nämnts inledningsvis. gläd
jen att få höra honom beriitta om sina 
insatser på 30-talet när han gästade 
NNU i Stockholm på sensommaren 
förra året. 

Den flitige författaren och forskaren. 
initiativtagaren ti ll NNU och den 
siste av dess stiftare har Himnat oss. 
Vi tackar honom för hans insatser 
och för ett liv i litteraturens, histo
riens, numismatikens och humanis
mens tjänst. 

Lars O Lagerqvist 
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Erik Gamby rid Nordisk Numismmisk Uuions möre i seprember /995. 
Foro Gabriel Hildebmnd. 

Tryckta skrifter av Erik Gam by sedan 1984 

Bland numismatiker. Minnen från 1920-. 
1930- och 1940-talcn. Svenska Numis
matiska Föreningen. Smärre Skrifter nr 3. 
S tockholrn 1984. 

Bismarck som sedelförfalskare. NNUM 
19!\4.' 146-147. . 

Nordisk Numismatisk Union. Födslovån
dorna. NNUM 1985. s 119-125. 

Skiitkonung - skattkonung - myntko
nung. Upsala Nya 7idning. 19/2 1985 s 
12: SNT 1985/4 -5 s 76. 

Erik den helige, Vicarius och Rex Upsa
lic. SNT 1987/6 s 186. 

Karl XII. Swedenborg och decimalsyste
met. SNT 1988/4- 5 s 129. 

Passagctullar. pilveskatt och svensk mc-

deltidsmyntning. LLt. Festskrift till Lars 
O Lagerqvist. Numismmiska Meddelilll· 
den XXXVII s 87-93. Stockholm 1989. 

ONLAF REX NORMANNORUM. 
NNUM 1990,s 118-122. 

Olof Skötkonung. Sven Tvcskägg och 
Ethelred den Rådv ille. Seandia 1990. 

Vem var AACUNEIGNVNDEI? SNT 
1990/6 s 131-135. 

Magnus Lagerberg - museiman. numis
matiker. kammarherre. Göreborgs Nu
mimrariska Före11ings Småskrifter nr 22. 
1991. 

Hur Karlll :s iilskarinna blev Moder S\•ca. 
SNT 1991/4-5 s 92 - 95. 

Olafa Rex Ancol. SNT 1991/8 s 202-204. 
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MEDALJNYTT 

Ny medalj från SNF 
Med anledning av all Svenska Numismatiska Föreningens Höge Beskyddare 
Konung Carl XVI Gustaf fyller femtio år den 30 april 1996 har fOreningen 
beslutat all utge en medalj. 

Medaljen har modellerats av Ernst Nordin och visar p~ ~t.s i dan Konungens 
portriiii i proiii och på frånsidan hans monogram. 

Medaljen milter 39 mm i diameter och präglas av Myntverket i Eskilstuna i 
99911000 silver. Den kan beställas från SNrs kansli tom den 25 m<ti 1996 
genom allti ll filreningens postgiro 150007-3 inbetala 500:-. Hirden som vi ll 
ha medaljen per post tillkommer 55:-. Leverans av medaljen beräknas ske i 
slutet av j uni. 

Konstniirsarvodet samt präglingsverktyg Hr delvis bekostade med medel 
frln CW Burmesters medaljfond. UN 

Foto: Gabriel HildebmiJd. 

FRAGESPALTEN 
Matpolletter 
Vem har ~ell matpolleller fnin Luleå? 
l en stockholmstidning från 1886 
finns en liten notis som skvallrar om 
sådana pollcllcr. Denlyder enligt föl
jande: 

Praktiskt. M;upollettcr. all utdelas till 
faui~;a. komma au under denna vinter 
sUija~ 5 nyktcrhctsvUnJshuset i Luld 
till ett pris af 20 öre. Dessa poletter 
skola helt visst alla dc lägga sig till 
med. som önuua för den verk ligt nöd· 
stlildcs brlldhckynuncr. men af erfaren· 
het liirt . 1111 1k:11ni11gcgMvor ej all tid Ur 
så anvilndns. ~om åsyft;tdl varit. sliger 
Malmbcrgct. 

Prohlemet :ir bara all luleåpollet
terna !>akna~ i b~de Kungl. Myntka
binenct~ $amling och i Sven $\·ens
sons pollcll~amling. En möjlighet är 
naturligt vi' :111 dc aldrig kom i bruk. 
Kanske gick man aldrig från tanke 
till handling. En annan möjlighet är 
all pollcllerna användes och med 
tiden indrogs utan all n1'tgra polletter 
kom p:' avvUgar. Skriv gärna till SNT 
och bcriitta om Du sett eller hört 
något. 
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B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nomnal mstorg l. Il r. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: OH-IO lO 10 FAX: 08-678 77 77 

AUKTIONER 

SVENSKA 
April 20-21 $10ckholrn. B. Ahl•.~rom 

;\laj Il Giileborg. Ami~örcn 
30 Stockltolrn. Svcn,ka 

Nurni>mathka Filreningen 
(Endnst medlemmur l iii 
NNU anslutnu filreningar 
~iger rätt att nUrvur;1 uch 
bjuda) 

UTLÄNDSKA 
April 13 Q,lo Mymlmndel 

13 Hclsingfor>o. Nurni,mali,ka 
Filreningen i Finland 

16 Köpenhamn. Bruun Ra,. 
mu~~n 

16-17 Ziirich. NAC 
22·23 Bussurn. L. Schulrnan 
22·24 MUnchcn. Gic"cncr MOnz· 

haneliung 
24 London. Spink 
27 Bry»cl. Ehcn 
30 Frankrun. Pcu' 

Maj London. Baldwin 
2-1 Fr.mkJun. Pcu' 
4 Hchingfor>o. llolrna' "' 
8-11 Miinchcn. lli~ch 
13-15 Frnnkfun. Frankfuncr 

MUnLh:uuJiung 
16-17 MUnchcn. Lant 
20 7.iirich. Hc~' Divn 
21-22 Ziirich. Lcu Nurni~matics 

Juni l Long Bc:tch. Pon1crio 
11- 13 Mannhcim. KI'M 
15 Briis,cl. Et-en 
24-25 New York. Buwcr' & 

Merena 
29 Singup<lrc. Spink 

MÄSSOR 
SVE:-ISKA 
April 27-28 Helsingb<JI)!. FriMynl 

UTLi\NDSKA 
April 20·21 Valkcnburg. IOih Europcnn 

Papcr Moncy Ooursc 
Moj 24·2B Berlin. 451h IAPN Gcucral 

As,cmhly 

KÖPER- SÄLJER - VÄRDERAR 

ARRANGERAR 
KVALITETSAUKTIONER 

Inlämningar mottages under 
hela året! Uga provlslonerl 

Swbba redovlsnlngarl 

ANTIKÖREN 
MYNTHANDEL 

stureplatsen L 411 39 Göteborg 
Tel & Fax 031-18 39 60 
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Carl XVI Gustaf 50 år 
Med anledning av att H M Konungen 
fyller 50 år den 30 april 1996 utger 
Sveriges Riksbank tv;\ minnesmynt. 
det ena i guld och valören l 000 kro
nor. det andra i silver om 200 kronor. 

Carl XV I Gustaf föddes den 30 
april 1946 på Haga slott utanför 
Stockholm som son till prins Gustaf 
Adolf. hertig av V listerbotten ( 1906-
47), och Sibylla av Sachsen-Coburg
Gotha (1908-72). Gustaf Adolf, som 
året därpå omkom i en flygolycka, 
var son till kronprins Gustaf (VI) 
Adolf. Sibyllas farfar var son till 
drottning Viktoria av Storbritannien 
och Albert av Sachsen-Coburg-Go
tha. 

Prinsen döptes den 7 juni p;i Stock
holms slott till Carl Gustaf Folke 
Hubertus och tick titeln hertig av 
Jämtland. Kronprins blev han redan 
1950 och gick sedan i skola i Stock
holm, de sista åren i Sigtuna. där han 
avlade studentexamen 1966: så följ
dc utbildning inom am1cn och mari
nen samt studier och praktik inom 
och utom landet. bi a vid FN. Han 
blev kung den 15 september 1973 vid 
farfaderns död. Carl Gustaf avlade 
kungaeden den 19 september 1973 
enligt 1809 års regeringsform. Den 
nya författningen trädde i kraft l ja
nuari 1975. 

Valspråk: För Sverige - i tiden. 
Den 19 juni 1976 gifte sig kung

en i Stockholms Storkyrka med Sil
via Renate Sommcrlath. född 2311 2 
1943 i Heidelberg. dotter till direk
tören Wallher Somrnerlath ( 190 l -
1990), Dlisseldorf, och Alice de To
ledo (född 1906) från Brasi lien. 

Bam: \fiktoria Ingrid Alice Desi
rec. född 1417 1977. Sveriges kron-

Nytt danskt minnesmynt 

MYNTNYTT 

prinsessa 1/ 1 1980. hertiginna av 
Västergötland 9 Il 1980, myndig 
1417 1995; 

Carl Philip Edmund Bertil, född 
13/5 1979. Arvfurste, kronprins tom 
31/12 J 979, hertig av Värmland 14/5 
1979; 

Madeleine Therese Amelie Josep
hine, född 10/6 1982. Hertiginna av 
Hälsingland och Gästrikland. 

Sverige har tidigare hyllat sin ko
nung vid födelsedagar, främst genom 
utgivning av medaljer men också en 
sedel och några mynt. 'lill Gustaf 
V:s 90-årsdag ( 1948) utgavs en ju
bileumssedel. Gustaf V1 Adolfs 70-
och 80-årsdagar 1952 och 1962 fira-

Med anledning av bröllopet mellan prins Joachim och Alexandra Manlcy utkom i Dan
mark den 14 november 1995 minnesmynt i valörema 20 och 200 kroner. 

Myntens åtsidor visar dronning Margrethe ll :s proli l. Frånsicloma återger slollct 
Schackenborg som h lir brudparets hostad. Sanunanllämingen av dc tvä nollorna i valö· 
ren 200 tir en kinesisk lyckosymbol och finns med pga brudens kinesbka härkomst. 

20-kronorsmyntct Hr av aluminiumbrons och är tillverkad i en upplaga p;, l milj <ln 
exemplar. 200-kronorsmyntctlir av finsi lver och upplaganligger på max 600fXJ exem
plar. 

Mynten kan beställas hos Den Kgl. Molll. Solmarksvej 5, DK-2605 Brl'!ndby. Dan
mark. o 
SNT 3 · 96 

des med si lvermynt om 5 kronor och 
90-årsdagen 1972 med ett om 10 
kronor. 

H M Drottning Silvia fyllde 50 år 
nyligen och därvid utgavs minnes
mynt om 1000 och 200 kronor. Vår 
nuvuarancle konungs regeringsjubi
leer har likaså ihågkommits med sär
skilda guld- och silvermynt. 

Myntens proiiiporträtt är nytt. Det 
har modellerats och signerats av 
Ernst Nordin. Frånsidans stora riks
vapen har modellerats av Marita 
Nordin, Flen och har använts på ti 
digare minnesrny111 1983 och 1993. 

Ulrs O u1gerqvist 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

frän 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 
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NUMli§Mi\Tll[ ÄR §P ÄNNANDE~ 
Svenska Numismatiska Föreningens (SNF) ändamål är arr sammanföra fackmän och 
samlare inom numismatikens alla områden. Föreningen anordnar föredrag, exkursio
ner och numismatiska resor, öppet hus i föreningens lokaler samt auktioner. 

SNF stiftades 1873 och är Nordens äldsta och största numismatiska förening med ca 
l 000 medlemmar. SNF ger ut Svensk Numismatisk Tidskrift i samarbete med Kungl 
Myntkabinettet. Tillsammans med de övriga nordiska huvudföreningarna ger SNF ut 

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. Föreningen utger dessutom Numismatiska 
Meddelanden och Numismatiska Smtiskrifte1: Föreningen präglar också medaljer. 

Årsavgiften är 200 kr, juniorer (under 20 år) l 00 kr. Som medlem far du Svensk 
Numismatisk Tidskrift automatiske. Du kan också enbart prenumerera på ridningen. 
Der kostar endast 150 kr för åtta nr per år. 

SVENSKA NUMJSMATISKA FÖRENINGEN 
Banergatan 17 nb 
115 22 Srockholm 

MYNTAUKTION 18 
Lördagen den 11 maj 1996 

Säljes bland mycket annat: 
Gustav Vasa, Åbo, l Mark 1556 
Erik XIV, 4 Öre klipping 1562 
Erik XlV, • Öre 1561, Praktex! 
Gustav U Adolf, 1 Kreuzer 1632 
Karl Xl, 8 Mark 1695, Praktex! 
Karl XI, 2• Öre KM 1661 (2 ex) 
Karl XII, l Dukat 1701, Toppex! 
Karl XII, l Öre SM J 715, Praktex! 
Ulrika Eleonora, 2 Dukat 1719 
Gustav IV Adolf, • Skilling 1794/ 1749 
Karl Xill, l Dukat 1810, Dalaguld 
Karl XIV Johan, 4 Dukat 1843 
Oskar I, 2 Dukat 1857 
Oskar II, 20 Kronor 1885 

Beställ auktionskatalogen! 
Pris 100 kr. Postgiro 48 92 03- O. 

ANTIKÖREN MYNTHANDEL 
stureplatsen l, 411 39 Göteborg. 031-18 39 60. 


