APRIL

3. 97

Evakueringen avEremitagets samling
Falskmyntning på Johan III :s tid
Riksgäldskontorets polletter
Ny medalj från SNF
SNF: s vårauktion

Pris 20 kr

J

·i
.:· ·

;

•

.-

.

--·~

IUYNT & Mt;llALJEU
Sveavägen 96

. '1)

: ; l

.

l

Bux 1% 0 7

•

-.;

/.:

\

S -1 O l 3 2 S tMkhulm 19
T - ll iul mnn~~:tntnu (u ppgo ut: ll nmlt>lshögsknlnn)

~'.

FriMynt 97
m ed

ANTIK & SAMLARMÄSSA
26 - 27 april1997 klll.00-17.00

100-talet utställare samlas i
Idrottens Hus, Helsingborg
Böcker, antikviteter, möbler,
gamla ting, mynt, frimärken, ur
smyck en, porslin, vykort mm

'm 08-673 34 23
S a:e11slw oclr utiiiiHi s/w m y11t , sellia r o clr
onl11ur i stor .~ort eri11g.
Öp1•l'l: w•r•l. 1 1-IH, lönl. 10 - 14-

Bli medlem l

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN
Arsavgiften är 200 kr.

Helsingborgsutställningar
Leif E Nilsson AB
Bogesundsgatan 28
256 55 Helsingborg
Tel 042-29 25 60, Telefax 042- 29 78 55

Som medlem får Du SNT
automatiskt
Du kan också enbart prenumerera på tidningen
Det kostar endast 150:- per år.

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFf

A'DOFF GRUPPEN AB ®
Konsulter i ekonomistyrning
A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd
till företag och offentlig sektor.
Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projektform inom följ ande arbetsområden:

e
e
e
e
•
•
•

Verksamhetsutveckling
Finansiering oc/1 llkvfdftetsstyming
Budgetering oc/1 redovisning
Ekonomisystem
Bokslut och lirsredovisning
Dagligt konsultstöd för ekonomiadministration i Agresso. eosmos m fl system
Revision via A'doff Revision

A'doft Gruppen AB
Telefon : 08 -32 87 03
Telefax: 08-30 87 16
Besöksadress: Dannemoragatan 20
Postadress: Box 23077
104 35 Stockholm

58

har en upplaga på 1.400 ex.
Ca l/lO av dessa når ulanför Sveriges griinser
- Norden. Europa. USA.
Tidningen kommer ul med 8 nr per är:
försia veckan i
februari - maj. september - december.
Våra annonspriser :ir j:imförclsevis låga.
För annonsering konlakla Frederic Elfver.
1el 08 -777 61-l 12 (kvlillslid och helger).
t•riscxcm p el:
1/1 sida( l5 1 X2 14 mm)
2:a omslagssidan
4:c omslagssidan
1/2 sida ( 151 x 105 mm)
1/4 sida (72 x l 05 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
l/12 sida (47 x 50 mm)

1.800:2 .200:2.500:-

1.000:500:350:-

175:-

Sistu mutcrialdug: Den l :a i månaden före utgivning.
Heloriginal eller nwnus och g:ima skiss
sändes 1ill Frederic Elfver efter överenskommelse.
Annonsl'l" som ej iirfonmligametl
SNI-":s. FIDEM:.1 och i\/Nf>:s etik m •IJiijs.

SNT 3 · 97

ges ut av

SVENSKA
NUMISMATISKA

FÖRENINGEN
i samarbete med

KUNGL.
MYNTKA BINETTET
Fören ingen:

Banergamn 17 nb
115 22 S10ckhohn
Tel 08-667 55 98
onsdag - torsdag kl l0.00 - 13.00
Fax 08-667 07 71
E-post: snf@wincasy.sc
Postgiro 15 00 07·3
Bankgiro 219-0502
Svenska Hande lshanken
Redaktion en:

Kungl. Myntkahinenet
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel 08-783 94 00
Fax 08-411 22 14
Ansvarig utgivare:

lan Wischn
Hul'lldredaktör och layout:

Mon ica Golabiewski Lannby
MlliiiiSkripTgfllii.~Ja,re:

Lars 0 . Lagcr<j\'iSI

.Ä.ventel 0152·200 79
Annonser och auktio11skalender:

Frederic Elfvcr
Tel 08-777 6812
(kväll stid och helger)
Föreningens au ktilllter:

Jan Karlsson
TeUFax 018-54 !!3 -12
Mobil 010-279 09 86
Mi nieall 07-19-1 0 09 56
Pretlunrerationt!r:

Pris 150 kr/år (8 nr)
Medlemmar erh511cr tidningen
automatiskt
Tryck:

Masterprim
Säneri & Tryckeri AB
JSSN 0283-07 1X

SNT 3 · 97

SNFs program våren 1997
Föreningslokalerna Ur öppna för medlemmar - gärna med sällskap - en
torsdagskvall i mAnadcn. DUrrama öppnas kl 18.30.
3 apri l Förcning~mötc. Tema: pollcller.
17 april Årsmöte! Föreningens 5rsmöte i Kungl. Myntkabinenets hörsal,
Slonsb:tcken6. kl. 18.00. Dessf<.irinnan. kl. 17.30. förevisning a''
Numismatiska forskningsgruppens lokaler på samma adress.
KL 18.30 middag i KMK:s restaurang Mymkrogen. Pris 180 kr.
Anm:ilan till SNF:s kansli senast 16 apri l 1997.
Betalning sker i samband med middagen.
Om l'j (11111111 tmgrs ltllll•· miJtma kl 18.30 på Banergatan 17 nb. Tag buss nr -14
l'/ler 5-I r/ler T-hmw till Karloplmr.

Nyttj ubileumsmynt
På sid 69 crhjudcs SNFs medlemmar au bcställa juhi leumsmymet
K(tlmarrmimren 1397- 1997.

SNF's kans li
Besökstid 10.30- 13.00 onsdag och torsdag.
Stlittst : Midsommar - l september samt jul· och nyårshelgerna.

Kungl. Myn tka binettet
öppnar för allrn1inhctcn den 12 juni. Invigning sker den I l juni.
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Omslag
Många anser au privatbankssedlama bör till våra vackraste sedlar. lill dessa
må.~te man räkna Christinehamns Enskilda Banks 10-kronoflöSedel frin 1884.
Den är tryckt hos Bmdbury. Witkinson & Co Ltd i London. De engelska
tryckerierna kunde erbjuda modemare sedelmotiv m. m.
Som viktiga motiv pA sedeln mäiks portrliuet av dronning Kristina och en
kraftfull öm. Det v-.u- under Kristinas regering som Kristinehamn 1642 erhöll
stadsprivilegier. Örnen finns i Värmlands landskapsvapen. även om just denna
lika vm kunde ha funnits på en amerikan.~k sedel Överst finns symboler för
handel snmt stadens vapen - eu segelfartyg.
Om detta furtyg s~r det i 1642
privilegiebre\•: ··en bojort medlr sinefull
ugell. gbende uthi brusmule si() wbgen ''. Morivet syftar på stadens roll som
skeppningsort rör trafiken mt!llan Bergslagen och Vänern. Foto: KMK.
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Evakueringen av Eremitagets
numismatiska samling 1941
Av Ian Wisehn

E

remitagets mynt- och medaljsamling hör till de största i
världen. l olika artiklar nämns
den fantastiska siffran 900.000 numismatiska f()remål. Det fordras stor
ordning och reda for an kunna hantera dessa mängder med värdefulla
mynt, sedlar, pollener. medaljer och
ordnar.
Vi som nyligen genomfört arbetet
med Oyuningen av Kun gl. Myntkabinettet under ordnade former majjuli 1996 skickar en tanke till dc
problem som möHe Eremitagets ledning när man under krigstid skulle
evakuera hela Erernitagets samlingar
på ca 2.5 miljoner föremål p;i mycket
kon tid.
Tyskarnas invasion av Sovjetunionen - Operation Barbarossa - inleddes kl. 03.30 på morgonen den 22
j uni 1941. Nyheten om invasionen nådde Eremitagets ledning vid
lunchtid den 23 juni. Salarna tömdes snabbt på besökare och museet
stängdes. De föremålsansvariga intendenterna kallades omedelbart till
ett möte, varefter man beslutade
om evakuering av samlingarna. Trots
aH anfallet mot Sovjetunionen kom
som en överraskning, hade man. liksom annorstädes i Europa, fiirbercH
evakuering, förtecknat före mål efter prioriteringsgrad .~ch införskaffnt
packnings material. Aven i myntkabinettet i Stockholrn hade man liknande planlägg ning. Denna gäller
även i dag. Man måste emellertid
konstatera. trots planeringen. all evakueringen av museets mer än 2.5 milj oner föremål, även under normala
omständigheter. borde vålla personalen stora problem.
Redan eH par timmar efter stängningen beordrade losif Orbeli. som
varEremitagets chef. all museets fyrtio mest värdefulla föremål skulle
föras ned i källaren. Det visade sig
vara en riktig åtgärd. Den första tyska flygattacken mot Leningrad kom
24 timmar efter krigsförklaringen.
Många anställda placerades p;i Eremital!ets tak för att kunna sJUeka
bränder.
Packningen skedde dygnet runt.
Arbetet leddes av intendenterna, men
utfördes av bl a konststudenter fr;'m
universitetet i Leningrad. Till tavlorna användes cylindrar. Mellan tju60

go och sextio tavlor rullades på var
och en av dessa cylindrar. Kvar i
museisalarna gapade endast tomma
tavelramar. De täcktes med oljetyg
och packades ned i långa kistliknande lador. Andra lådor innehöll
koptiska textilier. skytiskt och hellenistiskt guld, j uveler från 1700-talet,
snusdosor, medeltida tyska ölkrus
osv. Specialister från porslinsfabriken Lomonosov packade tusentals
serviser och andra porslinsföremåL
För att förhindra skador på grund
av skakningar fylldes de grekiska
vaserna med smulad kork innan de
lade~ i trälådor. De fyllda lådorna
bars av sovjetiska sjömän ned till
entrehallen eller till museets källare.
Utanför museet väntade lastbilar för
vidare transport till järnvägsstationen.
Det första tåget med tjugotvå
vagnar llimnade Leningrad l j uli. l
vagnarna fanns näslan en halv miljon föremål. Fem dagar senare anIUnde tåget till den sibiriska staden
Sverdlovsk. Där fördelades förem ålen mellan en fd katolsk kyrka,
Ateistmuseet och det lokala konstmuseet.
l Leningrad fonsaue packningen.
Eli andra tag med vagnar lämnade
staden 20 juli. Denna gång innehöll
vagnarna sjuhundratusen föremål.
En tredje omgång förbereddes. men i
augusti hade man fåll slut på packningsmaterial. Nu användes tsar Nikolaus ll:s uniformer och kej sarinnan Alexandras balklänningar som
packmaterial. De som packade förcmMen stördes också av att måll!w
anhöriga redan fanns vid fronten och
aH den tyska armen närmat sig Leningr:td. Den 4 september började
tys ka kanoner bombardera staden och dcna skulle fortsätta under 900
dagar. Frontlinjen låg då endast eu
par mil frå n Eremitaget. Allt som
fanns kvar i utstiillningssalarna fördes ner i museets kiillarvåning. Man
kunde diiremot inte fl ytta på dc
enorma malakiturnorna. paneler, mosaikgolv m.m.
Den 20 augusti 194 1 hade ytterligare tre tåg lämnat Leningrad. Hela
tiden niirmade sig den tyska armen
som samtidigt planerade att omringa
och avstiinga staden från yttervärlden. Tyskarna var också beredda på

att ta hand om alla värdefulla historiska föremål som förvarades i Eremitaget. Med bland de invaderande
styrkorna fanns von Kunsbergs Andra Specialbataljon. Deras uppdrag
var att samla konst och antikviteter helst med tyskt ursprung - och nedmontera hela inredningar i palats och
herrgårdar utefter marschvägen. Dc
hade också läst på om vad som kunde påträffas i Eremitaget. Allt skulle
sedan skickas hem för att pryda Görings och andra nazistledares hem
samt alla de nya tyska museer som
Albert Speer planerade.
Som sista tåg, med tjugo vagnar,
innan Leningrad helt inringades. avgick ett sprängfyllt tågset den 8 november 1941. Färden ut ur staden
skedde mitt under en flygattack. En
dryg månad senare anlände tåget till
Tomsk. Temperaturen låg på - 55°.
Då det inte fanns någon lämplig förvaringsplats i staden fortsatte tåget
till Novosibirsk. De intendenter l'n'\n
Eremitaget som följde med på dessa
fårder led svårt. Flera frös eller svalt
ihjäl.
Leningrad skulle nu förbli isolerat och inringat fram till 27 januari
1944.

Mynten till Sibirien
Packningen av de numismatiska samlingarna~ leddes av myntkabinettets
chef Alexej Bykov. Arbetet inleddes med att stora packlådor drogs i n
till både utställningen och mynt- och
medaljmagasinet. Nu började man
nenpacka allt som var utstiillt i dc
många vackra montrarna. Samtidigt
inleddes packningen av alla hundratusentals mynt som förvarades i
myntskåp. Dc numismatiska experterna kunde inte klara av an packa
allt själva. Som hjälp fick de museiguider och salsvakter. Det var första
l!ångcn som dessa personer fått röra
föremålen samt fått komma in .. bakom kulisserna··. Säkert upplevdes
det som märkligt för dessa guider.
som genomfört tusentals guidningar
av myntutställningen, att plötsligt
och under mycket speciella fonner
få komma innanför delta numismatiska sanctum. Men nu var de diir och
de skulle förbli där under sex dagar
och nätter. Så lång tid tog packSNT J · 97
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EremitaRCIS wwiillda jick arbcfll dag orh 111111 med packningen al' museets samlingm:
Här nedpackas porslin, glas odr lmm.~f'ilt·llu11. l?qJI<dotof;r<(/i ur T/re Onleal of lhe llermitage av Vw:rlw vsky & Rest.

Lastbilar fyllda med Eremitagets samlingar Wmnar musee1s port mm
Khallltringman. Resans j7irsm """ var
jiirnvägssuuionen i Lenin~:rad fiir t•itlar-e
rransport mor det Jjiirmn Sibirien.
Reprofotografi ur The Ordeal of l h e
Hermitage at' Varshm·sky & Rest.

ningen, vilket måste anse~ som mycket snabbt.
Man tog ut alla myntbrickor ur
myntskåpen av trä. Brickorna var
klädda med sammet. Varje bricka avprickades av Bykov sjlilv. Det var
han som ansvarade för samlingen
och som skulle få stå till svars om
något saknades. Noggranna anteckningar fördes över bricknummer. inventarienummer. skåpnummer osv.
Allt infördes p<i en lång evakueringslista.
De numismatiska experterna invirade många rara mynt med siJ.
kespapper samt försiikte med långa.
snurrade silkespapper separera dc
långa raderna med guld-. silver-,
brons- och kopparmynt från varandra. Vmje bricka virades med bomullstyg för att därefter läggas in i
SNT 3 · 97
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M_\'lltsktlp i Eremifll!ICt.! mymkabinett. Norera krigsskadomo
på sktlpdiirmma.

Reprofotografi ur T/te Ortlea/ of the Hermirage m ·
l'arslta•·.,ky & Rest.

ku vert av styvt papper. På ku ve rten
gjordes anteckningar om innehållet.
Kuverten lades in i lådorna som
de sovjetiska sjömännen sedan har
bort. Bykov och hans experter följde
med samlingen till Sibirien. De led
svårt och fick inte literviinda förriin
efter kriget. Til l en bötjan höll man
på att svälta ihjUI; den lokala byråkratin hade nämligen inte fåu några
order om livsmedelsransoner för den
medföljande personalen. En slump
gjorde att Molotov passerade evakueringsorte n: särskilt blödig var han
väl inte men gav i alla fall order om
att museifolkei skulle få mat!
En numismatiker som inte följde
med samlingen var Ivan Georgcvich
Spasskij ( 1904 - 1990). som iställe t
tjänade som soldat i den sovjetiska
annen 19-10- 1946. Han var placerad
vid den s k norra fro nten. Han blev
sårad och dekorerad.
Vid återkomsten mötte e n personlig order fr.1n Stalin om att museet
skulle öppnas inom tre månade r (vilket dock inte gUlide myntutstlillningen). En tillflillig utställning hade f. ö.
Hgt rum redan 1944. Bykov beriittade
vid sitt besök i Sveri ge hur lwn ar-

62

En tysk gmnat har gått mkt iJ<t'lll!m myJIIIIWiillningens tak.
Det m r i den l!iir .m/en som en Jtor tie/ m· packningen av
my/lien skedde i j uni / 94 / .
Reprojinoxra}i ur The Ordca/ of the Hermitage m•
Vor.vlum~ky & Rest.

betade nlistan dygnet runt och bara
unnade sig en kort slummer på en
soffa. En natt vaknade han alldeles
våt på ryggen - fönstret hade blåst
upp, regnet strömmade in och p;i
skrivbordet satt en jättestor råtta i
färd med att gnaga sig in i hans portfölj , i vilken det låg bröd till morgon·
målet...
Det skulle ta måll!m år innan man
återigen fick upp en- pcm1anent nu·
mismatisk utställning i Eremitage t.
När Ernst Nathorst- Böös besökte
detta museum 1955 höll man fortfara nde på med forberedelserna till en
ny utställning.
Not: FörfaLtaren tackar Lars O. Lagerqvist som vänligen lämnat munt·
liga uppgifter.

Litlemtur
Andrew. J. P.. A Numismatic jaunt in Leningrad. Coin & Medal Nell's. June 1986.
s. 24-25.
Nicholas. L. H.. The Rape of Etov pa. The
Fate of Eumpe's Treasures in the Third
R<'ich mul t/te Second IVorid War. London 1994.
Piotrovsky. B.. T/w 1-/erm itage. l rs His·
tory and Collectinns. London 1982.
Spa~skij. I. G .. NumismaJic Research in
Russia. the Ukmi ne. and Byelomssia in
the Period 19 17- 1967. The Numismatic
Cltnmick vol XII. Londun 197:!.
Van;hav,ky. S. & Rest. B.. The Ordectl of
tlw 1/amita[lr. The Siege of Leningrad
/941 -194-J. New York 1985.
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Några anteckningar kring ett föredrag
i Göteborgs numismatiska förening 1948
Av Sonny Serrestam
T. G. Appelgren : Erik XIV:s och
Johan IU:s kröningsmynt och den
högst mä rkvä rdiga histor ien om
fyndet av en du bbeldaler med J ohan lll :s och Erik XIV:s bild.
Personhistoriska anteekni ngn r om
Sven Svensson.
en bekante storsamlaren av
mynt. Gustav W. Ander.-.~on
( 1891 - 1968), Göteborg. höll
den 22 november 1948 en fiiretlrag
• Göteborgs numi smati~ka fiircning
med titeln S1•enska kun~:ligu per·

D

soner.1· krön ings-, briillops- o('fl
begr(lvningsmym. Manuskriptet var

förfanat av dåvarande mynthandlaren T. G. Appclgrcn ( 1872 - 1950).
Det omfanar regenterna fdn Stcn
Sturc d.y. till Gustav Il Adolf på trettio handskrivna sidor. Anledningen
till föredruget var Andersson~ nyflirvärv - en daler utan år. med Erik X l V
på ena sidan och Gusmv Vasa ptt c.J en
andra. • Detta myn t ville Andersson gLima visa upp för in t rcs~crade
medlemmar i föreningen. Appclgren
föreslog. all visningen siwlic ~kc i
samband med ett kåserande föredrag.
Det kom inte cnban :m handla om
mynten. utan också om några numismatiker och myntsamlare Milli lmde
förmånen attliga några av r:tritctcrna
inom detta område. En av dessa va r
Sven S1·ensson. en samlarlegend redan und..:r ~in levnad och en pcr~on
som Appelgren klinde vm. inte minM
fr.in sina auktioner på 1910- och 20talen i Stockholm.
Här nedan återges tva av!.nitt
såsom Appelgren nedtecknade dem
1948.
Erik XIV. Mynt från hans regering, som
torde ha präglats för att i samband med
kröningen utdelas som gåvor till förnämt folk äro:
1) daler 1561, slagen till två dalers
vikt med stampar. som använts till samma års endale r.
2) daler utan årtal, där ena sidan är
slagen med en tlll1561·års vanliga daler
använd ålsidestamp och den andra med
en ålsidestamp till Gustav Vasas daler
1559.
Båda sidorna till nr 1 och Erikssidan
t~ll_nr 2 har i prägeln en stil. som visar sig
trdrgast 1560 och då som inslag i andra
stilar. Den kännetecknas bland annal av
SNT 3 · 97

lejon d (se 1933 års beskrivning av Gustav Vasas mynt. sid 137) och av ett i
omskritter förekommande S utan tvärstaplar i ändarna. Ännu på en del mynt
av 1562 och på några få av 1563 förekommer denna stil. Ett för den utmärkande kännetecken är bland annat även
det både för bokstav och för siffra 2
använda Z med den lutande mellanstapeln bredare än de horisontella staplarna (ett liggande antiqva - N på typografspråket). Om av tvådalern 1561
finnes något mera exemplar än Anteilska samlingens är obekant. Av endatern
med Eriks och Gustav Vasas bilder äro
2 ex. kända, ett dåligt i nämnda samling
och det som visas hår (Anderssons nyförvärvade ex. fört. anm).
Jämte den högtidliga utdelningen av
dyrbara mynt har vid Erik XIV:s kröning
troligen även mindre dyrbara mynt präglats och dessa för att utkastas bland
folket (se Brenner, uppl. 1731, sid 74,
nr 2, fräns. med spira nedfallande på
jorgglob).
Aven vid olika tillfällen etter kröningen kunde Erik haft anledning att bortskänka mynt med ovanlig prägel och
relativt stort metallvärde. Sådana etter
1561 slagna mynt äro:
1} Mynt lika med kröningsmyntet nr 2 men
slaget hll tva dalers vikt och med en ny stil
i erikssidans prägel, en stil, som med sitt
framträdande för första gängen år 1562
bevisar att typen med denna stil pa sin ena
sida ar slagen tidirpst det ~ret. Av vad
anledning ar okant. Två ex. äro därav kända: Kungl. Myntl<abi1ettets och det som
fanns i Bruuns saming (hans katalog pi.
XI. 425). Utmårl<ande kännetecken för den
nya stilen är bland annat ett Z med den
lutande mellanstapeln smal och de ho·
risontena staplarna breda. Mellanstapeln
får med tiden en liten böjning på mitten
(NM XXI, sid. 72).
2) Guldmyntet av 1568, kallat ungersk gyllen.
troligen slaget i anledning av konungens
bröllop samma år (sa SNT nr 4, 1994 sid
92-95, fört anm}.

En ny myntstils plötsliga framkomst
uppväcker hos den även för personhistoria intresserade myntvännen begäret
att söka efter namn: Vad hette i föreva·
rande fall den myntgravör eller, med
dåtida benämning på sysslan, den "isensnidare", som kom i tjänst år 1562?
Mynträkenskaperna från den tiden ger
ingen upplysning härom, men svaret
pä frågan hämtades ur den givande kål·
la för forskning efter namn och händel-

S•·en S•·en.unn ( 11155 -19211). tobaks·
luuullarl'. swularl'. dona/Or.
Plakeu tttflhrlm• 51'1'11 Kulle och utginm m· SNF 1929. l·itto N. l.it):I'TJ:fl'lt.

ser i sökta sammanhang som Stockholms stads "tänkeböcker" äro.
Isensnidaren Michel Hohenawers
namn i detta sammanhang är ett klart
belägg för att det var han. som kom i
tjänst 1562 och att det är hans stil som
visar sig det året för första gången och
som sedan förekommer oavbrutet på
alla svenska mynt under en lång tid.
Den berömde mynt- och medaljgravör
med samma namn. som var i tysk·
romerske kejsarens tjänst under 1530och 1540-talen och som dog omkr.
1558, kan ha varit Hohenawers fader.
Johan III. För användning som belö·
ningar och gåvor slog denne konung vid
olika tillfällen mynt med vacker och säregen prägel, men bland dessa känna vi
blott en enda typ, om vilken med stor
sannolikhet kan sägas. att den varit ett
kröningsmynt Denna typ är nämligen
liksom Erik XlV:s kröningsmynt med
bilderna av honom och fadern ett "tvåkonungsmynt" med den skillnaden, att
här har ålsidestampen till en eriksdaler
från något av de senare åren sammankopplats med ålsidestampen till en Johansdaler av årgång 1569. Två ex. av
denna typ, båda av två dalers vikt. äro
kända. nämligen Kungl. myntkabinettets
och det som frami. prosten Olof Hall·
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Eli uppslag ur Sven Sv(mSstms lumdskrivna originalförteckning
jjver sin samlilrg m· mindre silvermy/Il oclt des,~ inbönles variationerji'ån Gustav Wrsa
till Karl XII. Med delta <'llasult:nde "klostemr!Jete" l'isar Svensson vilken
IIU/1/ismmisk emusiastitan vm: Wuje mynt oclt varialllen därav är knappologiskt
beskrit·en ptl 244 sidor. 7)•pema oclt l'tlriantema ii r talrikt illustrerade genom skickligt
trtjcirda teckningar m'it avgllidnillfilll: Fow A. Heino11e11.

borg i Thorstuna på sin tid ägde och
som han hade kommit över på ett högst
märkvärdigt sätt. Detta rara mynt hittades nämligen helt oförmodat och ensamt vid en grävning i prostens trädgård. Med tiden inriktades Hallborgs Intressen på kopparmynt. och dels genom
försäljning dels genom byte gjorde han
sig så småningom av med sina silvermynt. Tvådalern Johan· Erik kom till
hans gode vän frami. bankkamrer Walin
i Enköping, från honom till grosshandlare l. Berghman i Stockholm, som under loppet av detta århundrades första
decennium bildade en av de största enskilda samlingar av svenska mynt, som
funnits sedan Oldenburgs samling upplöstes, År 1913 tvangs Berghman genom en misslyckad spekulation att sälja
denna sin samling, vilken för 116.000 kr
övergick i tobakshandlare Sven Svenssons ägo, Då numera ej många veta
något mera om denne originelle samlare
än att hans dyrbara samlingar av olika
slag testamenterats till Svenska numismatiska föreningen och att denna förening, som ej har lämplig lokal för deras
förvaring, deponerat dem i Kungl. myntkabinettet, kunna kanske några glimtar
ur den för 20 år sedan avlidne Sven
Svenssons liv och leverne intressera
åhörarn a.
Svensson, som avled ogift, hade under årens lopp samlat en ansenlig förmögenhet. Hans tobakshandel vid sluss-
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plan i Stockholm låg väl till för kunder
från både Norr och Söder; dem hade han
gott handlag med, var hushållsaktig utan
att vara snål och som biträden hade han
två ynglingar, "gossarna" som han kallade dem ännu sedan de åldrats hos
honom. Till dem testamenterade han sin
affär. Av en gammal dam hyrde han en
dubblett i Trängsund 1Oi gamla staden
och där bodde han incognitos med värd·
innans namn på dörren. ej sitt. Möb·
lemanget, uppblandat med reseffekter
och lårar, verkade 1880-90-tal och till
belysning användes stearinljus.
l denna miljö satt Svensson nyårsaftons kväll 1913 och inventerade till sig l.
Berghmans myntsamling, sedan denna
under fruktansvärt arbete förpassats 2
branta trappor upp. Samlingen inventerades ej för inläggning i det stora, tunga
järnskåp, vari den legat hos Berghman
och som ingick i köpet, utan för att
förpackade i lårar förvaras som slutet
depositionsgods i Slackholms enskilda
bank och ligga där under återstoden av
Svenssons livstid, Skåpet fick stå tomt
så när som på några allmänna mynt.
Svensson var storsamlare på flera
områden och i sin bankgömma hade han
jämte myntsamlingen även en värdefull
frimärkssamling. En gång överkom han
ungefär samtidigt och till moderat pris
dels från tenngjutareämbetets f.d. arkiv
en samling s.k, bördsbrev (myndigheters intyg att ynglingar, som sökte in-

träde i tenngjutareskrået voro "födda i
äkta säng"), dels handlingar, som avsöndrats från Riksbankens arkiv, då
banken flyttades från järntorget till Helgeandsholmen. Det var vackra dokument från 16- och 1700-talen med rara
beläggningsstämplar (Charta sigilliata).
Genom dessa köp kom Svensson på
iden att samla stämpelmärken från olika
tider. När så finansminister Mejer införde skatt på punsch och över korken
i varje med denna vara fylld butelj klistrades en pappersremsa med skattemärket, som makulerades. då korken drogs
ur. fick Svensson i dessa vackra utstyrda pappersremsor ett åtråvärt samlingsmaterial. Remsorna voro åsatta valörer
från 1Oöre (skatten för en punsch halva)
upp till de högsta, som betalades i skatt,
när punschen köptes tappad på ankare
och fat. Efter uppgörelse med skatteverket lyckades Svensson mot inköp av
ertordliga kvantiteter punsch komma i
besittning av alla dessa i olika valörer
märkta remsor omakulerade, vilket för
honom var huvudsaken vid dessa köp.
Punschen fick han så att säga på köpet,
den tappade han på buteljer och när
spritransoneringen kom var han, medförande några punschhalvor i kappsäcken, en välkommen gäst på de sanatorier, där han för sin hälsas skull
långa tider uppehöll sig. Själv var han
ytterst måttlig både i mat och sprit.

Några kompletterande
personuppgifter till den citerade
delen av föred raget
Israel Berglmran (1864- 1945),
gros:;hand/Me. Stocklwlm
Enligt Appclgren var <.!et en misslyckad affärsspekulation som tvang
Berghman i december 19 13 sälja
denna sin första storslagna svenska
myntsamling till Sven Svensson.
Den byggde till stor del på W. Burmesters universalsamling och A.
Berlins samling av ca 300 medeltidsmynt, som Berginnan förviirvade
1906. Men även på egna större inköp på auktioner. bia från Bonniers
1906 - 19 13 och Wedbcrgs 19 12.
Som en trolig följd till Berglimans
försä ljning fi ck även hans kompanj on i aff1irslivct Jan Sjödahl ~iilja sin
ganska betydande myntsamling. Detta skedde genom D. Holmbergs auktion nr l 07 i mars 19 14. Men redan
i maj 19 14 tir Ber"hman tillbaka på
auktionsarcnan. d! första delen av
L. E. Brouns svenska samling försäljs genom Ad. Hcss i Frankfurt
am Main. Hiir gör han och en annan
svensk storsamlare - Axel Lagerman
- flera betydande inköp. Fler.~ rariSNT 3 · 97

teter köps de närmaste lire n. främst
på svenska auktioner. för all 1917 1918 resultera i förviirven av Martin Anderssons kopparmyntsamling
samt R. Fryklövs och A. Lagermans
samlingar. Det mest betydande köpet
var dock andra delen av Bmuns samling, som ej blev såld 19 14 pil grund
av krigsutbroltct. Denna del. som
omfaltade regenterna fran Kristina
till Oskar Il. köpte Berghman privat
a\· Bmun 19 18. enligt anteckning av
Gunnar Ekström för 63.000 kr. Med
detta köp blev denna hans andra
myntsamling lika förnUm lig som
hans första. Man kan sUga. att Berghmans storslagna myntsarnlarkarriUr
avslutas 1921 när han säljer denna
till J. Schulman i Amsterdam för
130.000 kr. vilken i sin tur siiljcr
större delen till V. Brand i Chicago
- enligt Ekström för ca 200.000 kr.
En stor del av dessa mynt köptes
mellan 194 1-1 950 tillbaka till Sverige genom G. Ekström. Dessa har
efter hans död 1969 s<1hs ceno rn
B. Ahlströms auktioner under liren
1975-1987. för all gå nya öden till
mötes.

OlofHallborg ( 18 15-1 90 /),
kontraktsprost. Tlwrstww
Är kanske mest känd som rnctlförfanarc till beskrivningen över Gustav Il Adolfs och Kristinas kopparmynt (NM VI ll 1883). Hans samling av svenska kopparmynt. sedelmynt och spelpenningar saldes genom tryckt katalog nr 106 ho~ Bukowski i Stockholm 1897. Katalogens 1183 nr inbringade 4.814 kr.
Dc största köparna var G. Cavalli
och H. Pripp. som genom sina ombud köpte näs tan halva auktionen i
kronor räknat.

Sven S1·ensso11 ( /855 -1 928).
tobakshandlare, .wmlan! 111111.
Stock/wlm
Storsamlare av mynt blev Svl!nsson
först vid 58 lirs ålder. dtt l. Berghmans samling på ca 4000 mynt. varav drygt 400 i guld, förvlirvadcs för
ett belopp som idag motsvarar över
4 miljoner kronor. l vår tid ett hligst
moderat pris med tanke pii alla rariteter som där fanns. DenJUl förökade
han ständigt på auktioner, både i Sverige och utlandet iinda fram till sin
död. Samlingen med över 30.000
originalföremål anses vara de n ~tör
sta och värdefullaste som någonsin
funnits i enskild ägo i Sverige.
Mindre bekant torcll! va ra att
Svensson 19 16 hade planer pil att
köpa Gustav Cavallis "ditsamling"
SNT 3 · 97
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Twl sidor ur S•·en Svenssons fiirreckninJ? ö•·er Guswv Cm·allis samling tll' plåt my/Il.
som S•·ens.mn hade planer pil au köpa 1916. Fmo A. HC!intlll('ll.

Kröningsdaler uum årtal. diir ena sidan iir präglad med en tltsitle.Haiii{J
till Erik XIV:s daler 1561 och dm andra med en åtsideswmp till Gu.•·tm• \~1.ws da/u
m· typen 1559. Exemplaretfon·än·atfrån Tyskland 1948 m• Gu.f/(11' \V. Andersson.
Det har gjorts gällande au sitfemmed Erik XIV:s bild endast finns kapplad till tlen
regu/jiim dalennyn mingen 1562. Mrd det hiir m·bildadt• exemplaret bel'i.w s mmsmun
m · det fliktum all Eriksidan iir swmpidemisk metlnr 203 i auktioll.!kmalagcm
"Coins of Sll'eden". Ziirich 19R9. Fow l. Kram:.

III' Appelgrc'lltJiimnda dubbeldalem Johan III/Erik XIV sam pm.rt('n Hallhm'l!
flniii •·id griil'llingar i prästgårdens rriidgtird i Tlwrs11ma. Mylll<'l kom 1913 till

!)en

Sven Snmsson l'ia Bergliman och har nr J302 i inl'elllllriefö n eckning••n iii•!'r
S•·en.wms .mm/in}:. Del iir en •·ariaw Ol' Levin 80 mt•d /l 'Il stjiimor nedanfor sklild!'n.
Foto N. L(lgf!rgren.
-
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av svenska pl:1tmynt. l två bevarade
handskri vna hUfte n har Svensson
myc ket prydligt förtecknat oc h värderat Cavallis 62 1 pl:1tmynt. Här
framg:1r Uve n vilka han saknade,
samt hur många som funnits av varje
årtal innan den pilbörj ade .. realisationen' ' 1909. Sve nsson unsilg, att han
kunde betala drygt 54.000 kr mot
Cavallis bcgUrda nettopris 100.000
kr. Niir Appelgren samma år värderade samlingen pi\ uppdrag av Axel
Ax :son Johnso n kom han till ca
65.000 kr. Man förstår att både
Svensson och Appclgrcn nedvärderade samlinge n på grund av Cavallis
oförlåtliga vandalism att pressa, rengöra och grafitera merparten av plåtarna. Den enda större skillnaden
mellan Svenssons och Appclgrcns
värdering var l O-dalern 1644, som
Appelg re n prissatte till 25.000 kr
mot Svenssons 5.000 kr. Samlingen
köptes i januari 19 17 av Generalko nsul Axel Ax:son John$011 för 85.000
kr och finn s idag till beskådande i
Avesta myntmuscum.
Sven Svensson donerade 1928 sina storslagna samlingar till Svenska
Numismatiska Före ninge n. Någo n
pcm1anent enhet under benämningen
' 'Sven Sve nssons samlingar'' blev det
inte - utan e n donation som e fter
Kungl Maj:ts permut ati on den Il
juli 1963 grad vis i)vergfitt i penningfonn till Sve n Svenssons stiftelse
för numismatik. Det stadgades. att
samlingarna skulle försiiljas. sedan
Kungl Myntkabinettet och en del
andra museer uuagit vad de saknadc. Några dubblcllcr skulle ej tillföras myntkabinellet. Att byta ut egna mynt. nlir en k valih:tsförbättring
kunde erh ållas friln Svenssons samling , ger stadgarna inga klara direktiv o m. När så skett och dessa mynt
sku lle sälj as. borde man ha angivit detta för att c öra Svensso n och
samlarn a rUtt v i sa~ FörsUijningcn av
myntsamlingen påbörjades den 25
november 1963 genom SNF och torde inte vara avslutad inom de nUrmaste åre n. Störrc delen av Svenssons böcker i mynt kunskap såldes
den 13 april 1964 ge nom Stockholms
stads auktionsverk. Dc icke- numismatiska samlingarna s1ildes 1963 och
1964, främst på auktio ner för drygt
79.000 kr, sedan hl.a Postmuscum
utan kostnad uttagit ett hundratal
frimiirken för sin sam ling.
Alfi'ed Walin

t IY/8,

bankkomre1: EnköpillJ:
Den ganska stora myntsamlingen
köptes 191 8 privat av Albert Berggren t 191 9, Stol:kholm, vars sam66

ling mynthand lare N.F. Boberg genom Appclgrens förn1edling inköpte
1925 (se Bobergs lagerkatalog nr l.
1925).
Den som är intresserad och vill läsa
mer personhistoria om numismatiker och myntsamlare . kan ta del av
den intressanta och vackra boke n
om Julius Haganders myntsamling.

Otryckta källor och kommentarer

Appelgren, T. G. Brev till Gustav W.
Andersson, Göteborg, 1947 - 1950 och
Bemhard Olofson. Göteborg 1948.
Not
* J nera av breven skriver Appclgrcn ()IYI

dalern Erik XJV /Gustav Vasa. s<>m fiirvärvadcs från Tyskland via London till
Sverige - pris 3500 kr. Dc då gällande
valutarestriktionerna i Sveri ge medförd~
betalningsproblem i utländsk valuta <X:h
ston besvär b1a för Appelgrcn. som mrmedlade alfaren. När myntet såldes på
B. Ahlströms auktion 11r 37. 1988 sid 27.
köptes det av Kungl. Myntkabinettet.
Det är med stort int resse m:m noterar
Appelgrens teori att samma mynt sl:1gct
till dubbel vikt inte är en kröningsmynt
l ett brev till vännen B. Ol <>f~on skriver
han utöver vad som sägs i fOredraget bl a
följande: "Vid något tillt1ille mellan ~ren
1562-68, då kungen ansett ~ig hu anlcd·
ning utdela myntpresenter av denna el·
ler annan extraordinär form - som sklink
till några som utmärkt sig under kriget
1563 -65 eller för att celebrera sitt briillop 1568 - har han h'1tit sl;i den dubbeldaler, som i hela sin E1ikssida har dcnll\'11
år 1562 för första gången framtr;idande
stilen. Där har åts rosor i omsk.. ej stj lir·
nor som 1561-års åL~ida".
Två olika stampar har använts till
Erik ss idans dubbeldalcr. l ) Med stjlir·
nor i omskriften (Kungl. M ynt k:ibincttcL~
samling. se NM XL sid l·HL fig 30).
Stampidentisk Erikssida av den rcguljlira
da lern 1561 li nns i B. Ahlströms auk·
Lionskatalog nr 34. 1986 nr 85. Vilket
tyder på an den präglats till krUningen
1561. 2) Exemplaret som Appclgren :hyf·
tar i brevet till Olofson har ro;,or och
stjämor i omsk riften och upptrlidcr llirst
1562 (ang. detta ex. se Ahlströms aukti on
nr 12. 1976 sid 14).
Ä.vcn till Gustav Vasas idan har två nägot varierande stampar anviints. Under·
tecknad har ej påträffat nlgot exemplar
av Gustav Vasas reguljära daler 1559 ~0111
med slikerhet kan siigas vara präglad
med någon av dessa. Kanske har överblivna stampar kommit till :111v;indning
för de.ssa prjglingstillfiillcn? Med delta
resonemang bör KMK:s duhbcldaler varu
slagen till kröningen 156 1. Exemplan:t i
privat ägo skulle då vara pr:iglad n:1gQt
senare.

Tryckta källo•- i urval

Hyllten - Cavallius. H. Samlare i S1•erige.
Wcxiö 1907.
Lagcrqvist, L O. Sven Svenssons donation och stiftelse fOr numismatik. Mmckomakl nr 2. 1978 sid 30-3 1. 55.
·
Lagerqvist, L O. Ä.ldre vasatid. Numismwiska Meddelanden XL. sid 147- 16-1.
Stockholm 1995.
Levin. A. Bcskrifning af Johan lll:s mynt.
Numi.w uuiska Meddelanden XI. Stockhnlm 1887.
Rasmusson, N. L. Mikael Hollenauer i
Prag och Mikael Hollenauer i Stockholm.
Numismmiska Meddelanden XXXI. sid
91-103. Karlskrona 1973.
Tingström. B. Avesta Myntmuseum. Numi.\'11111/iskn Meddelanden XXXIX. sid
59-69. Uppsala 1995.
Wahlstedt. A. Nekrolog över Sven Svensson. Den Svenssonska donationen till
SNF. Numismmiska Meddelanden XXV.
sid 73-80. Stockholm 1930.
Wisehn. l. Tobaksh:mdlarens polleucr. En
tlrskrö11ika j ilm Sracens historiska 11/ltseer 1995 sid 39. Borås 1996.

Svenska Numismatiska Föreningens
skrivelse till "konungen.. 1962 angående
pcnnutation av Sven Svenssons testamente.

D

Pollett från Stockholms
Nya Kypareförening

Fow: Gabriel Hildebrand. Skaln 1: l.

Som alla pollettsamlare känn er till
anviinde man polletter på våra restaura nger under 1800-talet. De fl esta
tinns medta!!na av Stiernstedt och
Strokirk. mel1 en till utseendet annorlunda pollett saknas i deras förteckningar. Det är bronspollette n
(ensidig) från Stockholms Nya Kypare l'örening. Polletten är genombruten på så sätt att det finns en yttre "ring' ' som upptar texten samt att
det därinnanför finns en femuddig
stjlirna med bokstäverna DKB i
mitten. Exakt hur polletten använts
lir okiint. Kanske finns det någon
lUsare som vet mer om den.

!W
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Falskmyntning på Johan III:s tid
Av P. Anders G. Hagström
ohan III föddes den andra december 1537 på stegeborgs slott.
Han blev arvfurste 1544 och hertig av Finland 1556. Johan var fånge
på Gripsholms slou mellan åren
1563 och 1567. Han tog 1568 makten efter sin äldre bror Erik XIV.
Johan lll krömes tillsammans med
KatarinaJagellonica i juli 1569. Som
det står i källorna, levde lum under
sitt liv " ... et w ngt och mödosamt
Regemente .. ." i ständig oro över att
utsättas för attentat och bli ihj1ilslagen. Vi vet idag att han hade fog för
sin rädsla. Kungen var heller inte
någon av de humanare regenterna vi
haft, vilket framkommer i bcri.ittclsen
som följer. Sina många fiender till
trots blev han ej likviderad. utan
avled 1592, troligen av en hjUrtinfarkt. Johan efterträddes av sin Uldste
son Sigismund III. som några ttr
dessförinnan valts till regent i Polen,
tack vare sin härstamning genom
modern Katarina Jagellonica. Drottningens far var Sigismund l av Polen.
En höstdag i början av 1590-talet
förbereddes, på Stockholms stads
avrättningsplats utanför Södcrport.
en exekution som skulle vara något
utöver det vanliga för åskåda ma som
strömmat till. Den skulle inte ske på
sedvanligt sätt med svärd (förbehållet adeln), yxa, rep. galge och träd·
gren. För brottets art kom man att
använda en särskilt passande metod.
Nyheter har alltid sina behag och
mycket folk hade också dragit ut till
avränningspl:usen för att bevittna dagens händelse. Innanför ringen s((>d
en vapenförsedd vaktstyrka. som avgränsade själva avrällningsplatscn
och höll folkförsamlingen p:i tillräckligt avstånd. Där stod nu de
två huvudåtalade och skarprättaren.
Vadstenamyntmäs taren och guld·
smeden Mickel Hansson och hans
gesäll, sonen och tillika guldsmed,
Måns Mickelsson, hade dömts till all
gå en plågsam död till mötes.
Mynthuset i Vadstena är det äldsta
i sitt slag. Där pågick myntning under upproret 1568 mot Erik XIV.
Dornboken för år 1592 heriiitar
att myntmästaren och gu Idsmederna
Mickel Hansson och Måns Mickelsson redan den 14 augusti stål! :'tai:J·
de och inför riil!a bekänt all dc i Söderköping hade myntat illegalt under
"högbemiilte Kong/. maj:ts och riksens titel och t·apen ".

J
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Rällen, som under ståthållaren
Bengt Ribbings ledning noga övervUgt ärendet. hade inte kunnat fria
dem från misstankar. Då all myntning var statligt eller kungligt privilegium. hade man överlåtit utmätningen av straffet till kungen själv.
Johan III. Att kungen var sjuk och
svag på slottet Tre Kronor och bara
hade några månader kvar att leva hade ej hindrat honom från att tänka ut
ett passande straff åt de bägge falskmyntarna, av vilka den äldre, Mickel
Hansson, varit myntmästare i statens
tjiinst. Kungen hade befallt att avrätt·
ningen skulle ske på så sätt att något
av samma mynt, de låghaltiga klippingarna. skulle smältas och gjutas i
respektive förbrytares hals. De förfalskade silvermynt som åsyftades,
var liksom de reguljära mynten av
koppar med endast ett tunt överdrag
av sil ver, som täckte ytan på dem.
Under denna tidsperiod vitkokades ofta de reguljära mynten, varav
en silveraktig yta erhölls. vilket gjorde att dc till en början såg ut som
full ödiga ~il vermyn t. Smält koppar
var en het brygd den döende kungen
ville skänka sin tidigare anstiilldc
och dennes son.
De abnorma dragen i vasasönernas arvs massa plågade inte bara den
sjukligt labile Eri k och den sinnessjuke brodern Magnus. De fanns
även hos kung Johan, Gustaf Eriksson Vasas favoritson. Till dessa hörde en häftighet och svårhanterlighet
som särskilt de sista regeringsåren
tog vålelsamma former. Kanske var
det cu ~ådant utbrott. som den gryrnma avräuningsmetoden föregicks av.
Nu skulle ~traffet för falskmyn·
tarna verkställas. Referat från avrättningar är mycket sällsynta i domböckerna. Den här beskrivna ögonvinnesskildringen av händelserna på
avrättningsplatsen är ett undantag.
Den som skrivit ned den livfull a
skildringen är Hans Hansson Bilefelclt, stadsskrivare i Stockholm under tiden 1592 till dess han fördrevs
av Karl IX. För att behålla tidsandan ftterges Hans Hansson Bilefeldts
nedtecknade referat av händelsen ordagrant, endast stavningen har normaliserats. Texten lyder som följer:
.. - - - blev ock på förenämnda dag
på Södemwlm lui n vid kåken srrcLr
uwnfiir porten på den sliita platsen allting til/pyntat, med eldpannor.

järns/evar. sågebriidan den de skullt>
bindas uppå. Och de flirtfes diir 111 i
ringen, diir en stor myckenhet med
folk församlad rar. och där .wigo de
med s w r ftirskriickelse .widcm pinas
tillredning för iigonen. och det som
av deras klippingar stod smiiltat på
elden, som de drickt1 skulle. Men Jadem elen gamle wievade matmen gav
sig någorlunda till freds. och gick i
ringen och talade på åtskilligt siill,
menandes all de funnes \'ii/ som hade gjort allmogen i rikl'l stiirre skeula
med myntet. iin han och hems son
gjort hade. förty s10r falligdum hade dem diir till drivit. Demt<' gamle
mannen hade j(mlom haji sin goda
bärgning. och var 1111 på armod kom111ell. Han hade ock wtno etcetera 68
då Kungl muj:t kom till regementet
varit 111)'11tmtistare fiir de skiina wtd·
stenaklippingar som 1'1/m myntade
av fint silver utcm ndwm tillsiillning,
utav vilka iiIIIIII någ m .fiml//.1' ibland
folket ".
All Mickel Hansson var myntmästare för dc sä kallade Vadstenaklippingama från 1568 vnr förvis~o sant.
Hertigarna Johans och Karls klippingar i sil ver (8 mark . .:1 mark. 2
mark. l mark och 1h mark eller 4
öre) var slagna för au betala truppernas sold vid upproret mot deras iildre
bror Erik. Silvret liimnades av Erik
XIV till Svante Swres iinka som bot
för mordet p:\ hennes make och hon
lämnade det i sin !Ur till hertigarna; d[irav nam net ''hlodsklipping".
Ibland kallas dessa fullödi ga silvermynt för unionsklippingar för att påminna oss om unionen mellan Karl
och Johan.
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Man förvåna~ öv..:r att de två dödsdömda inte var fastkedjade, utan
kunde fritt röra sig i "ringen". Inför
åskådarna kunde dc frin ondgöra sig
över domen. Nu hade den från livet
dömde myntmUstaren Mickel Hansson ingenting att förlora utan försökte få sympati från åskådarna. vilka inte var få denna höstdag. Men
frågan är om del inte var kung Johan
själv som gjort landet största skadan.
Johan III :s sista regeringsår präglades av total finansiell förv irring.
För att förblittra det Ii n:msiclla !Uget
i statskassan lät han. liksom i bö~jan
av 1570-talet, prångla ut mark. ören
och fyrkar vars silverhalt låg långt
under dc faststUllcia normerna. Myntens vUrde sjönk till en brflkdel av
de nominella och resultatet blev en
enorm prisstegring i hela Sverige. En
av de största inllationerna som drabbat Sverige.
stadsskrivaren Hans Hansson Bilcfeldt fort.siiner: "Mtins Michelsson
hans son ble1· såflitfiimd i ringen, au
lum kunde icke stå, uum smte sig ned
på jorden. Där komma han.~ husrru
och små barn och griito hiuerliga.
och han mr allaredtill ha/w/öd, och
hans hustru och ham som smekte
honom ökade hans sm:r.:. M en fodren den gamle mannen, gick csomo.t:
rast till sin son och trijsrmle lumnm
och bad honom vara ji·inwdig, och
många miinniskor grii/0 och hade
stor medömkan med dl'l/a folket, och
mänga fönmdrade sil-l, metla11 Kong
maj: r l'ltr en mild .fivm konung, art
Hans kong l maj: r skulle nu så skii1pa
räl/en. helst efta deruw rids läge/lhet, då riksen1· my111 slogs så svagt.
där med många kunde ~:il•as tillfiille all mynta falskt mynt. Det rara de
så i ringen vid pass en ha/r tim11w
all mästemumnen lagade allti11g till
reds··.
Avriiunincar tillhörde dåtidens
nöjen. Man tar svån au tro au känslor sorn medörnkan och rUttvisa kunde existera bland åskådarna, som förvUntat s ig au få se någonting extra i
avräuningsvUg. "Många mii1111iskor
grät och hade stor mN/ömkrm" rncd
myntförfalskarna, skri ver Hans Bilcfeldt. Att tjuvar hUngdes, dråpare
halshöggs och liktenskapsfiirbryterskor sattes i "kvi<.:k jord" d vs. begravdes levande, det kunde vara konsekvent och riittvist. Niir det gi\llde
Mickel Hansson och hans son kunde
man inte se sammanhanget mellan
brottet och det hi\rda straff. den dåvarande regenten hade utmätt. särskilt som kungen själv var myntförfalskare. ·· · - - i der samma kom bud
från h: kong/ maj:r arr de voro be-
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JoiiCm /If: s injlmionsmym från 1570-w/ers början
1·ar

in w mrcket biillrl' iin de falsko stml Mickel Hattsson och sonen Måns Mickelsstill
hade tilln•rkm 1592. Foto: Gunnel Jansson 1978.

nådade till /i1'et. Dage11 efter hle1· efter höghemii/te Ko11gl maj:ts lllidi!-IC
befallning den gamle .flitvrdnad sill
fribröd llli Danviks hospital. men
den unge mål/e fara mrt han l'ille.
och bruka guldsmedsiim/Jeter som
han lärt hade".
Upplösningen av händelsen m ~s
te kommit som en befrielse, ej bara
för de främst inblandade. utun ot:ks&
för publiken. Avriillningcn var aldrig
tänkt som något annat än ett sk;idcspel för de bevittnandes skara, ell
sista tillfälle att få spela Guds rursyn. Johan Jll Hir under slutet av sill
liv ha sagt: "alla som tlltlll Gudstörne/se kan skonas, må Ji'iges ··. Det lir
möjligt att det var denna allmänna
amnesti som räddade dc båda dömda
förfalskarna. Hur som helst mås te
benådningen av dem ha varit ett av

Johan !U:s sista regeringsärenden.
Kungen avled, 55 år gammal. den 17
november samma år. Man fann vid
öppnandet av kung Johans rikligt
utsmyckade begravningskista. vilket
skedde i millen av 1940-wlet. att Johan haft en spenslig kroppsbyggnad.
Han var 171 centimeter lång och
hade ett smalt ansikte. Inga missbildningar eller sjukliga förändringar kunde ses på de oskadade kvarlevorna.
Myntmästaren Mickel Hansson
tog lUrdom av det intriiffade, vilket
sonen Måns Mickelsson inte gjorde, utan den senare blev under kung
Sigismunds regering åter fast fOr
myntförfalskning. Då kom ingen
kunglig nåd och räddade honom.
utan han avrättades 1596 för ett lik0
nande bron.
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Auktion 135
15 Maj 1997
Plats/tid: Kungliga Myntkabinettets lokaler, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm. Klockan 18.15
Visning av objekten sker auktionsdagen: Klockan 16.30- 18.00, lokal enligt ovan.
För att ~ bjuda på SNF:s auktioner måste du våra medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union
ansluten fbrening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbarfrureningar måste gemensamt lämna bud i sin
klubbsfrurenings namn. Kontant betalning gärna med check, som skall utställas på auktionsfbrrättaren.
Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts. Eventuella reklamationer skall fbr att kunna
beaktas framiliras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits.
Frånvarande medlemmars uppdrag fbr inrop vid auktionen mottages av auktionsfbrättare Jan Karlsson,
Götgatan 3, 753 15 UPPSALA. Anbud skall vara auktionsfbrättaren tillhanda senast 2 dagar före
auktionsdagen. Insända bud skall ange ett bestämt högsta bud fbr ett bestämt objekt. Vid identiska bud
inkomna per post ges fbrtur åt det först poststämplade. Inropat material översändes mot postfbrskott,
varvid porto tillkommer. Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer löpande att finnas
tillgängliga på Svenska Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under
auktionsdagen.
Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer löpande att finnas tillgängliga på Svenska
Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under auktionsdagen. Uppnådda priser
publiceras snarast på fbreningens internetsida, samt i nästkommande auktionsnummer av Svensk
Numismatisk Tidskrift.
Svenska Numismatiska Föreningens internetadress: Http://www.users.wineasy.se/snf/.
Uppgifterna i katalogen har utarbetats av Jan Karlsson, Anders Nordin, Kjell Holmberg, Anders Frösell,
Göran Wahlqvist och Börje Rådström.
Foto: KMK och Christer Nordqvist.

Utländska mynt som cirkulerat i Sverige.
England.
Edvard III 1327-1377.: Penny.

l?

Tyskland.
2*

Soest.: Kölnefterpragling. Otto IIIJIJ. Bucklig med tesunarken. Dbg. 342. Hav. 849.

1?/1

3*

Magdeburg.: Sachsenpfenning. (1000-1020). Efterpragling. Ats. Mindre kyrkbyggnad med två kors
utanfbr. FrAns. Mindre malteserkors utan biteckcn. Svagt utpräglad. 1.32 gr. Dbg. 1330.

1/1 +

Sassanidiska Riket.
4

Kavad l, 523.: Drachm.

5

Sapur III, 383/88.: Drachm. Göbl. 127.

III+

Arabiska dynastier.
Abbasider.
6*

ai-Rashid, 80112.: Dinar. Guld. 4.0 gr. Devoix 1887 sl75:185.

1/1+

Svenska Mynt.
Valdemar Birgersson 1250-1275.
Penning.: Brak1eat. Lejonhuvud åt vanster med punk~ LL XVII:8a. Stora kantfbrluster.

7

(l/l+)

Gotland.
Ortug!Gotc.: Visby. ca 1400-1420. Tre punkter som bitecken vid liljebusken. LL XXXV:3-4. Svagt
utpräglad varit böjd, stor spricka.

8

(l)

Gustav II Adolf 1611-1632.
9

l Ore Klipping 1626, Sllter/Nyköping.: SM 125.

III?

lO

l Orc Klipping 1626(?), Sater/Nyköping.: Otydligt årtal. SM 125.

l?

11 •

l Öre 1629, Nyköping.: MDCXXIX. Blackskrift. SM 153b.

(l+)

12

l Fyrk 1629. Nyköping.: Korroderad. SM 159.

(l +)

13 •

l Ore 1627, Arboga.: 41 mm. SM 161b.

14

Riga: Solidus 1632.: Kantskador. SB 24.

(l+)

15

Riga: Solidus 1633.: Kantskador. SB 25.

(l)

Kristina 1632-1654.
16

1/4 Ore 1635.: SM 123a, HH40.

III +

17

114 Öre 1637.: SM 125, HH 48.

III+

18 •

114 Ore 1644.: Något korroderad. SM 130.

(l+)

19

Riga: Solidus 1651.: Korroderad.

(l/l+)

Karl X Gustav 1654-1660.
20

114 Ore 1657.: SM 60.

21

114 Öre 1659.: SM 63.

l+

22

Pommem: 1124 Taler 1660.: Kantskador. SB 43.

(l)

•

2

3

6

11

13

18

Karl XI 1660-1697.
23

1/6 Öre 1667.: PlantsfeL SM 357.

24

1/6 Öre 1683.: SM 37 1.

l+

25

Wismar: 1124 Taler 1660.: Kantskador. SB 44.

(1/l+)

26

Pommem : 1/12 Taler 1691.: SB 150.

1?/1

27

Pommem: 1/48 Taler 1694.: SB 196. XR.

l?

Karl XII 1697-1718.
28

5 Öre 1713.: SM 113.

l+

29

l Daler SM 1716, Pvblica Fide.: Nödmynt. SM 2 14.

l+

30

l Daler SM 1718, Mercvrius.: Nödmynt. SM 221.

l+

31

l Daler SM 1718, Satumvs.: Nödmynt. SM 2 18.

l+

32

l Daler SM 1718, Satvmvs.: Nödmynt. SM 218.

l?

33

l Daler SM 1718, Phoebvs.: Nödmynt. Något arg. SM 219.

( l +)

34

1/6 öre 170817.: SM 208.

l?

Ulrika Eleonora 1719-1720.
35

l öre KM 1719.: SM 24a.

1/ 1+

Fredrik I 1720-1751.
36

5 Öre SM 1741.: SM 143.

37 •

Plåtmynt.: 2 Daler 1750. Avesta. SM 271. Rengjord, från Nicobarfyndet med intyg.

(l /l+)

AdolfFredrik 1751-1771.
38

2 Öre SM 1762.: SM 171.

39

2 Öre SM 1767.: SM 176.

40

Pommem: 1/3 Talcr 1760.: Svagt prllglad. SB 246.

41

Pommcm: 1/3 Taler 1761.: Svagt prllglad, plantsrispor. SB 247a.

42

Pommem: 1/48 Taler 1763.: Svagt präglad. SB 264a.

1/1+

43

Pommem: 1/ 12 Taler 1763.: Svagt prllglad, flllckar. SB 255c.

(l/l+)

44

Pommem: 1112 Tal er 1768.: Svagt präglad, repor. SB 257.

(l?)

45 •

Plåtmynt.: 2 Daler 1751. Avesta. Svag mittst!lmpel. Porig. SM 129. Rengjord, från Nicobarfyndet, med
intyg.

(J?)

46 •

Plåtmynt.: 112 Daler 1754. Avesta. SM 151.

III +

l+

Gustav III 1771-1792.
47

113 Riksdaler 1786.: Repa åtsida, plantsrispor. SM 70.

(l/l+)

48 •

113 Riksdaler 1789.: SM 73.

l+/01

49

1/6 Riksdaler 1781179.: Repor. SM 80.

(l/l+)

50

1/6 Riksdaler 1784.: SM 82.

51

1/6 Riksdaler 1786.: Repor. SM 81.

(l / l+)

52

1/6 Riksdaler 1788.: Repor. SM 86.

(l / l+)

53

1/6 Riksdaler 1788.: SM 86.

54

Pommem: 3 Pfcnninge 1776.: SB 265.

1?/ 1

37

195 x 175 mm.

45

195 x 195 mm.

Karl XIII 1809-1818.

ss

1/6 Riksdaler 181 O.: Plantsrispor på både från och åtsida. SM 20.

(1+/01)

56

112 Skilling 1815.: Små märken. SM 40a.

(l+)

57

I/4Skillingi817.:SM43.

Karl XIV Johan 18 18-1844.
58 •

l Riksdaler 1818.: Ytsprickor i plantsen. SM 39.

(l +)

59

l Skilling 1820.: SM IOOa.

II I+

60

112 Skilling 1821.: SM 110.

61

114 Skilling 1820.: SMII9.

111+

62

1/4 Skilling 1827.: SM 123b.

l+

63

1/4 Skilling 1829.: Fläck. SM 125.

(l +)

64

1/6 Skilling 1830.: Fläck. SM 127a.

(1+/01)

Oskar 11844-1859.
65

lO Öre 1857.: SM 68.

l+

Karl XV 1859-1872.
66

5 Öre 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867.:

1- 1+

67

l Öre 1864.: SM 74a.

1+/01

68

l Öre l 870.: SM 78.

1+/01

69

l Öre 1872.: SM 80a.

1+/01

70

112 öre 1867.: Repa. SM 8la.

(l +)

Oskar H 1872-1907.
71

2 Kronor 1876.: Repa. SM 44c.

(l)

72

2 Kronor 1877,1878,1890.: SM 45,46 Typ l, 50.

l?

73

2 Kronor l 892.: SM 51.

l+

74

2 Kronor l 893: SM 52.

l?

75

2 Kronor 1900.: SM 56.

1/ 1+

76

2 Kronor 1904.: SM 58.

l/l+

77

2 Kronor 1904.: SM 58.

111+

78

l Krona 1875.: SM 62.

l+

79

l Krona l 888.: SM 71.

l?

80 •

l Krona 1898.: Små repor. SM 75.

(1+/01)

81

l Krona 1898.: Små repor. SM 75.

(l+)

82

lO Öre 1880,1881.1883,1884,: SM 113,114,116, 117.

l ?12-2

83

JO Öre 1904.: SM 130.

01

84

2 Öre 1899.: SM 191.

01

85

l Öre 1873.: L A .. SM 134a.

01/0

86

l Öre l 884.: SM 209.

l+

87

l Öre 1890.: SM 214.

l+

88

l Öre 1906.: SM 230.

46
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Gustav V 1907-1950.
89

2 Kronor 1914.: Små hack. SM 7.

(l+)

90

2 Kronor 1922.: SM 10.

1+/01

91

2 Kronor 1922.: SM 10.

l+

92

2 Kronor 1926.: SM 12.

l+

93

2 Kronor 1945, 1947.: Med punk'ler i valspråket. SM 29a. SM 31.

01

94

l Kr 1930.: SM 49.

01

95

l Krona 1932.: SM 51.

01

96

l Krona 1932.: SM 51.

01

97

l Kr 1936.: SM 55.

Stgl. 01

98

l Kr 1939 sprilekt G.: SM 58c.

1+/01

99

l Krona 1949.: Små hack. SM 69.

(01/0)

100

50 Öre 1934.: Små repor/hack. SM 85.

(01)

101

50 Öre 1935.: Små hack. SM 86.

(01)

102

50 Öre 1938.: Små hack. SM 88.

(01)

103

50 Öre 1945.: Svag stamspricka. SM 93.

(01/0)

104

50 Öre 1946 Nickel.: Små hack. SM 95.

(01)

105

50 Öre 1950.: SM 100.

01/0

106

25 Öre 1927.: Små repor. SM 109.

(01)

107

25 Öre 1929.: Små hnck. SM III .

(01)

108

25 Öre 1936.: SM 117.

01

109

l OÖre 1913 .: SM 138.

1+/01

110

lO Öre 1917.: Små repor. SM 141.

(01)

111

lO Öre 1917.: Små repor. SM 141.

(01)

112

lO Öre 1919 .: Små repor. SM 143.

(01)

113

lO Öre 1927.: SM 149.

01

114

lO Öre 1928.: Små repor. SM 150.

(0 1)

115

lO Öre 1929.: SM 15 1.

01

116

lO Öre 1945.: TS. Små hack. SM 169c.

(01)

117

l OÖre 1945.: TS på G. Små repor. SM 169b.

(01)

118

l OÖre 1946/45.: Små hack. SM 170b.

(01)

119

IOÖrc 1934, 1945TSpåG, I946Nickei.:SM 155,170b,l7la.

01,1/ 1+,
1+/01

120

5 Öre 1910.: SM 178.

121

5 Öre 1917 järn.: SM 185.

1/1+

122

l Öre 1917 järn, 1918järn, 1919 järn.: SM 274, SM 275, SM 276.

1,1, 1+

G ustav Vl Adolf 1950-1973.
123

5 Kronor 1952.: Jubileum. SM 2 .

01

124

5 Kronor 1954, 1955.: SM 3. SM 4.

01

125

l Krona 1960.: Små repor. SM 36.

(01/0)

126

50 Öre 1956,196 1. 25 Öre 1959.: Små hack. SM 55,58,78.

(01)

127

5 Öre 1969 med klump, l Öre 1959 (5'9).

01,1 +/01

128

l Öre 1959 (5'9).: SM 165.

l+

Karl XVI Gustaf 1973-.
129

50 Kronor 1975, 1976.: Jubileum. l kassett. SM l , SM 2.

01/0

Lots och Partier.
130

Gustav Il Adolf- Kristina.: 1/24 Thalcr 1632. SB 4a, 1633 Elbing(kronan). SB 5.: Solidus 1648 Riga. SB
67.

1-1 +

131

Karl XI.: Öre 1666, 1675, 1696, Öre SM 1678, 1/6 Öre SM 1667, 1676, 1673.

l ?- (l+)

132

Adolf Fredrik: 2 Öre SM 1764, l Öre SM 1750. Gustav IV Adolf: Y, Skilling RiksgaJds 1799, V. Skilling
Riksgälds 1799. Karl XIII: 1/12 Skilling 1812. Karl XIV Johan: V. Skilling 1821(2 ex.), l825,1829,1830.
Totalt lO ex.

l ?-1

133

AdolfFredrik-Gustav 111.: Öre KM 1768,1772,1778, 3 Öre KM 1762.

1-1+

134

2ÖreSMI762. 1/2Skilling i821.SM171.SMIIO.

1,1/1+

135

Karl XIV Johan: 1/6 Skilling Banco 1832, kantskada, SM 136a. 1/6 Skilling Banco 1832, fläckig yta, SM
136a.

1+,(1+)

136

Oskar 1: l $killing Banco 1852, kantskada, SM 94. 5 öre 1858/57, SM 133b.

1?/1,1/ 1+

137

Karl XV: 2 öre 1864, något llrg, SM 64. l öre 1864, SM 74a. l öre 1872, SM 80a.

1?/1,1/1+,
0111 +

138

l? - 0110
Oscar 11.: l kr (9), 50 öre (l), 25 ö re (12), l Oöre (23), 5 öre (13), 2 öre (15), l öre (7). Gustav V.: 1909 •
42. 2 kr jub 1938 (l), l kr (2), 25 öre (3), lO öre (68), 5 öre (5), 2 öre (20), l öre (42). Gustav V.: 194250. l kr (13), lO öre (12), 5- l öre (1 14). Gustav VI.: 1952·61. lOöre (33), 1961-73.2 kr (l), lO öre (26),
5 - l lire 1952-71 (287). Bra blandning, totalt 707 st mynt.

139

Jubileumsmynt.: 2 Kr 1907,2 Kr 192 1,2 Kr 1938. SM 61, SM 9, SM 22.

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

140

Jubileumsmynt.: 5 Kr 1935,5 Kr 1952, 2 st 5 Kr 1959, 2 st 5 Kr 1966. SM 3, SM 2, SM 5, SM 7.

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

141

Jubileumsmynt.: lO Kr 1972. 50 Kr 1975. SM l, SM l.

01,01/0

142

Jubileumsmynt: Karl XVI Gustaf200 Kr 1980, 1983. 2 Öre 1920, l Öre 1909.

Ol /0,01/0,1,1

143

Arsset 1978- 1983 hårdpl ast. 6 st.

O

Utländska Mynt.
Danmark.
144

Malmö. Sesling 1524. Spricka, korroderad, varit böjd, kantfbrlust. G 63.

(l ?)

145

16 Skilling RM 1856.

1+/01

146

16 Skilling RM 1857.

1+101

147

16 $killing RM 1857.

1+/01

148

4 Skilling RM 1869.

OJ

149

4 Skilling RM 1870.

01

150

4 Skilling RM 187 1,1872.

1,01

151

4 Skilling RM 1871,1873.

1+,1+

152

4 Skilling RM 1872.

01/0

153 •

4 Skilling RM 1874. Liten rispa på frånsida.

(01/0)

154

2Skilli ng0anske 1761.4SkillingRM 1869,70.1 SkillingRM 1867, 1869.112SkillingRM 1868,
Borrskada.

111+,1?/1,1,
1+,1/ 1+,(1+)

155

5 Kr 1960 jub, 5 Kr 1964 ju b, l O Kr 1967 ju b, l O kr l %8 jub.

01/0,0110,
01/0,01

156

2 Kr 1888 ju b.

01

157

2 Kr 1892jub.

01 /0

158

2 Kr 1903 ju b.

1+/01

159

2 Kr 1906 jub.

01/0

160

2 Kr 1912jub.

01

161

2 Kr 1912jub.

l+

162

2Krl915.

01

163

2 Kr 1923 jub.

01

164

2 Kr 1930jub, 2 Kr 1937 jub.

1+/01,01

165

2 Kroner 1941.

166

2 Kr 1945 ju b.

01/0

167

2 Kr 1953 ju b.

01

168

l Krone 1929,1941. 25 Öre 1953. l O Öre 1933,1946.

1?/ 1,1/ 1+,
0110,1,01

169

l Krone 1935.

l+

170

25 Öre 1939,25 Öre 1948.

1+,1+/01

171

lO Öre 1882.

l ?/1

172

lO Öre 1884.

1+/01

173

lO Öre 1907,1910 liten rispa på frånsidan .

1+/01,01

174

l OÖre 1922, mörk patina.

01

175

5 Öre 1894, 5 Öre 1904.

1, 1

176

2 Öre 1917. Kantskada.

(l+)

177

l Öre 1902,1926 HCN.

01,01

178

l Öre 1927 N.

OJ

179

Arsset 1974, 1976- 1981.7 st.

o

Övriga världen.
180

Baltikum.: LivHindska ordcm. Riga. Wilhelm v. Brandenburg. Schilling 1563. Fcd. 579.

l+

181

Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Herman v. BrUggen. Schilling 1537. Svagt pr!lglad. Fcd. 488.

1+/0 1

182

Baltikum.: Livländska o rdern. Riga. Thomas Schönning. Schilling 1537. Fed. 353.

l+

183

Baltikum.: Livländska ordern. Reval. Herman v. BrUggen. Skilling utan år. Fed. 148.

III +

184

Baltikum.: Livländska ordern. Riga. Walter v. Plettenburg. Schilling 1532. Fcd. 465.

1/1+

185

Belgien.: 5 Francs 1869.

1/1+

186

England.: l Penny 1797, stora kantslag.

( l ?)

187

Frankrike.: 5 Francs 1873.

l+

188

Japan.: lsshu Gin (Onc shu silver) 1868~9. Mciji.

l+

189

Japan.: lchibu Gin (Onc bu silver) 1859-1868, Ansei.

l+

190

Mexiko.: 8 Reales 18SO, GO.

191

Nederll!ndema.: Lövwenth aler. l 637. KM l 5:2

192

Ryssland.: l Rubel l 732.

l/l +

193

Ryssland .: S Kopek 1831,5 Kopek 1833, S Kopek 1860.

1+,1/ 1+,1

194

Spanien.:

195

Thailand/Siam.: l Bath (B ullet coin), Rama rv, Mongkut.

l+

196

Tyskland: Brakteat 13-1400-tal.: Hamburg. Stadsport?, slagen inom slät ring. Jesse 168.

l?

s Pesetas 1871 , DE-M.

111+

Lots och Partier.
197

Finland.: Arsset 1974 -1982.9 st.

O

198

Nederll!ndema.: 2\1, Gulden 1938 Kantskada, 1939. USA.: y, Dollar 1918. Schweiz.: S Franc 1932, 1933,
1939. 2 Franc 1947. Totalt 7 st mynt.

l?/ 1-1+/01

199

Norge: 2S Kr Jubileum 1970. Sverige: Medalj, Svenska Mynttyper (Silver).

O1/0,0

200

Polen, Sigismund W asa.: Solidus 1616, 3 Grosellen 1622, 1/24 Thaler 1623, 1624, 1626. KM 6,2S,IS

l? - (l+)

201

Diverse blandade mynt 18-1900-tal. Bl.a. Finland, Norge, Danmark, England, Schweiz, Italien, Frankrike
m.m. Totalt ca: l kg.

l?- 01

Antika Mynt.
Grekiska Mynt.
202 •

Athen, 449-4 13 f. kr.: Tctradrachm. Testmärke. S.2S26.

1/ 1+

203

Athen, 449-413 f. kr.: Tetradrachm.Korroderad. S.2526.

l ?/l

204

Zeugitana.: A: l 8. S.6S26.

l+

205

Alexander 111, 336-323 f.kr.: S.6723.

206

Alexander III. 336-323 f.lcr.: Drachm. S.6730.

207

Filip 111. 323-3 l 7 f. kr.: Tetradrachm. S.6749.

208

Antiochos IV, 175- 164 f. kr.: A:IS. S.6994?.

l ?Il

209

Alexander Il (Zebina), 12817 f.kr.: A: 21. Ärgig. S.7125.

(l )

l+

Romerska Mynt.
210

Julius Ceasar.: Denar. 46 f.kr. S.3S6.

1/1+

211

Marcus Antonius.: Denar. 32-31 f.kr. S.414a.

1?/l

212

Caligula, 37-41 f.kr.: As. Rengjord, porig. S.616.

(l)

213

5ervus Alexander, 222-235.: Denar. S.2206.

l+

214

Scrvus Alexander, 222-235.: Denar. $.2235.

]+

215

Servus Alexander, 222-235.: Sestertier. S.2257?.

1/ 1+

216

Servus Alexander, 222-235.: Sestertie r. Något ärg. S.2260.

(1/ 1+)

217

Go rdianus 111, 238-244.: Seste rtier. S.2506.

l+

218

Valerianus Il, 253-255.: Antonian. S.3071.

I I I+

219

Postumus, 259-268.: Antonian. 5 .3121.

l+

220

Claudius Il Gothicus, 268-270.: Antonian. 5.3205.

l+

221

Claudius Il Gothicus, 268-270.: Antonian. S.3220.

l+

222

Diocletian, 284-305.: Follis. S.3539.

1/1+

223

Maximianus, 286-305.: Follis. $.3644.

l+

224 •

Maximinus II, 309-3 13.: Follis. Ärg. S.3755.

(1+/01)

225

URBS ROMA. 330-348.:

1?/1

226

Valentianus Il, 375-392.: A: 3. S.4165.

227

Lot.: 3 st romerska kopparmynt: S.909, S.4258, Obestämd. 2 st bysantinska mynt: S.l62, S.532.

l ?12- I

Medaljer.
Sverige.
228

Gustav Il Adolf.: Kungens segrar. Hild. 53. Gjuten, jam. Sc omslaget på SNT 3:1994.

229

Gustav Il Adolf.: Gustav Ll Adolfs segerrika kamp mot trosfrihetens fiender. Hild. 57. Gjuten, jam. 52
mm.

230

Christina.: 23110 1642. Hild. 13. Gjuten, tenn. 62 mm.

231

Karl XI.: Konu ngens resa till Vesterbotten 14-15 juni 1694. Fläckar. Hild. 123. Tenn. 63 mm.

l+

232

Karl XI.: Obestämbar. Oval. Gjuten, tenn.

1?/1

233

Karl XI.: Lunds Akademi 1668. Hi ld 20. Brons.

01

234

l+

Karl XI.: Konungens uppfostran. Hild. 15. Tenn. 45 mm.

l+

235

Karl XII.: Kalabaliken vid Bender Hild. 167. Gjuten, jam.

l+

236

Karl XII.: 1711 . Hild. l 59. Gjuten, tenn. 50 mm.

237

Ulrika Eleonoras fildelsed ag 1732.: Hil d. 17. Brons.

l+

238

John Oxenstierna.: 1666. Hi ld l :s 26. Tenn. 40 mm.

1+/01

239

Gustaf Il Adolf 1632-1982. Samfundet kungliga myntkabinettets vänner. Brons. 45 mm.

OJ

240

Carl XVI Gustaf30 år 1976. Sporrong. Brons med etui.

OJ/O

241

Nils Ludvig Rasmusson, 1904-1973.: Svenska Numismatiska Föreningen. Brons.

01/0

242 *

Hedemora stads Peder Swenson medalj. Tilldelad Gösta Carell 1946. Guld med grönt band. 33,5 gr. 35
mm.

01/0

243

Belöningsmedalj, Stockholm stad. 1959. Förgyllt silver med band. 35 mm

01/0

244

Nobelpristagare 1973 (6 st). Sporrong. Silver. 45 mm. l etui.

01/0

245

Karolinska Sjukhuset 1940. Carell. Brons. 55 mm.

1+/01

246

Fidem XX kongress. Stockholm 1985. Brons+ etui. 60 mm.+ Utst!!llningskatalog.

01/0

247

Kungliga Patriotiska S!!llskapet.: För lång och trogen tjänst. Med rosett. Silver. 41 mm.

01 /0

248

Svärdsordem.: Riddartecken i guld. Klenau 753.

01/0

Övriga världen.
249

Danmark.: Nordiska Kont och Jndustriutst!!llningen i Köpenhamn 1872. Tenn. 54 mm.

OJ

250

Finland.: Konstmedalj. Respublica Finlandia:. Termo Sak.ki 1988. Brons. 70 mm.

01

251

Israel.: Ben Gurion 1973. Mässing 59 mm.

OJ

Lots/Partier.
252

Hedlingers Rcgc ntl nngd.: Nr. 30 Magnus Eriksson, Nr. 32 Håkan Magnusson, Nr. 40 Hans (Johan Il) Nr.
54 Ulrika Eleonora Brons, Fläckar.

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

253

Hedlingers Regentlnngd.: Nr. 46 Gustav Vasa, Brons. Nr. 51 Karl XI, Silver. Nr. 53 Karl XII, Brons. Nr.
54 Ulrika Eleonora, porig, Silver.

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

254

lngeniörsvctenskapsakademien.: Gustav Gröndahl 1958, Helge Palmcrantz 1948, Peter Karlsson 1943,
Johan Erik Cederbllom 1939. Brons. 44 mm.

01/0

•

153

202

242

255

Akademimcdaljer: Guilelmus Lilljeborg 1924, Veit Brecher Wittrock 1933, Allvar Gullstrand 1935.
Silver. 30mm.

l+- 1+/01

256

Akadcmimedaljer: Guilelmus Lilljcborg 1924, Abraham Baeck Nosoc 1931, Svante Arrhenius 1937.
Silver. 30 mm.

1+/01

257

Kungliga Myntkabinettets vänner.: a.) Christina Regina. b.) Gustav lll. c.) Elias Brenner. d.) Carl
Michael Bellman. e.) Myntorter genom seklen, medalj över 1000- talet. f.) Myntorter genom seklen,
medalj över Il 00- talet. Silver 45 mm.

01

258

SvenskaNumismatiska Föreningen.: Årsmötesmedaljer: 1977, 1985, 1988, 1990.

01/0

259

Svenska Numismatiska Föreningen.: a.) Minne av guldbrölloppet 1907 b.) Årsmötet i Uppsala 1978.

1+/01,01 /0

260

a.) Oscar Il. 70 årsjubileum 1899. Silver. 56 mm. b.) Oscar Il. 25 årsjubileum 1872-1897. Silver. 40 mm. l +- 0 1
i etui. c.) Nils Boberg 1881-1939, KMK's vänner, Brons. 56 mm. d.) Carl Michael Bellman 200- års
jubileum Brons. 56 mm. e.) Karl XVI Gustaf, Kungligt 20-årsjubileum 1993.

261

a.) Oscar Il. Uppsala Universitet 1477-1877 av A. Linberg. Brons 56 mm. Hild. 14.: b.) Victoria av
Baden, Drottningens 65-årdag av Alfred Ohlsson 1927. Brons 56 mm.

1+- 1+/01

Polletter.
262

Polletter mm.: Svenska och Utlllndska. 46 ex.

Vllxl.

Spelpenningar och Jetonger.
263

Spelpenningar mm.: Tyskland, Frankrike, England, många äldre. 24 ex.

Vlix l.

264

Spelpenningar.: 1700-tal. Fugax Fortuna)(Dcn som har lycka .., Fugax Fortuna)(Caute & Prudentia,
Dristigt och Slugt)(Warsamt Försigtigt, "Görtz huvud". Holst 144,147,148,167.

l? - l

265

Spelpenning.: Atsida: Warsamt och Försigtigt. Frånsida: Dristigt och Slugt. Holst. 167.

266

Jetonger.: a.) Ats. Heliga Birgitta. Fråns. Den helige allo. NM 24 sid 3 Nr 22. b.) Ats. Heliga Birgitta.
Fräns. Birgittakorset NM 17:2 sid 333 Nr 19.

01

Sedlar.
267

Sverige.: l kr 1914,1918,1919,1920, 1921.

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

268

Sverige.: l Krona 1917.

l+

269

Sverige.: 5 Kronor 1924.
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336

Sjöstrand, E.: Mynt- och Bankpolitik under Hattväldet 1738-1 764. Uppsala 1908. Haftad. Med dedikation
från lbrfattarcn till Gustaf Dalen.

337

Skaare, K.: Coins and eoinage in Viking age Norway. Lund 1976. Inb.

338

Stiemstedt,A. W.: Beskrivning öfver svenska kopparmynt och polletter. 1-11. Stockholm 1871 . Grönt
halvklotband.

339

Sundberg, G. (Red.): Från Myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987. Inb.

340

Swensson, T. (Red.): Kungliga Myntet 1850-1950. Stockholm 1950. Hft.

341

Södermark, R.: Kungl. Svenska Riddarcordnama. Lund 1907. lnb.

342

Tingström, B.: Svensk numismatisk uppslagbok. Stockholm 1963. Inb.

343

Tingström, B.: Sveriges Plåtmynt 1644-1776. Uppsala 1984. Hit

344

Westermark, U - Ashto n, R.: Sylloge Nurnmorum Graecorum, Finland. The Erkki Keckman Collection.
Del l . Helsingfors 1994. Inb.

345

Wilcke,J.: Kurantmonten 1726-1788. Köpenhamn 1927.lnb.

346

Wolontis, J.: Koppnnnyntningcn i Sverige 1624. Helsingfors 1936. Hft.

347

Åsbrink, G.: Vasaordem. Stockholm 1922. Hft.

348

Åsbrink, G.: Vasaordem. Stockholm 1922. Hft.

349

Kronobergsboken 1987. Från myntkabinettet i Växjö. Växjö 1987.lnb.

35{)

Sörmlandsbygden 1962. Med bl.a: Rasmusson, N.L. Nyköping som myntort under Knut Långes tid . Inb.

351

Theoretisk undersökning ... om penningenöd, mynt,agio, cours... Stockholm 1815.36 s. Hfl

Periodiska publikationer.
352

Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1938. Hft.

353

Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1943, 1944. Två grå helklotband.

354

Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1959-1 970. (12 vol.) Hft.

355

Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1975176, 1977178. (2 vol.) Inb.

356

Nordisk Numismatisk Årsskrift.: 1973-81, 1991. (6 vol.) Inb.

357

Numismatiska Meddelanden.: 2. Stockholm 1875. Omslaget ersatt med grönt skyddsomslag.

358

Numismatiska Meddelanden.: 10. Stockholm 1887. Hft.

359

Numismatiska Meddelanden.: 13. Stockholm 1892. Hft.

360

Numismatiska Meddelanden.: 17. StockJ1olm 1905 - 1915. 4 delar Hft. Numismatiska Meddelanden 25.
Hft.

361

Numismatiska Meddelanden.: 18. Stockholm 1908. Hft.

362

Numismatiska Meddelanden.: 23. Stockholm 1923. Hft.

363

Numismatiska Meddelanden .: 25. Stockholm 1930. Hft.

364

Numismatiska Meddelanden.: 30. Stockholm 1965. Hft.

365

Numismatiska Meddelanden.: 31. Karlskrona 1973. Inb.

366

Numismatiska Meddelanden.: 32. Medaljgravoren Erik Lindberg 1873-1 966. Del l och 2. Stockholm
1988. 1nb.

367

Numismatiska Meddelanden.: 33. Stockholm 1983.1nb.

368

Numismatiska Meddelanden.: 34. Stockholm 1983. Inb.

369

Numismatiska Meddelanden.: 35. Stockholm 1990. Inb.

370

Numismatiska Meddelanden.: 36. Uppsala 1987. Inb.

371

Numismatiska Meddelanden.: 37. Festskrift tillagnad Lars O. Lagerqvist. Uppsala 1989. Inb.

Tidskrifter.
372

Myntkontakt, Svensk numismatisk tidskrift 1975- 1992, Register till Svensk numismatisk tidskrift 1972 1992. Enkel inbindning.

373

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1983-1 995, vissa nummer saknas.

Auktionskataloger och lagerlistor.
374

D. Holmbergs lagerlistor nr. 60, 62, 63, 64, 66, 70. Alla i gott sk ick. (6 st. lagerlistor.) Stockholm 19321942.

375

)sidor AdolfBonniers san1ling af Svenska Medeltidsmynt. (D.Holmberg auktion 69.) Faksimi1.1957. Hft.

376

Finlands numismatiska fbrcning. Auktion nr 300. 18-19 januari 1992. Hft.

377

Katalog Over en utvald Samling Svenska Silvermynt. (C-0 Algård). P.Österlund Myntauktioner 12mars
1977. Inb.

378

Leosgreve Christian Lerche's Möntsamling. Bruun-Rasmussen och B. Ahlström auktion 24-26 mars 1992.
Hft.

379

J. Schulman 12juni 1928. Bl.a. M. Bemström, Göteborg. Hft.

380

SNFs auktionslistor: Nr 19: Sept-47 (Med. priser och del v. köpare.), Nr 31: Sept-50 (Med priser. Skadad
"ryggsida" utan textfllrlust.), Nr 34: Juni-51 (Sid. l och 24-28 är fotokopior.), Nr 37: Juni-52 (Delvis
priser. Sista sidan fotokopia.), Nr 42: Febr-55 (Del v. priser. Skadad sista sida.), Nr 43: Dec-55, Nr 44:
Juni-56, Nr 45: Okt-56 (Delvis priser. Tejpad rygg.). (8 st. auktionslistor.).

381

Swiss Bank Corp. och Spink&Son. Aul..'tion ZUrich 30/11- 1/12 1989. (C-E Schmitz samling) Coins of
Sweden, Part l. 1512·1697.1989. 1nb.

382

Lagerlistor. Moncia Mynthandel 1,2. Högbergs Mynthandel4,5,7,10.

383

Bukowski nr 87 (häftad.) samt Adolph Hess lagerlista 1883, "Thalem, Medaillen und GoldmUnzen..."
(häftad med l pi.).

Partier/Lots. Böcker, tidskrifter m.m.
384

Gamby, Wallen rn.fl: Bland Numismatiker. Minnen från 1920- 1930· och 1940-talen. SNF Smärre
Skrifter 3. Riksgälden, den svenska statsskulden 1697-1834. SNF Smärre Skrifter 4. Medaljer utgivna
1873·1987. Fonder och Stipendier. Stadgar. SNF Smärre skrifler 5. Felpräglade mynt. SNF Smärre
Skrifter 6. Hft.

385

Hildcbrand, H. rn.fl.: KVHAA månadsblad 1884 innehållande diverse numismatiska artiklar. Pccvnia 1-4,
1990-1993.

386

Hol st, Lagerqvist, Nathorst-Böös m. fl.: l. Antika årtalsmynt 2. Mynt av arabiskt ursprung funna i
Skandinavien. 3. Fyndet i chiiTonjcn. 4. Mynten berllttar. 5. Alfred och Helene Jacobsson. Särtryck ur
Åbo akademis årsskrift XIII-XV. 6. Gamla Mynt - litet myntlexikon. 7. Myntkatalogen Tvål1undra år. 8.
Myntkabinettet i Smålands museum. 8. Översikt över fastlandsmyntningen 1180-1250. Särtryck ur
Numismatiska Meddelanden 34. l·lfl.

387

Tonkin, Wallc!n, m.fl.: Myntboken 1979,82. Sveriges sedlar. Värderingspriser 1979. Register 1983-1 992
tbr SNT. Daler,Krona,Öre. Hfl.

388

Jllntti och Kam ila.: Nya ordenshandbokcn.Helsingfors 1984. Inb. Castren, K.: Les ordres nationaux de la
Finlande. Helsingfors 1975. Inb. We ilin· Göös.: Heraldica fennica. Esbo 1978. Inb.

389

Nathorst-Böös, E. Att san1la nurnsrnatica. Stockholm 1958. Biblioteksband. Bukowski Auktion 108,
Oldenburg bl. a ordnar. 1897.

390

Platbarzdis, A. Die königlich Swedische MUnze in Livland. Stockholm 1968. Hft. Marco. J. Mynttecken
från hela världen.

391

Landskapsinventeringen, del 1-3, 5·7.

392

21 st häften med diverse numismatisk litteratur, bl. a några av SNF:s småskrifter.

393

Diverse småskrifter. 13 st.

394

Diverse numismatik, bl.a. SNT register 1972-92, Timmermansordens Myntkabinett, NNA 1981 m.m.

395

Lindgren, T.: Den linska allmogens trygghet. Lagerqvist och Nathorst-Böös.: Sedlar. Laurila. P.: Soviet
paper money. Bourg och Hanot.: Assignats Francais.

396

Diverse böcker, bl.a. KVHAA's Arsbok 1978,79,90, 91.

397

Hintzc, B.: Renässansmednljer. Helsingfors 1924.Hft. Renqvist, A.: Arvid Karlsteen. Helsingfors 193 J.
Hft. Olscen, B.: Len Ahlbom ·En Svensk medaljkonstnär under 1800-talet. Lund 1962. Hft.

398

Linder-Welin, U. S.: Svensk kopparoch kopparmyntning. Bergslagens Museum 1951. Hft. NathorstBöös, E.: Poletter .... Dalnma. Hfl.

Övrig litteratur.
399

Bergefalk, P.E.: Någots om Guldets framtid. Upsala 1853. Hft. Något slitet omslag.

400

Forsstrand, C.: Sveriges aldsta fllretag ..... Stoekholrn 1923. Inb. Något trasig.

401

Hildebrand, H.: Sveriges medeltid J. 4. Stockholm 1879-1953. Amatörmässig inbindning.

402

Hildebrand, K. G.: Falu stads historia 1641-1687. Falun 1946. Hft.

403

Lindroth, Sten.: Gruvbrytning och kopparhantering vid Stor Kopparberget Dcl2. Uppsala 1955. Inb.

404

Scandcr, R.: KariiX:s Göteborg på Hisingen. Göteborg 1975. Haftad.

405

Schnell, 1.: Nyköpings Historia. Nyköping 1963. Inb.

406

Stoltz, E.: Jockom Beck och Andarums alunverk. Lund l979.1nb.

407

Svenska Industriens Man. l :4 och 2: l. Stockholm 1875, 1880. Två inbundna vol.

408

Journal för manufakturer och hushållning. Stockholm 1826. Inb.

409

Lidman, H. Dansen kring jamet. Meinander, N. Gränges. Inb.

410

Aberg, Alf.:Vår svenska historia. Wik, H.: Norrlands export 1871-1937. Bachman, M.: Studier i kungl.
vinerhets historie och antivitets akademiens historia.

Plakat och Förordningar.
411

Plakat16mars 1686. Förnyelse om 1681 års utgående mynt.

Diverse.
412

a.) Myntskåp. Lembit 400, grön filt med plcxiglas. b.) Låsbar trälåda, 420x270x 135 mm.

413

Myntbrosch.: 2 Kr Jubileum 1897. Hänge.: 5 Kr Jubileum 1935.

414

Inramad plansch med avbildningar på Sveriges kast och minnespenningar, ca 60 x 40 cm. Utgiven av
Strandbergs Mynthandel, Stockholm.

4 15

Mynthandlare Holmberg.: 7 st brev och telegram från Kungliga Myntkabinettet och Stockholms
Stadsmuseum . 3 st gåvo och tackbrev till/från Timmerrnansordern. Diverse klipp och ett foto.

l+

Sven Svenssons samling.
Nedanstående text ar hamlat ur: Vad ar Numismatik? av Lars O. Lagerqvlst och Ulf Nord lind. Stockholm 1981 .
Handlaren Sven Svensson, som avled 1928 i Stockholm, hade i många år suttit i Svenska Numismatiska Föreningens styrelse. lians
samlingar- som inte bara omfattade numismatiska objekt- var nog vad mynten och medaljerna beträffar bland de största en enskild
svensk med begränsade medel någon sin llgt eller kommer att äga. Som han var ogift beslöt han sig för att testan1entera samlingarna
till föreningen. Kapitalet var tyvärr otillräckligt för att man i längden skulle kunna hålla den utställning som Svensson drömt om.
Därtill kom att Kungliga Myntkabinettets nyn salar- som inte funnits 1928- började bli tillgängliga för alla intresserade. Efter långa
diskussioner erhölls permutation av Svenssons testamente. Dc delar av hans samlingar, som inte ansågs behövtiga för framst Kungliga
Myntkabineuet, började sllljas 1964. Kapitalet tillfaller Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik, som står under Kungliga Vitterhets,
Historie och Antikvitetsakademins överinseende. Styrclsens medlemmar vl!ljs av denna samt av Svenska Numismatiska Föreningen.
Kungliga Myntkabinettets chef ar sjalvskriven ordförande. stiftelsens framsta uppgift ar att gynna numismatisk forskning inom
Svenssons samlingsområden -i huvudsak östersjöområdct, frl!mst de nordiska och baltiska llinderna-samt att komplettera Kungliga
Myntkabinenes samlingar på dessa områden.
Mera om Svenssons donation och bildandet av Sven Svenssons Stiftelse fur Numismatik kan man ll!Sa om i Numismatiska
Meddelanden XXV, 1930, s 771f, samt i Myntkontakt 1978, s 30ff. Permutationen finns beskriven i Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad 1963, sl30, 133 och 186. Delar av samlingama har, som framgått ovan, redan avyttrats på auktioner från 1964 och
framåt. Det mesta har sålts via SNFs egen auktionsvcrksamhet, framst på 60-talct, men två större offentliga aul..:tioner har också
avhållits 1966 och 1970 i Hirsch Mynthandels regi. Innan yl1erligare försäljningar kan ske måste återstående material gås igenom av
representanter dels från SNF, dels från Kungliga Myntkabinettet, flir att man slutgiltigt skall kunna bestlimma vilka objekt som skall
överll!mnas till KMK som gåva, och vilka objekt som skall fllrsllljas. Denna genomgång pågår för närvarande, och avslut har gjorts på
medeljer och papperspollener. Mera om inventeringsarbetet finns an ll!Sa i Svensk Numismatisk Tidskrift 1995, nr 7, s 184.

Medaljer.
Kungliga Medaljer.
4 16

Gustav Vasa.: Durands allmanna serie minnespenningar. Graverad i Paris 1826. Hildebrand ger följande
kommentar: "De anförda årtalen vitna om en utomordentlig brist på historisk kunskap, eller rattare om
stor vårdslöshet. Det tycks au man åt konung Gustaf af misstag givit Axel Oxenstiernas födelse- och
döds-år, hllmtade från dennes i samma serie präglade minnespenning". Brons 40,4 g. Hild. 18.

01

417 •

Gustav Il Adolfoch Maria Eleonora.: Silver, fllrgylld, gjuten.l7,4 g. Hild. 287b.

1/1+

418 •

Gustav Il Adolf.: Minnespenning med kungens valspråk "Deo et victricibus armis", översatt 'Med Gud
och de segerrika vapnen". Minnespenningar av denna typ är präglade eller gjutna både fbre och efter
kungens deltagande i trenioåriga kriget. De utdelades bl a åt personer som givit prov på tapperhet och åt
andra personer som gjon kungen vikt.iga tjänster. Oval. Bly gjuten 30,6 g. Hild. 103.

419 *

Kristina.: Drottningen avsäger sig kronan på rikssalen i Uppsala slott den 6 juni 1654. Gravör: CG
Hanman fbr hans svenska regentlängd efter Keders fbrslag. Brons, 22,6 g. Hild. 82.

1+/01

*

Kristina.: Drottningens högtidliga intåg i Rom i december 1655. Gravör: Gaspare Moronc Rom.
Frånsidans bild visar stadsporten Pona Fl aminia (Pona del Popolo) framfllr vilken Kristina och två
kardinaler rider till hast. Brons l 5,9 g. Hild. 83, Bildt (1906) s 37ff.

1+/01

420

421 •

Karl XI.: Sveriges inre välstånd och sjlllvstandighet i fllrhållande till främmande makter under senare åren l+
av kungens regering. Gravör: Arvid Karlsten fllr dennes andra regentlängd.
Den sköld som faller ned från himlen på frånsidans bild är en sk. ancile. Enligt den antika mytologin fllll
en sådan sköld ned från himlen under t.:ung Numas tid. Roms vlllfllrd skulle vara fl!st vid denna sköld.
Silver 9,2 g. Hi! d. III.

422 *

Karl XI.: Kröningen i Uppsala domkyrka den 28 september 1675. Gravör: Arvid Karlsten. Stamparna har
blivit omgjorda: åts osignerad och andra små skiljaktigheter som t. ex. avseende lagerkransen och Analets
siffror. Silver 16,7 g. Hi ld. 44a.

423 •

Karl XII.: Kungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland
avslutade freden den 20 september och 30 oktober 1697. Förmodligen slagen i Tyskland. Silver 7,4 g.
Hild. 13.

424 •

Karl XII.: Kungen mottar den heliga smörjelsen i Stockholms storkyrka den 14 december 1697. Gravör:
Arvid Karlsten fllr dennes andra regentlängd. Silver 7,S g. Hi ld. 18.

42S *

Karl XII.: Kungens död 1718. Gravör: C G Hanrnan. Silver 8,3 g. Hi Id. 202.

426 •

Ulrika Eleonora (d.a.).: Drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper. Gravör: Arvid Karlsten fllr
dennes andra regentlängd. Stan1pskada. Silver 5,9 g. Hild. 12.

l+

427 *

Fredrik 1.: Kungens minne. Gravör: Carl Enhörning fllr hans regentlängd år 1787. Silver 6,5 g. Hild. 80.

1/1+

428 *

Adolf Fredrik.: Tronfllljarens fllrmälning med Lovisa Ulrica av Preussen 1744. Gravör: Georg Wilhelm
l+
Kinel Bres! au (inte Johann Kittel som Hildebrand anger) med anledning av fllrmlllningshögtidligheterna i
Berlin. Silver 7,3 g. Hild. 7.

429 *

Gustav III.: Svenska flottan under hertig Carls beflll vinner slaget vid Bogland i finska viken 1788.
Gravör: Carl Enhörning 1793. Brons 14,4 g. Hild. 68.

430 *

Gustav IV Adolf.: Prins Gustav Adolfutropad till kung den29mars 1792. Hildebrand betecknar medaljen 111+
som "utländskt simpelt arbete". R enligt Hild. Massing 2,9 g. Reffiad rand. Hi! d 3.

431 *

Gustav IV Adolf.: Ordenssällskapet Fribyggarc-samhället. Gravör: Carl Gustav Fehrman. Praglad hos
Kapten Mechanicus Appelqvist. Sällskapet hade litterärt och pedagogisl't andamåL Denna medalj avsåg
inrättandet av ett lyceum fllr undervisning och utdelades där som belöning. Brons 12,5 g. Hil d. 49.

01

432

Karl XIII.: Fred mellan de allierade ma1-..1ernaoch Frankrike i Paris 1814.
Gravor: Thomas Wyon i London sannolikt 1814. Sverige tillerkändes genom denna fredsuppgörelse 24
mi tioner francs som ersättning fbr ön Guadeloupe. Kants lag. Brons 87,5 g. Hyckert NM Xlll s 41 nr 2.

l+

433 •

Karl XIV Johan.: Hillska skolan på Barnängen i Stockhohn. Belöningsjetlong fllr flit och uppfbrande.
Hillska skolan hade som andamål att bereda "en liberal, humanistisk och moralisk bildning". Skolan
organiserades 1829 av h!l.radshövdingen greve David Frötich och upplöstes 1846. Ifrågavarande
minnespenning började praglas 1832. LAs mera om skolan och jettongems av Eva Wisehn i SNT 1992 s
126ff. Silver 12,3 g. Hild. 103.

01

434

Oscar 1.: Kungens och drottning Joseph inas kröning I 844. Gravör: L P Lundgren. Silver 1.2 g. Hi Id. Il .

l+

43S

Karl XV.: Världsutställningen fllr fiskeri och sjöfan i Havre 1868. Belöningsmedalj. Gravör: C. Trotin
efter A. Barnels modell. Brons l 0,9 g. liyckert NM XIII s 66 nr l O.

01

436

Oscar Il.: Uppsala universitets fyrahundraårsfest 1877. Gravör E. H. Ekvall. Tenn 17,6 g. Hycken NM
Xlll s 97 nr 15.

01

437

Gustav V.: Svenska läkarcsällsknpets hundraårsjubileum 1908. Gravör: Erik Lindberg. Medaljen skulle
åtflllja saltskapets årliga pris fbr framstående forskning. Brons 145,9 g. Hycken NM XV11:2 s 132 nr 8,
Ehrensvärd NM XXXI1:2 s 53.

l+

1+/01

1/1+

419

421

427

439

447

438

Gustav V.: Invigningen av Stockholms stadshus 1923. Modellerad av skulptörenAron Sandberg.
Graverad och präglad hos Sporrong & Co. Aron Sandberg ( 1873-1959) var bl a skulptör och överlärare
vid tekniska skolan i Stockholm. Arbetade som dekorativ skulptör vid stadshusbygget Medaljen slagen
av Stockholms stadshusnämnd med anledning av stadshusets invigning och utdelad till funktionärer,
tjänstemän och arbetare vid stadshusbygget Brons 75,4 g. Wahlstedt NM XXIV s 230 nr l.

01

439 •

Fredrika Dorothea Vilhclmina.: Minnespenning med drottningens bild. Gravör: Carl Enhörning. Ensidig.
Tenn 5,3 g. Hild. l.

01

Medaljer över enskilda personer.
440

Birgitta Birgersdotter.: Enligt Hyckert ar denna präglad i senare tid (Belgien?). Har använts som
radbandspenning och har haft ögla. Bly, !brgylld 23,7 g. NM XVII: l s 3 nr 4.

44 1

Charles Dickson (1814- 1902).: Slagen 1888 av Dickson i anledning av Göta Provinciallogens JOOårsminne. Gravör: Adolf Lindberg. Brons 79,4 g. NM XVII:2 s 258 nr 2.

01

442 •

Anders Knape Hansson (1720-1786).: Slagen 1815 och utdelades vid Gustafsbergs barnhus "som
uppmuntran åt de genom flit och framsteg samt god t uppfllrande mest utmärkta bland barnen". Gravör:
Carl Enhörning. Knape och hans hustru Katarina Hegardt donerade 1772 större delen av sin betydande
lbrrnögenhettill stiftande av barnhuset som anlades 1776 utan!br Uddevalla. Silver 12,4 g. NM XVII: l s
299.

01

443

Adam Magnus Emanuel Lagerberg (1844-1920).: Slagen i Paris av Brichant. Gravör: Michaux. Ml!Ssing
14,08 g. NM XVII:2 s 309 nr 2.

l+

444

Carl von Linne (1707-1778).: Slagen av Lieges saliskap !br trädgårdsskötsel och lantbruk som
belöningsmedalj. Brons 50,3 g. NM XVII: l s 263 nr 35.

1+/01

445

Johan Fredrik von Kaulbars (1689-1 762).: Slagen 1904 av S:t Johanneslogen Salomon a Trois serrures.
Gravör: Erik Lindberg. Silver 45,5 g. NM XVII: l s 198, Ehrensvärd NM XXX11:2 s 36.

l+

446 •

01 /0
Gustav af Klint (1771-1840).: Slagen 1895 av Nautisk-meteorologiska byrån att användas som belöning
lbr meddelade observationer gjorda under långvariga sjöresor. Linderdahl som omnämns på frånsidan var
kapten på ett fartyg från Gävle och gjorde åren 1880- J895 observationer under resor på atlantiska, indiska
och stilla oceanerna. Gravör: Lca Ahlborn. Silver 16,0 g. NM XVII:2 s 105 nr 4.

447 •

Karl August Ni cander ( 1799-1839).: Slagen av Svenska akademien 1892. Gravör: Lea Ahlbom. Silver
14,18 g. NM XVII:2 s 99.

01/0

448

Nils Otto GustafNordenskjöld (1869-1928).: Professor i geografi och etnografi vid Göteborgs högskola.
Rektor vid handelshögskolan i Göteborg. Modellerad i Wien av skulptören H Taglang. Graverad och
praglad på Hauptmunzamt i Wien. Brons 158,23 g. Ensidig. NM XXIV s 217.

01

449

Anna Rcgina Palbitzki (16 18-1666).: Gravör: Johan Rethe. Förgyllt bly 10,8 g. NM XVII: l s 43.

450 •

Matts Persson (1754-1809).: Hemmansägare i Utsu nd i Folk:tma i dalarna, riksdagsman. Gravör: Carl
Enhörning. Silver 39,5 g. NM XVII:2 s 23.

451

Fredrik Rudberg (1800-1839).: Docent i matematik sedan professor i fysik vid Uppsala universitet. Slagen 01
1863 av Vetenskapsakademien. Gravör: Lca Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 102.

452 •

Nils Gabriel Sefström (1787-1845).: Professor i kemi vid bl a artilleriläroverket Slagen 1861 av
Vetenskapsakademien. Frånsidan anspelar på Sefströrns !brtj:tnster att ha inlbrt vnsentliga lbrbllttringar i
bergsvasendet i alhnanhct ochjamhanteringen i synnerhet.Gravör. Lea Ahlbom. Silver 12,4 g. NM
XV11:2 s 116 nr 3.

453 •

Johan Vilhelm Sprcngportcn ( 1720-1 795}.: Spelpenning slagen 1786. Gravör: Carl Enhörning. Silver l 0.0 Ol
g. NM XVII: l s 322.

454

Jöns Svanberg (1771-1851).: Professor i matematik vid Uppsala universitet. Slagen 1856 av
Vetenskapsakademien. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,6 g. NM XVII:2 s 133.

OJ

455 •

Magnus Stenbock (1664-1717).: Slagen troligen i Danmark med anledning av Stenbocks utrymmande av
Tönning 1713. Gravör: l' Oerg. Brons 17,3 g. NM XVII s 115 nr 4, Ossbah r (J 927) 164. Inristning på
atsidan.

(1+/01}

456

Knut Agathon Wallenberg (1853-1938).: Bankdirektör. Slagcn 191 l i anledning av Wallenbergs 25årsjubileum som VD. Gravör Erik Lindberg. Silver 128,4 g. NM XVII:2 s 329, Ehrensvärd NM XXXII:2
s 66.

l+

l+

01

450

452

455

457

Johan OlofWallin (1779-1839).: Ärkebiskop. Slagen 1835 av gravören K. M. Mellgren. Brons 32,7 g.
NM XVU:2 s l 02.

01

Polletter.
Stockholm.
458

Ångslupspolletter, 15,10,5(2),3 öre, ÅF vitmetall, 8(3),7 öre mässing, Åkerholmska Bosättnings
Magasinet koppar, alla olika. Il st.

1-1+

459

Ångslupspolletter, 15, l 0,5(2),3 öre, ÅF vitmetall, 8,5,3 öre, 8 öre Karl XII torg-Stadsgården mässi ng,
Åkerholmska Bosättnings Magasinet koppar, alla olika. Il st.

1-1+

460

Ångslupspolletter, 12,8,5(2) öre mässing, 15,10(2),3 öre koppar, ÅF vitmetall, Nya Ångslupsaktiebolaget 1-J+
mässing, alla olika. l O st.

461

a.) ÅNGSLUPEN l NACKANÄS. 15 öre frånsidan slät. b.) D:o utan valör, oval och rund, frånsidan med
Sporrongs äldre stllmpel, mässing 3 st. NM IV 44:72.

1,111+,111+

462

Stockholms Ångslupsaktiebolag.: a) DOCKAN l STADEN, b.) DOCKAN l SLIPEN, Morellcs stllmplel
på frånsidan, mäss ing. 2 st. NM XII 75:33, NM XII 75:34.

1,1

Restaurang, cafe och marketenteripolletter.
463

Theodor Blanch Wiener Cafe, Hamngatan 18 B. Ålsidan 300,100,50,25, 10,5 öre. Frånsidan Sporrongs
raka stllmpel på två rader, nysilver. 6 st. NM XII 108:485-491.

464

Arbetames Ångkök. Fredags och Thorsdags middag. vitmetall. Onsdags, Thorsdags, Fredags och Lördags 1-J+
afton, vitmetall. D:o med rektangulär utstansning i mitten, Thorsdags, Fredags och Lördags afton,
vi tmetall. D:o Onsdags och Thorsdags afton mässing. Il st. Se NM XII sid 112.

465

a.) Kungliga 2:ra Lifgardets marketenteri, nyare typ, åtsidan 100 därunder ALG som monogram i oval
stllmpel. Frånsidan l 00 därunder Sporrongs raka stämpel på två rader. b.) Åtsidan l därunder ALG som
monogram i oval stämpel, frånsidan Sporrongs nyare stllmpel mässing. 2 st.

11J+

1+,1+

Diverse polletter.
466

Arbetare l Pollett l 18761 N", upphöjd kant, frånsidan slät med upphöjd kant, koppar. Obestämd.

467

A.E.M. 129, H5 allt instämplat, zink. Ensidiga. Obestämda. 2 st

J,111+

468

IB 1579, IB 11408 allt instämplat, koppar. Ensidiga. Obestämda. Jmfr. NM XII 169:90. 2 st.

J?,J

469

Rockmarken. 14, 12,3 insutmplat. Runda 37 mm, mässing. 3 st.

l/l+

470

a.) Alfred Johnson Vinhandel lO öre, zink. b.) Kontoristfilreningen 10, koppar. c.) Isbana Kungliga
Humlegården 3 öre, koppar.

1+,1,1?

Hundskattemärken.
a.) Hundskattemärke l Emellan årtalet 18-78 S:t Eriks bilden l N• 4417 instämplat, vid kanten en oval
pårlring, uphöjd kant, inslaget hål vid si dom a, brakteatpr!!glad. b.) Solna l 1862 instllmplat, vid kanten en

471

l ,J+

pari och en slät ring, inslaget hål upptill. Ensidiga, mässing.
472 •

Hundskatternacke l Emellan årtalet 18-94 S:t Eriks bilden l N• 121 instllmplat, vid kanten en oval pari ring, 111+
inslaget hål vid sidorna, brakteatpräglad. Oval. mässing.

473

Hundskatternacke l Emellan årtalet 18-98 S:t Eriks bilden /N• 1669 instämplat, vid kanten en parlrand,
två inslagna hål vid varje sida. Brakteatpräglad. Rektangulär med avhuggna hörn, koppar.

01

Övriga landet.
474

Sörforsverken i Atmars socken, Västernorrlands län. Ångslupspollett, Prinsessan LOVISA 5 öre. Ensidig
mässing.

475

Aby.: Östergötlands län. ÅBY l SPJNNERJ l stjärna med sidoprydnadcr, vid kanten en pari- och en slät
ring. Frånsidan med black, Ödeshög, mässing.

1+101

476 *

Åtvidabergs Jämvllg.: FB till vänster det dubbla kopparmarkel, daremellan ett inslaget hål. Ensidig,
filnem jämbleck.

l+

477

Dannemora.: Spisinrättningcn. D S l BM instäm pi at. Ensidig Jämbleck, obeskriven. Rost. Jmfr. NM IV
6:7.

478

Göteborg.: SK.IEPPS l WARFET l WIKEN l N• 1356 instäm pi at, re ffi ad kant. Fånsidan: I l KANNA l
DRICKA, reffiad kant, koppar.

479

Kalix.: a.) Upptill inom banderoll, ÅNGBÅTSPOLLETT 125 ÖRE, vid kanten en slät oval ring.
Frånsidan: Morells stämpel, oval vitmetall. b.) Lik fbregående men lO öre och rund, vitmetall. 2 st. NM
XII 168:42, NM XII 168:43.

1+,1+

480

Klosters Bruk.: C2116 T = KOL l CEL inst!lmplat. Frånsidan: med bläck, Klosters Bruk,jämbleck. Stj.
82:13.

III+

481

Korså Järnbruk.: II TOR l ES inom oval stämpel, allt instämplat. Ensidig, fbrtentjambleck. Stj. 83:8.

III+

482

Kristianstad.: Skånska Konservfabriken. En ring, darunder en stjärna, allt instamplat. Frånsidan: med
bläck X stad, fbrtent jllmbleck, obeskriven, oregelbunden.

l+

483

Laxsjö Masugn.: 14 T KOL instarnplat. Ensidig, fbrtent jambleck. NM IV 23:4.

III+

484

Laxsjö Masugn.: 13 T KOL instamplat. Fråns idan med bläck Laxsjö, Ensidig, fbrtentjllmbleck. NM IV
23:5.

485

LimA Jamvcrk.: 16 5 lnstämplat, med bläck Limå. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:13.

486

Limå Jamverk.: 16 1nstämplat. Ensidig, rektangulär, koppar. NM IV 23:14.

487

Linköping.: Stora Hotellet. a.) 35 instamplat. Frånsidan med bläck, Linköping. b.) 8 instllmplat. c.) 2
instamplat. Ensidiga, alla fbrtentjanbleck. NM XII 54:13,5,22.3 st.

1+,1,1

488

Mölndal.: l båge upptill, MÖLND-VÄG därunder BOLAG, inslaget hål upptill, frånsidan slät. Ärgfläck
på åtsidan, zink. Stj. 218.

l+

489

Movikcns Masugn.: M 12 Y, instäm pi at. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:2.

Ol

490

Movikens Masugn.: M Il Y, instllmplat. Ensidig, oval, zink. NM IV 27:4.

111+

491

Söderhamn.: Ångslupsbolaget Noctumus 30,25,20, 15, l Oöre. Frånsidan med sporrangs äldre stämpel,
koppar. NM XII 140:27, NM XII 141 :28-31. 5 st.

l +lO l -0110

492

Söderköping.: stadshotellet. PJ 50,25 instamplat, mässing. PJ lO instämplat, koppar. Frånsidan med
sporrongs nyare stämpel, NM XII 141 :13-15. 3 st.

1+,1+,1+

493

Stora Kopparberg.: a.) Bergslagsmärket med korslagda pilar, omskrift: STORE
KOPPARBERGSL:POLLETT • . Frånsidan: Ett berg under strålande sol, nedtill årtalet 1763, gaJide fbr 6
öre. b.) Lik fbregående men mindre och årtalet 1762, gällde fbr 3 öre. Ehn. 1015,1017.2 st.

l,l?

494

Stora Kopparberg.: ANNO l Kolryss 11682. Frånsida: H med därpå stalit F inom lagerkrans, koppar. Stj.
172:12a.

l?

495 •

Trelleborg.: Apoteket Svea. l minapartiet en hermesstav som omges av bokstaverna A S T, darunder
inom rel·;tangcl 31 instäm pi at, nedtill KH inslaget (Knut Haeger), inslaget hål upptill. Upphöjd kant.
Brakteatpräglad, zink.

l+

496

Trollhättan.: TROLL l HÄTTAN. Frånsidan 2 1 KANNOR l DRICKA. Ått.kantig, Koppar. Stj. 189: 1.

111+

497

Trummclsbergs Jemverk.: 10,2,1 instämplat. Frånsidan med blyerts Trummels l berg. Förtentjänbleck.
NM IV 66:22, 66:31, 66:32. 3 st.

1,1,1?

498

Uppsala brandkår.: På fllltet ar l ,2 och 3 utstansade, till vanster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar.
NM IV 67:8-10. 3 st.

01,01,01

499

Uppsala brandkår.: På flUtet ll.r 6 och 7 utstansade, till vanster inom oval ring ett krönt lejon. Koppar. NM
IV 67:13,67:14.2 st.

t +,0 1

500

Ursviken.: Savenäs Masugn. l oval på mitten, insvängd över och under, upphöjd stllmpel S L S, därunder
24 T. Ensidig koppar,argig. NM XJI 139:2.

l+

50 l

Vaxholms Fästning.: På flUtet, 2 instämplat l - - l ÖRE däröver i båge: WAXHOLMS FÄSTNING,
daromkring en pllrlring. Frånsidan med Morells stämpel, mässing.

l+

l+

502

Wattholma Jamverk.: a.) Tomt mittl1!1t, omskrift: Wattholma +MJÖLK-POLLETT+, mässing. b.) a.)
Tomt mittflUt, omskrift: Wattholma + MJÖLK-POLLETT+,jambleck. c.) Tomt mittfl!lt, omskrift:
Wattholma + MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittfllltet, mässing. d.) Tomt mittl111t, omskrift:
Wattholma +MJÖLK-POLLETT+, rund utstansning i mittflUtet,jllmbleck. e.) Tomt mittfl!lt, omskrift:
Wattholma +MJÖLK-POLLETT+, koppar. f.) Tomt mittflllt, omskrift: Wattholma + MJÖLKPOLLETT+, rund utstansning i mittfl!ltet, koppar. 6 st.

1-1+

503 •

Wigelsbo Gruvor.: 28/ W instarnplat, inslaget hål upptill. Ensidig, koppar. NM IV 69:13.

l+

504 •

Wikmanshyttans Jemverk.: 1 / SUP instllmplat. Ensidig, rund fllrtentjllmbleck. NM IV 70:17.

l+

SOS •

Wikmanshyttans Jemverk.: På fl11tet 17, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, allt
instarnplat. Ensidig, zink. NM IV 70: Il.

01

506

Wikmanshyttans Jemvcrk.: På fl11tet 12, vid varje sida inom pärlring THW sammanbundna, al h
instarnplat. frånsidan med bläck Wikmanshyttan. Ensidig, zink. NM rv 70: 16.

1+

Hundskattemärken.
507

Malmö.: Hundskattemärke. ·MALMÖ· / N" 210 instarnplat 1·1870· upphöjd kant, två inslagna hål vid
varje sida. Brakteatprllglad, mässing.

l+

508

Trelleborg.: Hundskattemärke. / 1875 instllmplat l N" 2 instllmplat inom rektangulär ram, 4 hål vid varje
sida. Brakteatpräglad, zink.

l+

Papperspolletter.
509

Lindgrens Vinhandel.: På flUtet 30 l ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHAN DEL. Vittext på blå
botten. Frånsidan med fastsllttningsrester. Papp, rund.

l+

SIO •

Lindgrens Vinhandel.: På flUtet 6/ ÖRE, omskrift: C.A.Lindgrens & Co VINHANDEL Vit text på blå
botten. Papp, rund. Frånsidan med fastsllttningsrestcr.

l+

Sll •

Sabbatsberg.: MAT-POLLETT l SABBATSBERGS l FATTIG=IN RÄTTNING 1 12 Skilling- Bco 1832.
Vit med svart text och ornerad ram, övre högra hörnet är avbrutet. Frånsidan med påklistrad påsllttare.

II I+

512

Stoekholms Spinnhus.: Pollett N° l Går och galler inom l Stockholms Spinnhus, Såsom l Contant, fur Scx
Öre Koppnt 15 mm lång reva nedtill. Ensidig.

1/1+

513 •

Svanå Jemverk.: a•K l l Stig Kol SW. Underhafw. Vit med svart text, ornerad ram. Frånsidan med
påk listrad fastsättare.

Il l+

514 •

Svanå Jemverk.: s•K /6 Tr Kol. Vit med svart text ornerad ram. Frånsidan med istrad fastsättare.

1+/01

515

Wikmanshytte Bruk.: a.) 16 TUNNOR KOL. Svart text på vit kartong. 16 inom fyrkantig ram, inom oval l,t?n
av punkter THW sammanbundet, som är Wikmanhyttans stllmpel fllr stångjam 1828. CRU bruksstllmpeln
fllr uchatiistål 1860. Ornerad ram, 1873. Frånsidan med spår av fastsättare. b.) Som fllregåcnde men 18
tunnor Kol, smutsiga. 2 st.

516

Wikmanshytte Bruk.: 12 TUNNOR KOL. Svart text på blå kartong. 12 inom fyrkantig ram, inom oval av
punkter TI-IW.

Spelpenningar och Jetonger.
517

Spelmarker i massing resp tenn samt en imiterat turkiskt mynt i mässing. 4 st.

1/1+

518

Danmark eller Tyskland.: Ats. Versehen ist verspielt Fräns. Uggla med glasögon och tre spelkort i höger
klo. Koppar 22 mm 5,5 g Holst 95 s 45.

1/1+

519

Tyskland.: Jetonger, Lauer resp Rcich. Mässing 0,62 g resp bleck 1,1 g. Totalt 2 st.

1/1+
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Uppnådda priser på Svenska Numisma tis ka Föreningens Auktion den 25 november 1996.
Nr
l

7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79

ss
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163
169
175
181
187
193
199
205
211
217
223
229
235
24 1
247
253
259
265

Pris

25
100
70
70
25

so
130
35
20
50
55
110
90
170
10
75
60
20
4800
51
180
110
50
90
65
10
250
120
70
500
80
60
250
340
90
160
50
250
30
50
110
50
60
45
425

271

lO

277
283
289
295

325
100
50
10

Nr
2
8

Pris

14
20
26
32
38
44

25
20
50
75
80
75
50

56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
170
176
182
188
194
200
206
212
218
224
230
236
242
248
254
260
266
272
278
284
290

50

so

25

so

40
130
120
80
200
140
120
55

400
25
200
210
425

so
90
50

325
150
90
100
170
70
15
400
500
75
100
170
45
50
50
350
120

so

60
lO
lO

120
lO

Nr
3
9

Pris

Nr

50
75
25
50
40
40
50
40
70
75
200
140
130
70
200
70

4
10
16
22
28

15
21
27
33
39
45
51
57
63
69
75
81
87
93
99 Aterrop
160
105
111 Aterrop
90
117
230
123
129 Aterrop

135
141
147
153
159
165
171
177
183
189
195
201
207
213
219
225
231
237
243
249
2SS
261
267
273
279
285
291

80
90
60
120
35
130
120
575
45
675
60
lO

90
30
30
160
50
130
130
20
125
40
80
150
35
120
lO

34

40
46
52
58
64
70
76
82
88

94

Pris
100

Nr

Nr

Pris

Nr

so
so

5

so

so

Il

2S
2S

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

70
40
40
40
140
10
10
160
100
75
110
25
20

JOO Aterrop

80
106
60
112
60
118
50
124
300
130
136 Återrop
100
142
475
148
120
154
70
160
130
166
100
172
110
178
40
184
425
190
196
50
40
202
208
35
lO
214
325
220
226
150
20
232
125
238
130
244
70
250
256
125
262
210
150
268
274
25
280
180
lO
286
lO
292

17
23

so

29
35
41
47
53
59
65
71

110
40
2S
50
160
50
190
50
80
1050
90
1600
250
80
1010
100
210
900
240
210
7S
180

77

83
89
95
101
107
113
119
125
131
137
143
149
155
161 Aterrop
so
167
120
173
179 Återrop
70
185
2S
191
197 Aterrop
4S
203
160
209
7S
215
375
221
75
227
15
233
70
239
90
245
150
251
210
257
60
263
300
269
220
275
100
281
80
287
10
293

66

25
2S

so
80
50

so
90

so

90
60

100
72
170
78
30
84
10
90
25
96
130
102
400
108
50
114
ss
120
500
126
60
132
120
138
144 Ate.rrop
150
150
120
156
100
162
2S
168
50
174
180
180
60
186
300
192
160
198
204 Aterrop
400
210
80
216
300
222
60
228
40
234
so
240
75
246
140
252
130
258
80
264
10
270
1SO
276
100
282
10
288
10
294

ANBUD till Svenska Numismatiska Föreningens auktion nr 135
15 maj 1997
Till
Svenska Numismatiska Föreningen
c/o Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 Uppsala
Anbud från (v.g. texta):
Namn, Gatuadress, Postadress och gärna telefonnummer.
OBS. För att f?t bjuda på SNFs auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten fllrening.
Medlemmar i till SNF anslutna klubbarfrureningar måste gemensamt lämna bud i sin klubbs/Rlrenings namn. Ange
medlemskap nedan med kryss. Anbudssedlar där markering saknas kommer ej att beaktas.
O
O
O
O
O
O
O
O

Svenska Numismatiska Föreningen
Dansk Numismatisk Förening
Feroya Myntsafnarafelag
Myntsafnarafelag Islands
Norsk Numismatisk Forening
Skånes Numismatiska Förening
Suomen Numismaattinen Yhdistys /Numismatiska Föreningen i Finland
Åbo Numismatiska Förening

Anbud ges i Svenska Kronor. All bids must be given i Swedish Kronor (SEK).

Nr.

Kort Beskrivning (Short Description)

Mitt högsta bud
(My highest bid)

Auktionsvillkor ror Svenska Numismatiska Föreningens auktioner.
l.

Endast medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen, nedan kallad SNF, eller i annan till
Nordisk Numismatisk Union ansluten torening äger rätt att närvara och lämna bud.

2.

Medlemmar i till SNF anslutna klubbar och föreningar har rätt att lämna gemensamma bud i
sin klubbs eller ilirenings namn, men äger inte rätt att lämna personliga bud i eget namn.

3.

Katalogens uppgifter har utformats med största möjliga omsorg med reservation rur smärre
misstag eller fel som kan ha uppstått vid katalogens redigering. Korrigeringar kan komma an
meddelas vid auktionstillfället.

4.

Objektens äkthet garanteras, om ej annat angives.

5.

Objekten säljes i vid klubbslaget befmtligt skick, och då de finns an bese vid angiven
visningstid, och dessutom delvis är avbildade i katalogen, accepteras normalt ej
reklamationer från vid auktionen närvarande personer. Reklamationer från icke närvarande
budgivare skall vara SNF tillhanda senast 14 dagar efter mottagandet. Reklamationer tar icke
beläggas med lösen.

6.

Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med auktionen och har rätt att slå
samman, dela, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i torhållande till
katalogen, om så visar sig lämpligt.

7.

Budgivare är alltid själv ansvarig fOr avgivet bud, även om detta sker på annan persons
uppdrag.

8.

Auktionsledningen avgör eventuella tvister rörande budgivningen och har också rätt an om
den så bedömer lämpligt åter ta upp en tidigare nummer till förnyat utrop.

9.

Lägsta bud är JO kr, och auktionsledningen bestämmer hur buden skall höjas.

JO.

Köpare erlägger inga avgifter på klubbat pris.

Il. Inköpta objekt skall avhämtas omedelbart efter auktionen mot erläggande av full betalning.
Önskas andra villkor skall detta överenskommas med auktionsledningen rure auktionens
början.
12. Anbud från icke närvarande budgivare bevakas av auktionsledningen utan extra avgifter och
inropas, om så möjligt, så ilirmånligt som möjligt rur anbudsgivaren.
13. Om två skriftliga anbud är lika, äger det först datumstämplade ilireträde.
14.

Icke närvarande budgivares erhållna objekt översändes mot postförskott., om inte annat
begärts, varvid kostnader rur rursändelse och emballage samt postens avgifter tillkommer.

15. Äganderätten till objekten övergår till köparen fOrst när full betalning är SNF tillhanda.
16. Tvister som kan uppstå i samband med denna auktion skall hänskjutas till Stockholms
tingsrätt, vilken skall tillämpa Svensk lagstiftning.
17.

Deltagande i auktionen är frivilligt och innebär accepterande av dessa villkor.

Politiskt mynt för ung drottning
Nyförvärv av mynt från Skottland
hör inte till vanlighetema. Då och
då kommer cmellenid tillfållen
til l kompletteringar av samlingen.
Kungl Myntkabin..:ttet har sedan
gammalt en representativ ~kotsk
myntsamling: från en sterling präglad för Vilhelm lejonet ( 1165 12 14) till en 40-shilling priiglad
1695 for Vilhelm Il (1695- 1702).
Här linns också en sällsvill dukat. s k
bonner piece. priiglad i guld 15-10 mr
Jakob V ( 1513 -15-12). Målet ärnaturligtvis all museets samling ~kall
innehålla de vanligaste rnynuyperna.
Genom en gåva från Sven Svenssons stiftelse kunde år 1995 ett mym
pr'.igl_at för Maria Stuan Higga~ till
samhngen. Ylyntet är <W valören testoon och priiglat 1558. Maria infördc år 1553 denna nya mynt valör. vilken motsvarade 4 shilling i silver.
Dc ponr'.ittlika framställningarna på
mynten återkom också under Marias
regeringstid. Det nedan beskrivna
myntet bär dock inget portrlitt.
Maria Stuart var bara sex dagar
gammal då hon 14 december 1542
blev drottning- ett ämbete som innebar väldigt lite frihet att hcstHmma
iivt'r sill eget liv. Rerlan 1.541 ingicks
förhand lingar för giftennål med
prins Edvard av England. Dessa avstannade emellertid bland annat på
grund av att änkedrottningen Maria
av Guise (eller Lorraine) påverkade
dc regerande till en alhmer franskvänlig politik.
Maria erbjöds istället till prins
Frans som \'ar lienrik ll:s av Frankrike äld~te son. llon accepterades.
och skickades år 1548 till Frankrike
tillsammans med fyra lekkamrater.
alla vid namn 1\·laria. Maria vUxtc
upp \'id Henrik ll:s hov och uppfostrade~ a\' hans syMcr. Hon p:t\erkades starkt av drouningen. Katarina
mycket l:ird
av Medici, och blev
och världsvan ung dam. Maria ansågs mycket ,·acker och kronprins
Fmns blev vam11 förälskad i henne.
De gif1e sig 1558. men det blev eu
kort äktenskap. Frans blev kung av
Fr.mkrikc 1559. men redan ~ret diirpå dog den unge sjuklige kung Frans
Il och Maria blev linka.
Under den korta samregentperioden hann emellertid mynt med deras
gemensamma monogram priiglas.
Både från året då Maria var drollning
endast av Skouland och frlin ilren
som drott ning även av Frankrike.
På åL~idan syns del krönta monogrammet med de sammanfliitadc

en
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Fr-ans orh Maria a1· Skoulnnd. teSIOOTI 1558.

K .\fK 102-118. Foto: Jan

hokst:iverna FM och omskriften
FECIT. VTRAQYE. VNYM.I558. På
öm~c sidor av monogrammet linns
dc lorminsl-a korsen. På frånsidan .
lagd över eu s k k ryck kors. syns
en vapensköld med de båda kunolighclcrnas vapen och omskrifl;n
f-RANIS[.ET.MA IRIA].DEI.
Gl RATIA].R[EX J.RI EGINA].
SCO'l'O[RVM f.D[ ELFI NVS].
DIELFINA ). YIENI~EI.

13nligt frånsidans omskrift Hr Frans
kung av Skollland. vilket han formellt inte var. men ur politisk synvinkel önskade Maria all del skulle
vara s;i. Före sill giftermålmed Frans

E1·e Ol.uo11.

hade Maria vari! tvungen au underteckna en hemligt konrmkt i vilket
hon, om hon dog bamlös. gav Frans
riiuen till Skonlands tron samt arvsnitlen till Englands tron. Starka politiska krafter var i rörelse för an ge
Maria Englands tron. eftersom man
ansåg an hon var den som stod niirmast i tronföljd efter Maria Tudor Elisabet ansågs inte som legitim arvi nge 1ill tronen. Åtsidans om~krift
(Han gör eu till två) kan antingen
syfta på den före ning Frans och
Maria representerade med siu giftermål eller på den iinskade föreningen
av Skouland och England.
E11a WisPflll

Kalmarunionen

1397-1997
Nya jubileums!l~)'JII
l MJnunu OrJr dc noi\IJ'k:t ländemali:llmarunionens
WO·!r..juhilcum. Alla dr nonllsk:t sta~chefcma miiL<
f li:llm:tr f juni Rrd:111 2 maj öppna~ rn UL<U!Jning
pl llalnur NOll om \luwethe l (dt'fl kommM' fri1
l),U\nurk). un1onrns fr.unsu sk:t(Wt'. ~led :mledning Mr:n· Utgt'f' SmtJt!$ Riksbank minnt'W)nt 1
•Jlorcma 1000 kr lguldl och !00 kr (sil,er). ~l)llunodcllcrna lur utfclrto 3\ Ernst .\onlm.
ll~tb m)llll.'fl •iqr på iL<idan konungens JXlnrlll. n~got re-iderJI:I\ konslllärcn. På 1000 kr
( ~.8 g. l l mm. ma~ l S.l)()() c~.) St>r ,; Jll fr:insid:m ~llrgrcllte f och trekronom~pnct. 100 kr (r
g• .IC. mm od1 ma~ sn 000 ex.) 'isar pl fr:insidan = a ponr'jn a> M:ugrt'the 1=u !Wnur ,1011
\()0\ dt1 s4 ut i .Jull1 :n 1500-lllct
lk't :ir nu mi an ~rtumbbe~t111:1. S.\F:>medlemmu kan bcsläll:! rn)DI<'II!lenom Sn.11>iu .\u·
mbm:uisk:t Föreningens k:tnsU. Enda;t e/lex. i .~1/å ocb el/ e.r. i siu't'T per medlem k:tn crMIIa;
OBSI fOr :111 .kunna cxpctlier.t Er beslä.llning (end:t.>t medlemm:tr) rni\te bdoppct -enligt
nedan - IYiftl bokfort hos oss p~ JXl>lgiro 15 0007-5 Sc?lllll'l den ! maj t<J9i.
t;uldm)nl . . . . 1.000 kr + ·; kr exp.3\~ = 1.0"5:Sihcml)nl . . . . . . . ZOO kr • i5 kr cxp.3\'ll· • !"5:GuJcJ. rn:h •lhcnnynl 1.200 kr + 75 kr exp.arg. U 7;:-

=

Jlptlrtf

tl/51rlburras per post
l }11111 1997.

l'~" ~l:lrkl h•:w<b•sad upplaga förbchillcr sig 'li1mha Bruk/M~lll\crkcl All, Eskilslun3, rlillt'll
an l :-amr.\d med RJk.,ballken hcgr'jnSJ tilldelningen till S:'\f och andra. Skulle detta ske kommer
lurnrdning enligt IK1kf~nl inbctdning au tillämp3S.
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D1•11 österriki.IÅ<' twmi.lt/1/llikem Joseph Hilarius Eckhel.

Kort om numismatikens historia
Vi som på o lika siill arbetar med
gamla mynt och medaljer f:k of1a fdgor om det numismatiska Umncts historia. Det kan därför vara nylligt om
vi dft och dft pilminner oss om hur det
hela började.
Theophile Gautier ( 1811 - 1872)
skriver i den ofta c iterade dikten
l'Art (Konsten):
"Medaljen, som med plogen
en bonde fann en dag
har trogen
bevarar kejsarns drag."
Här har vi i ett nöts ka l början
till all numismatik. Jordfyndet, som
70

vii<.;ker undran, nyfikenhet, beundran. som sporrar forskn ingslusten
och viieker liingtan efter mer av
samma slag. Men även i speciellare
mening iir de citerade orden slående i
fdtga om vår vetenskaps öden och
iildsta historia. Det var just de så ofta
i medelhavs Hindernas jord hittade
romerska kejsarmynten som först
framkallade ett numismatiskt intresse, kanske inte minst därför all
dessa romerska mymponrätt så omedelbart lockar till utökning, till
kompleuering och ger möjligheter all
nå en relati v fullständighet. Det är
niimligen dessa mynt som intresserat

numismatikens första kiinda person,
den italienske renässansskalden Petrarea ( 1304- 1374 ). l-lans instiillning
till de gamla mynten är ganska facetterad. l-lan gjorde jämföre lser mellan
de antika historieskri varnas skildringar av kejsarnas yttre och dc bevarade mynten. d vs han anviimle
dessa för all uppl ysn historien. el!
ve tenskapligt drag. Men han Jade
också en rent moraliserande synpunkt på dessa månghundraåriga
kvarlevor. l-lan sUnde sålunda el!
mynt med Augustus bild till kej saren
Karl IV med uppmaning all ta de nne
sin företrädare till förebild. Slutligen
förklarade Petrarca ocks;i helt enkelt
all han hade el! nöj e i dc gamla pengarna. Dessa olika drag i den myntintresserades hållning till vissa kära
föremål kormner ofta igen i det föl jande.
Konung Alfons V av Aragnnien,
Neapel och Sicilien ( 1442- 1458) en av 1400-talets fri.imsta italienska
furstar och kUnd av oss friimsl kanske
som porträlierad av Pisanello - samlade också antika my m bl a diirför att
de eggade honom all efterlikna deras
dygder vars bilder de bar.
Vetenskapens nyktra st~ ndpunkt
intog däremot den franske humanisten -Guillaume Budc (J 467- 1540).
som i sill 1514 publicerade arbete De
asse et partibus eius /i/JI·i quinque
medde lade resultaten av dc vägningar han gjo rt av stora rornerska
guldmynt fr:ln kejsartiden. Men hur
som helst, myntintresset steg.
J 500-talet s:'lg en numismatisk litteratu r uppstå. De rikt illustrerade
böckerna. än så länge nitstan e nbart
om antika mynt. födde samlare.
Samlandet framkastade nya böcke r
och så varden utveckling i gång som
fortsall i oavbnllen stegring fram till
våra dagar. Redan 1500-talct fram bragte det oumbUrliga förviirvstiltnillet för ~am l are n som myntauktionen
utgör. Aven Sve rige kom nu med på
ett hörn, 1500-talct kan uppvisa vår
äldste kUnde samlare. Johan III:s
myntmästare. Gillis Coye t (död
1602). Århundradet kan också uppvisa det första offentliga intresset i
vårt land för de gamla mynten. Man
behövde argument för den svenska
ståndpunkten i striden med Danmark
om Trckronorsvapnet. S:1 samlade
man på 1570-talet gamla mynt med
delta vapen. mynt som utgör kiirnan
till Kung l. Myntkabinellct.
Under 1600-talct lic.:k munismatiken på mänga häll en nationell inriktning och en Iiiieratur om dc olika
ländernas mynt- och mcdaljhistoria.
Sve ri ge har i denna utveckling ett
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mycket aktat namn med Elia. Brennen. (l 647-1717) Thesaurus 11111111110rwll .I'I'C'O·gotlzicorum fr5n 169 1 (2:a
upp l 173 1). Nu under 1600-wlct uppstftr ur kungliga privatgömmor och
kuri osasamlingar de första statliga
myrukabineuen.
1700-lalet fongick i Mon sen i
samma spår som- förut. Först mot
dess s lut kom en ny era. Den kritiska
numismatiska ve tenskapen föddes
genom jesuitpatern Joseph Hilarius
Eckhcl ( 1737 -1 798). chef för det kejserli ga kabinettet i Wien. och jesuitprofessom Joseph von Mader ( 175418 15) i Prag, båda inom den gamla
habsburgska monarkien. Eckhel Ur
som vi vet den store föregångsmannen inom den antika myntvetenskapcn. von Mader inom den medeltida.
Hade ~ lumpen inte vchll annorlunda kunde Maders berömmelse lika
gLirna kunnat gå till en svensk. Jacob
von EngestrUm ( 1735 - l R02), vars
vik tiga UIJpsats om det stora östgötafyndet i Styra 1786 kom :111 ligga
begravd i bibliotekens gömmor i 150
år. Till trycket fick han Umlå den fOr
sin tid viktiga Hiswriske Allmärkningar Vid -Ett fy11d .af utliindskt
Gu/dmy/11 träffat på Öland (Stockholm 1787). Det Ur givet all man
under e ll sekel med e n lång rad med
lysande numismatiker till slut sku lle
bcskri\a numismatiken som en vcten~kap. som ger historien eu brukban verktyg. Men 1700-talet skulle
ha förnekat sig självt o m det inte
också hade tillagt delta studium ell
v~irde ~om angenUmt tidsfördriv. Det
samtidigt sa nyktra seldet har genom
kanslinidet Carl Reinhold Berch
( 1706- 1777) även drag it fram eu
annat vlirde hos v&n studium. helt
kort och goH ..dess nytta".
SWdd p:l banbrytarnas insatser
kunde numismatiken under 1800talct \toh marschcr.:t vid;tre och kr'.iva
den ena positionen efter den andra.
Dc l>tora odaterade antika och medeltida myntmassorna kunde bringas
in i ett allt tlnare kronologiskt nlit,
delvis med hjälp av dc metoder som
den fUrhistoriska forskningen tagi t
fram och \Om konsthi~torien Ut\ecklal. Men då får vi inte gliimma all
numil>matiken även v~igleu dessa
vetcnsk:tpcr. Numismatiken kunde
uppvisa cH till stor del i sig själv
daterat material, på vilket en utveckling. en Milförändring kunde inkilagas. den kunde bjuda p:\ spännande
resultat vid studier av slutna fynd.
Fr.igan är rentav. om inte den typologiska metoden fOrst studerats på rem
nutnbmatiskt mate rial. Den som
gjorde delta var den store danske forSt•n J· ? 7

-

e/im Brenner. m rdalj 1/ral'erad m· E Il. Ekll·ct/1.

Medalj lm•rl.ullllirådet Carl Rt•inlw/d Bach. Meda/jt•fl ilr .~rrmmu/ m• Gtutuf
Utm}IIIN}II'r 1777.

Jam/l

1'1111

Engeström. o/jl'lmilning "'' Eliw Martin 1783. SI'A.
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Oerr darrske numi.wuuikem m.m.
Cl1ristian Jiirgenscn 17wmsen.

Plakeu c'il•er Ham Hi/debrmul.
Kon.\'lniir är Erik Und!Jctg Fmo: Gnmu:l Jansson. RIK:fiJio.

Nils Ludvif! Ra.fmusson, medalj utji'inlm· Gösta Care/l. Foto: Gunnel Jansson. RIK :fet/o.

skaren och numismatikern Christian
J lirgensen Thornsen ( 1788 -1865).
1800-talet har också sett en grlinsförskjutning inom vflr vete nskap. Myntklinnaren skulle gå mycket llingrc i
siu slUdium än vad blotta sysslandet
med myrltet sjU! vt kan föra till. Han
måste med alla tillgängliga källor.
bland vilka även mynten ingår, söka
rekonstruera myntets och penningens historia. Det skulle inte liingre
vara endast mynthistoria utan Uven
pcnninghistoria.
Under 1800- talet kommer de
många statliga myntkabinetten. De
privata samlarna är inte längre mest
adel och förmög na köpmän utan
också personer ur medelklassen. En
ny företeelse upptrlicler: det IUrda
specialsällskapet. elen numismatiska
föreninge n. som t ex The Royal
Numismatic Society eller Svenska
Numismatiska Föreningen.
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När Svenska Numismatiska Föreningen grundades 1873 hade under
de föregående decennierna ett imponerande numismatiskt arbete utförts i
Sverige. Yikingaskaucrnas innehåll
av islamiska och anglosaxiska mynt
hade utgivits av orientalisten Carl
Johan Tornberg ( 1807- 1877) och
riksantikvarien Bror Emil 1·-lildebrand ( 1806- 1884), som även i bokform beskrivit de svenska enskilda
medaljerna och gjort förarbe tena för
sitt ännu betydelsefull are verk om de
offentliga medaljerna. som utkom
1874 - 75. Riksheraldikern August
Wilhelm Stiernstedt ( 18 12 -1880)
hade publicerat sina grundliiggande
forskningar om koppannyntets historia i vårt land. Denna livliga utveckling inom numjsmatikcn har säkerligen haft mycket swr roll för
föreningens grundandl! och närmaste
utveckling.

Riksantikvarien Hans Hildebrand
( 1842- 191 3) ägnade stor möda åt
uppordnande! av dc medeltida svenska mynten. NHr han lämnar s in höga
post går det officiella myntsamlandet
in i en nedgångsperiod. Kungl Myntkabinettet sköts främst av majorskan
Rosa Norström ( 1860-1944). Stor
hjiilp fick hon då T G Appclgren
( 1872 -1950) var knuten till stalssamlingen åren 1925-1933. Vid
denna tidpunkt inledde Bengt Thordcman ( 1893- 1990) och Nils Ludvig
Rasmusson ( 1904 - 1973) sina insatser och därmed lir vi inne i el! nyu
skede i den svenska numismatikens
historia. Numismatiken i utlandet utvecklas också kraftfullt. Mot slutet
<tV 1800-talet mlirks en tydlig tendens
all forskarna alltmer börjar stude~a dc egna ländernas mynthistoria.
A ven nyare tidens mynt börjar bli
intressanta.
Jan Wise/111
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Riksgäldskontorets polletter - diskussioner och
beslut 1798 -1799
nder 1790-talet började en
brist på skiljemynt göra sig
gUllande i Sverige. Detta orsakade stora problem for myndigheter. företag och enskilda. Under Gustav lll:s regeringstid var kopparmyntningen begränsad och fr11n 1779
fram till 1799 präglades inga kopparmynt. Så vid ~l utet av 1790-talet
hade Sverige varit utan nypniglade
koppannynt under tjugo år. Denna
situation berörde mån!!a i landet och
diskussioner fördes pf hög ni vå.
Vid riksgäldsfullmäktiges sammant riide den 24 maj 1798 föreslog
borgmästaren Carl Johan F~1gerström
"att fu llmäktige borde utnf koppar
låta slå och göra pr'ciglade polletter
till 2, l, 1/2 och 1/4 skillings stycken
och till allmänhetens nyttjande såsom skiljemynt säna dem i rörelse
samt de ra f tillåta utvexling emot credit sedlar, med den förbindelse tillika
å contoirets sida, att dessa polletter
skulle efter det å dem tecknade värde
till fullo med banco mynt inlösas''.
Av den orsaken borde riksglildsfullm1iktige hos Kungl. Maj:t anhålla att
liksom Rikets Ständers Bank fil arrendera Avesta myntverk.
Frågan kom åter den 23 augusti.
Då uttalade flera riksgäldsfullrnäktige betänkligheter mot förslaget.
Vid sammanträde den 24 september
J798 beslöt riksgäldsfullmUktige "i
anseende till närvarande starka behof
af skiljemynt'' att hos Kungl. Maj:t
begära rättighet att slå kopparpolletter. Protokollssekreteraren Johan von
Engestriim fruktade, att sådana polletter skulle kunna efterapas ut.omlands och föras in i Sverige, när priset på metallen sjönk. Lektorn Johan
Murberg och nämndemannen Knut
Perssorl instä mde. men ansåg i
övrigt. att den föreslagna inrUllningen var nyttig. Riksgiildsfullmäktige hoppades kunna förekomma de
befarade bedrägerierna genom att
till ve rka polletterna så, ''att utiändingen ej skulle ega någo n båtnad
eller vinning af deras eftergörande".
Kungl. Maj:t hörde kollegierna i
Urendet. De förklarade. att den av
riksgäldsfullmäktige föres lagna vikren av polletterna inte stod i lämpligt
förhållande t iIl det gällande kopparpriset. Kungl. Mru:t begUrde diirför,
att ri ksgUldsfullmäktige skulle utreda
ärendet ytterligare.
Vid riksgäldsfull mäktiges sammantriide den 29 augusti 179X läste

U
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Cum Grotia & Prlvileglo IIne R:z Mtj:ds.
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Den kungliga
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- [.f~Om.Xfl)Cit f .loi1,CII. bulfnid.

kungiirel.~en

som meddelade art riksgiiltlspolleuer skulle präglas.

Engeström upp en lång promemoria,
där han vägde skälen för och emot
polletterna. Han kom till det resultatet. att om dylika skiljemynt nödvändigtvis skulle präglas, så borde de
inte vara giltiga mer än en begränsad
tid, diircftcr borde de lösas in. De
borde slås till en sådan vikt "som
passar tillhopa med de t gångbara priset å kopparen''. Engeström fruktade
emellertid att ett svagare mynt, Uven
om det bara var fråga om skiljemynt.
skulle kunna skada krediten för
''penningc verket" inom och utom
landet om den anstalten verkställes
för allmUn kassas riikning. Han ansåg, a tt det skulle var lämpligast. om
denna anstal t "kunde framkomrna i
någon annan vUg, som vlicktc mindre
uppmiirk~a mhet". Johan von Engeström föreslog, att riksgUldskontoret
skulle anlita Bergslaget. Om Bergslagets polletter lämnades "ett er-

kii ndt omlopp öfver hela riket'' och
Bergslaget kunde övertalas, att öka
till verkningen av polleuer, så skulle
tillgången på skiljemynt ökas ''i största stillhet och med största lätthet".
Riksgäldsfullmäktige beslöt att
skjuta upp ett avgörande i frågan. till
dess att Kungl. Maj:ts ombud statssekreteraren Mattbias Rosenblad
fick tilll1illc att infinna sig.
Vid riksgiildsfullmäktigcs sammani rUclc den 5 september 1798 Iii~ te
ordföranden viceamiralen friherre
Johan Gustaf Lagerbielke upp en
promemoria. Bergslagets polletter
hade god kredit. Om de fick ökad
gångbarhet och utmyntningen av
dem ökades, så skulle de kunna
erslit w det ur rörelsen försv unna ski ljemyntet och avhjälpa bristen. Ett
annat slitt skulle vara att ge ut skiljem ynL~scdlar eller polletter av papper.

-

73

IUksgil/dJkontorets polletter: IN ,(killing 1799 ocll 111 skilling 1802. Fow: Nils Lagergren. Ska/u l: l.

men där visade sig många betänkligheter. Lagerbielkc föreslog därför.
all riksgäldsfullmiiktigc skulle hos
KungL Maj:t hcmslillla. all Bergslagets polletter "t iIls vidare försättas i
gångbarhet öfvcr hela riket och äfven
i kronans upbördcr emouagas, dock
s5 all de hvarken i publika ka-;sor
eller ar privalis bchöfva eller böra
cmouagas till större summa än 4. 8
eller högst 12 skilJ. i siindcr"; vidare
sku lle Bergslaget få tillst;1nd "att låta
prägla vanliga 6 och 3 öres poletter
med lika prägel som förr och till lika
vigt. nämligen till cirka 250 rdrs
drde af eu skeppund koppar metallvigt... Till en början borde JOO a 200
skeppund utmyntas, allt efter som
KungL Maj:t prövade nödigt. Vinsten av denna utmyntning skulle tillfall:! Bergslaget, men när KungL
Maj:t så bestämde. skulle det åligga
13ergslaget an växla in dessa polletter
.. för deras åsana viirdc mot då gångbart mynt''. Lantränterierna skulle
fh' n Bergslaget ta emot den kvantitet
polleller, som till en bötjan ansågs
behöva sällas i omlopp. och växla ut
dt.:m, "dock icke iifver 12 skiiL till
hvar och en sig därtill anmälande
hvarje oiino".
Riksgtildsfullmliktigc biföll enhälligt Lagerbielkcs förslag och lade
fram det i skrivelse till KungL Maj:t
samma dag. Kungl. Maj:t förklarade
emellertid i skrivelse den 9 september 1798. att det var betänkligt att
låta e11 enskilt bolag förse riket med
skiljemynt; det var h11e förenligt med
vare sig Kungl. Maj:ts eller Riksgiildskonwrets värdighet. Följaktligen föreslog Kungl. Maj:t, att Riksgiildskontoret självt skulle åta sig
bestyret med prägling och utgivning
av polletter. Deras vikt borde vara uti
någorlunda jämt förhållande till nu
gångbara kopparpriscr. ..Och hoppas
Vi. all l icke skolen undandraga Eder
dcua vigtiga åliggande". heter det
avslutningsvis.
Lagerbielke förordade - som det
vill synas motvilligt - prägling av
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kopparpolleuer. Eftersom polletterna
inte skulle bellöva tas emot annat iin
till mycket små belopp, aldrig över
12 skilling. så borde dc utmyntas till
minst 200 riksdaler av cll skeppund.
Dc borde priiglas till 1/2 och 1/4 skilling, det största amalet dock till en
skilling. På ena sidan skulle rik5giildskontorets vanliga sigill och
omskrift präglas och på den andra
endast valören med årtalet under.
Polletterna skulle till verkas vid
Avesta och distribueras enligt särskilda bestämmelser.
Riksgäldsfullmäktige beslöt. au
polletterna så väl till- vikt som till
valörer i det närmaste borde till verkas efter mön si re t av Bergslagets
polletter, så att 250 riksdaler i polletter a 1/2 och 1/4 skilling skulle priiglas av cu skeppund koppar. De ansåg, au 200 skeppund, motsvarande
50000 riksdaler. var tillräckligt. På
polletternas ena sida sku Ile priiglas
en glob med tre kronor och omskriften-Riksens Ständo:~ Riksgälds Contoirs Poleu och på den andra valören
112 och 114 ski/li11K "med stora sitTror'' jämte årtalet. Polletterna borde
tas emot såväl i kronans uppbörd
som av enskilda. Dock skulle in2en
vara skyldig att varje gång ta emotell
högre belopp än elva skilling nio runstycken. För all förekomma efterapning förbehöll sig riksgiildsfullmäktige att dra in polleuerna, sedan en
viss frist hade kungjorts allmänt.
Riksgäldsfulhniiktice beslöt vida·
re all hos Kungl. Maj~ anhålla. all fä
nyuja Avesta mym verk och all till
gångbart pris få inlösa kronans tiondckoppar till erforderligt kvantum.
Genom skrivelse den 12 septem·
ber lämnade Kungl. M~u:t bifall : nlir
erforderligt antal polleller hade blivit
priiglade. skulle Kungl. Maj:t utfärda
kungörelse om dem. Rosenblad betygade riksgiildsfullmUktige Kun gl.
Maj:ts synnerliga viilbehag, och dessa tackade underdo'lnigast.
l en skrivelse daterad den 13
augusti 1799 föreslog dUrför Stats-

kontoret ..all intill dess, i sammanhang med den ifrligasalla myntrealisationen, nyll kopparskiljemynt
hunne präglas, Riksgliids-Kontoret
måtte bemyndigas all låta prligla
kopparpolleller till 50.000 R:drs
belopp... Ett officiellt meddelande
insattes i olika tidningar (Inrikes Tidningar 13 september 1799; Götheborgs Allehanda 24 september 1799
och Carlserona Weckoblad 16 oktober 1799) med följande lydelse:
GUSTAF ADOLPH etc. Tromii11.
tjänare oclr tmdersåtare. samtelige
fi tllmägtige i rikse11s ständers riks·
gälds -contoil:
Vi hafva m ed siirdeles 11ådigt viilbehag inhiimtat, at l på vår 11ådiga
föreställning /Je.~luwt i11gå i j(hjilflning om koppar-polletters präglande
och wgifrwule i likire r med de film
liingre tider i å tskilliga län m ed
förmo/m giingse Fahlu kopparberKS
pollerte1: l h aj've11 derigenom ådagalagt berömligt nit oclr sorgfiilliglrN
at ej mil1llre ulif)•lla lr vad eder in·
struction .föreskrifver ii11 bidraga til
almä11t 1•iil ge110111 ajltjelpmule a.f den
brist pä skiljemynt, som så klinbart
tryckt i SJIIn erlret de11.{artigare delen
f!{ våra kiim mu/ersåtare oclr lrvilkell svårighets tmdanrödjande oss Sli
högt om hjerwt legat. Vi .förviinte, ar
l med alf skynd.wrmhet siitte/1 d emw
nyttiga anstalt i l'iirkstiillighet. och
låte vi mt afgc/ m/dig befal/nillg till
''ederbörwule så l'iil deront at l egen
til koppar-polletternas priigla11de
ll)'ttja Aveswds my m viirk. som ock. at
l efter gångbarr pris mågen inW.wr
e1.f011lerligt fiirrl'rd af vår och kroIlans odisponerade koppar: Och vele
vi. enär nödigt w ual af pollette r blif·
rit präg/adt at i omlopp siitws. alf·
mii11 kungörelse dennn utfiinla. Vi
hejalle etc. Dm tt11inglrolms slott d.
Il sept. 1799.
GUSTAF ADOI~PH

-

J'vl. RoseniJlatl
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Dc nya polletterna pr'JghL'I MI till allmän nytta. Sedan kom räkningarna!
Följande finns antecknat i Riksgäldsfullmliktiges protokoll:
23 dec-ember 1799. § l O.
Medailleuren Wikman luule in~:if•ir
räkning å~ ramren af 5 Ityeken koppar pol/et ,\tanr::;ar ii 21 rrlr paret rrlr
105 och ny grarttre ti err par söndriga 15 rrlr tillsammans n/r 120.
9 decemba 1799. § 2-1.
Grm•eure11 Norman beKiir 12 trlrfiir
grm•un•n af lnmje par SUIIII~tu: oberäknad/ kostnaden fiir je m och stål.
hvilken dock skall blifm oherydelig.
så t•ida de stant<,w: somtji er hand gå
fiirlomdt•. a/ll'ändas till omarbet11i11g
metlnu~:on ny stålsärming. Som det
af Norman erbudne pris af 12 nlrfiir
fiitfiirdi~:mltler af hmrjt' par pollerre
swnr:arflms l'ara lindrigare iin der.
hl'fufiirt• de af gral'l'lll('ll Wikman
hi/r i .Wtulen lef,·ereradt• .f{(mt::;nr erluillit.\, .wi tmsågo herrar fltllmiigrige
skäligt beri/ja den af Norman begiiru• hemining.

Carl Eric Normtlll!> räkningar for
til/l'(!rknde pollerrsrampar bewlas:

J Ollf:IISti 1801. §J. 103 rtlr /8 sk. 6
rst.
7 september 1801. .~ /-1. 119 n/r -Il
sk. 8 rst. fiir stampar till 1/2-skillillgspollerrer.
23 norember 1801. § -1. 131 rrlr 18
sk. JO rsr.
J december 1801. § 2. 91 n/r 44 sk.
5 m fiir 112 -ski//ingvpolleller.
fn11 ll'i.wflm

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge, Danmark och Finland
genom oss.

SILVERMEDAWER
SÄLJES
C:a 200 st. från 1970-tal.
Många i org. etuier /schatull.
ENDAST: 1,20 per gram silver.
Hela part. eller styckevis.
Rekv. förteckning.

Ake Ekström
Box 188, 175 23 Järfälla
Tel: 08-580 315 93

Wl\~S MYNT~DEL l
KOPER och SAUER
BYTER ochVÄRDERAR

Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och L riTERATUR

Listor skickas gratis.

GRATIS LAGERLISTA
(11ppgil• •amlwrmmide)

NORRTÄLJE MYNT AB
Box 4, 761 21 Norrtälje
~el. 0176-168 26. Fax 0176-168 56

Klosterg:llan 5. :?2:? 22 LU:\D
Tel och fax ().16 - 14 43 69

Ett halvt öre underskriften
Under 1800-talet undcrted.nades alla sedlar för hand. Dc:tta gUlide även
privatbankernas sedlar. Det var oftast
bankernas direktörer, kassiin:r, karnrerare mil. som tick ägna tid ;\t att
skriva sina namnteckningar på sedlarna. Vi vet t ex att linansmannen
A.O. Wallenberg själv undertecknade <.le hög~ta valörerna i Stockholms
Enskilda Banks scdelseric. Bankerna
hade emellertid skyldighet att i "allmänna tidningar" tillkiinnagc namnen på dc personer :.om undertecknade ~cdlarna.
Det finns en minnesteckning nedskri ven av Albert Rjttcrbcrg o~n hur
det gick till när sedlama undertecknades.
"Bian~ettema, som voro i valörer
om 10 till 500 kr. kommo i stora h\rar. flirdigtryckta från London. och
skojigt var det då att hjmpa till med
uppackningen av all denna hiirlighet.
På blanketterna skulle så alla namn
bliicks~rivas . ty något enda sådant
fanns ej tryckt. Det blev därför ett
viiidig t skrivande och raspande en tid
framåt. Det var styrebclcdarnöter.
direktör. kamrer. ka~sör. huvudbokhållare och två stycken andr.t mure
SNT J · 'J7

bokhållare. som diirvid lick vara i
fitrtcn. Ett halv iirc namnet var taxan
och slutbeloppet utbetalades alltid
till var och en vid juletid. Det fanns
då s:1dana som kunde utkvittera ända
till tusen kronor i julpengar. som det
III'
hette".

stålar
Av stål, metall. Redan vid mitten på
1800-talet hade detta ord betydelsen pengar.
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1\ lar~:rete l. No rdens Frue og Husbond
- Ku lmo ru nionen 600 :\r. E.~says og
Ud~ti llingskma l og (Nationalmuseet. Kö·
renhamn 1996). 467 s.. ISBN 87-8938451 -2. DKK 295:-.

Den 26 dece mber förra :iret öppnade en
vandring)utställnin g till minne av
Kalm:mmioncn~ 600-års]ubilcum på Natinnnlmuscct i Köpenhamn. l vår går den
'idarc till Kalmar ~lon. dlir den öppnar
den 2 maj. Den 20 augu~ti är det Finland<
tur: då invigs utstlillningcn på Tavastchus slott. Avslutning~vis kommer den till
Forsvarsmuseet på Akcrshus i Norge den
l december. där den håller öppet till och
med den 31 mnrs 1998.
U t~tlillningen iir fmktcn av ytterligare
en nnrdi~kt sarnarhete kring en gemen·
s:unt hi f.toriskt tema i likhet med Viking
och Vill•krisr, som ju visades med stor
fr:ungång i Paris. Berlin och Köpenhamn
1992-93.
Det :ir en imponcr:mde mobilisering av
föremål från tiden ca 1350- 1450 som de
ut.-.t1tlhting,an~\·ariga har lyckats åstadkomma. Det har ~!.en genom Lillmötesg:lcndc frnn inte mindre än 6-t långi,an~tur

BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!
• Enstaka bättre
objekt samt hela
boksamlingar.
• Lista på numismatisk litteratur
kan erhållas.

BOK & ANTIK AB
l

Box 2031, 191 02 Sollentuna.

L
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dc mu>cer. kyrkor och bihliotek i åtta
olika Hinder. Föremålen belyser tidspc·
rioden ur en rad olika aspekter: politik.
nilringsliv, ekonomi. kult urhistoria och
religion.
Ett hcst:\cndc minne av denna höggradigt ~c~i1rda utställn ing kommer vi all hu
i form av den gedigna k:ttalogen. en "te·
gehtcn" om inte mindre lin 467 sidor.
Den inneh~ller del< en beskrivning (ml-d
rclcv:tnt:l litteraturiläm i'ningar) av sannliga 360 exponat. dels en l>amling artiklar
fiirfattadc av ledande nordiska hi storiker.
vilka ntinnarc redogör för olika aspekter
p~ unionen.
Av speciellt intresse för numismatiker·
na !ir dels Kcld Grinder-Haosens c~s:i
1!111 Mmuforholdene under Kalmarrmio·
nt•n til f·NB. dels dc kommenterande tCX·
tema till r<.irem:ilskatalogCI]S nr 120· 136.
d vs dc utstJillda mynten. Aven katalog·
telltema lir till största delen förf:llladc ;tv
Grinder- l lansen. Kommentaren till Åbonlynten iir dock s kriven <tV Pckka Sarv:1~.
1ncdan den fiirklarande tex ten till den lilla
guldmyntskanen från Olav~klostrets ruiner i O~lo förfanats a\' ll åkon lngvald·
\Cn. Tc;~.tcrna är kunnigt och ö\·ersiktligt
~l. rh na. med tillhörande illustrati oner.
vi l.tuppgi fter, provcnien~r samt li11cr:1·
turhiinvisningar.
En intressant teori som Grinder-Hanscn
fram för (och niinnarc utveck lar i Natio·

Guido Crapanzano: Soldi D' lt.alia. Un
sccolo di cartamoncln. Häftad 386 ~idor.
rikt illustrerad i fårg. Boken Iir utgiven ""
Fondatinne C:L~Sa di Rispannio di Pamm
1995 och iir skriven på engelska.
Fr:\n Italien har det kommit en utmärkt
huk om deras sedlar under 1900-talct.
Della är en mvckct ston område ~om
tiider utgivni1igcn under kung;1döme1.
dvs Uanca d'llalias ordi narie sedelutgiv·
ning: den konvari ga fascistiska republi·
ken 1943 -45 och den demokratiska re·
puhliken fram till idag. Medtaget är liven
alla >cdlnr fr!m kolonierna. annekterade
områden samt platser ~orn \'ar ockupt:r:u.lc
under andra värld,kriget: Fiume. Soma·
lia. italienska Ostafril.a. Joniska tiama.
Albanien. Grekland. Tripolitanicn ow.
Naturligtvis föncckn<t' ty;karn<ts och dc
allicr:1des ockupation,sedlar i Italien. lo·
!.al ~edclutgivni ng och p:mi;,an;,cdlar.
Uuken innehåller iivcn ell kapitel 0111
rcng:~rnas historia och ett annat om sed·
lama,, Bia avbild:L' en lO daler sm 1666.
nr 1870. som tillhör >parhankcn i Par·
ma. En intressant kapitel har f:\11 rubril.cn
1/oll' to read a bmrknott•. Här avslöj:1'
~edelns alla "hemligheter".
l!okcn iir pcdagvg i~k t ~krivc n och fö·
rcdlhnligt väl illustrerad.
/IV

nalmuseets Arbl'jd.mwrk för år 1996) iir
all en del av dc mccl.lcnburgska tjur·
huvudbraktcate ma. niimwre hestiimt dc
med ett V mellan tjurens horn (Ocnzen
nr 15 1), iir imi tat ioner pr:igladc for Va ldcmar Alterdag av Danmark. Det skulle
exempelvis förklara den stora rcprcscn·
t:uionen :1v dessa mynt i det danska Ki·
riaJ.fyndet. nedlagt ca 1365.
Aven för dem som inte har tillf:illc all
'c denna imponerande utställning rekommenderar jag en köp av den frikos·
tigt illustrerade katalogen. f-ör endn't
295 danska kronor Ur niimligen denna
gedigna publikation ett av årets histo·
ri ska bokfynd!
llt•nllt Hl!mmingssrm

Läs om jubileumsmyntet
på sid 69!

Sverige eller Norge?
Brakteater från 1300-talet
med två kronor
Num ismatis ka for~ kning>g ruppcn vid
St1>Ckholms universi tet har 1\tcrigcn initicrat en C-uppsats i arkeologi och nu·
rni~matik. denna g!lng :1v J:mell Lind·
~t cdt. som i B-upp~ntscn behandlade
myntningen under Valdemar (se SNT 6/
1996). C-uppsatsen har titeln S1•erige
t·ller Norge? En studil' m· en brnkl<'tii81'11/IJI f rån 1300-ltllet. liandiedare var
Kenneth Jonsson.
Svftct här är att \Öka f:t~tställa i vill-et
land brakteaterna med t-å motställda
l.mnor. LL XXJX. hör hemma. dv~ \:lr
dc myntats och för vi lken mynthcrrc.
FUrfattaren har ocksil ~ökt förklara betydelsen av tecknen <>Ch hokstlivcrna mellan kronorna - l. T. N. B. O. kors ~;11111
~v~rt ydda boksitiver M llll C/G. 11. O/Il.
Underlaget för undersökni nge n utgörs
:w lö~fynd och hopade myntfynd från
l.yrkor. kloster. städer och mindre oncr
'amt vissa skallf)nd ''llll j:imfiirel,em:l·
tcrial. Detta material har tolkats och analy,erat~ med hjälp :1v 'Pridningskanor
och j1imf6mnde ~tati~tik.
Som bilagor finns silviii kana som li ~l:l
iiver fynd- och myntoncr 1 Sverige och
Norge. Särskilda spridning~l.anor har tri arbetats fOr bokstliver och tecken mellan
k runorna på funna mynt.
foiirfanaren har kom mit till den slut·
~ntscn att myntningen pilbUrjats i Norge
l :>55 eller något senare. Bokstiivcmn oc h
korset p:i mynten har hon i dc nesta fall
tolkat som norska mynt011cr.
MG 1.
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Portugal
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har under 1996 utgivit tv~ nya sedlar i
valörerna l 000 och l OIX>O escudos.

.._,

1000 escudos. med porträtt av
Pedro Almres Cabra/
132 x 68 mm.
Storlek:
Flirg. framsida: gul, brun, beige, blå,
orange.
baksida: gulgrön, violett, orange.
mångfårgad.
VattenmNrkc: profil av Pedro Alvares
Cabral.
Microtcxt: På sedelns framsida i nedre
högra delen finns två linjer med ordet
BRASIL repeterat.
En s~kcrhetstr.id finns inlagd venikah
i sedelns mittdeL Om sedeln hålls mot
ljuset syns i säkerhetstrnden ordet PORTUGAL repeterat, vanannat spegelvänt.
Vid UV-belys ning blir sNkerhets tr5den
röd.
Vid belysning i UV-l ampa frmnträdcr
på fram- och baksidan nuoresccrande
fibrer i grönt och rött spridda över sedeln. f-rån baksidan syns dessutom tre
ven i kall placemde kompasser.
På sedelns framsida är en del mönster
och texter upphöjda.

.~

orooooooo

/0000 escudos, med port rät/ av

Infam e D. He11rique
153 x 75 mm.
Storlck:
Färg, framsida: aprikos, rosa, grå. vinröd.
baksida: gulgrön. aprikos. vinröd.
grå.
Vattenmärke: pornätt av lnfantc D.
Henrique.
Microtext: orde n BANCO DE PORTUGAL som repeteras. finns på framsidan
i nedre högr.t delen och på baksidan i en
del a\• skeppets tåg .
En säkerhetstråd finns inlagd vertik;t lt
i sedelns vä nstra del. Om sedel n hålls
mot ljuset syns i säkerhetstråden ordet
PORTUGAL repeterat. vanannat uppoch nedvänt. Vid UV-belysning fratuträder säkerhetstråden i rött och bl ätt.
Vid belysning i UV- lampa syn> från
fram- och baksidan fluorescerande fibrer
i rött och blått spridda över sedeln. Från
baks idan framträder dessu tom tre vertikalt placerade kompasser. Pä sedelns
framsida finns ett glänsande vcnikalt
band.
En del av sedelns mönster och texter
är upphöjda.
"lnfante D. Henrique" är i 'åra historieböcker mera känd som Henrik Sjöfararen.
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"Den femman går inte" lär en spårvagnskonduktör i Stockholm ha sagt,
när han fick se den nya femkronorssedel som utkom 1954. Han vägrade
resolut anta emot den. Därmed hade
han skapat ett uttryck som åtminstone brukas bland medelålders personer och de som är något äldre.
SNT 3 · 97
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Ny medalj från SNF
l föreningens fina och vackra serie
över framstående numismatiker på
medaljer, som nu uppgår till inte
mindre än 75 stycken, har styrelsen
beslutat låta göra en medalj över
Anna Johanna Grill ( 1720- 1778).
Det blir den femte kvinnliga numismatikern som nu kommer ingå
i vår serie. Tidigare kvinnor iir dronning Lovisa Ulrika ( 1882). Lea Ahlbom ( J90 l). dronning Kristina. f d nsida till Carl Bildt ( 1949) och Rosa
Norström ( 1988).
Anna Johanna Grill var en fram stående numismatiker som kom all
ingå i den av Carl Gustaf Tessin
1744 bildade numismatiska kommille, som skulle utarbeta en fullständig svensk mynthistoria. Själv
samlade hon enligt uppgift på romerska och svenska mynt samt medaljer. Sven Erik Bring har skrivit en
utförlig artikel om hennes person och
samlargärning i Lydmos 1957-58.
Medaljen, som nu erbjuds SNFs
medlemmar. är utförd av skulptrisen Joanna Balladyna Troikowicz. f.
1952 och bördig från Polen. verksam i Sverige sedan rn:1nga år. Hon
har representerat Sverige pft m;, nga
FIDEM-kongresser med sina medaljer. Portr;illet. som iir enface, visar
den tm!!a och vackra Anna Johanna
Grill i inidjebild med vänstra handen
så fyndigt ovanför förnamnet Johanna. som hon delar med skaparen av
denna medalj. Frånsidan visar symboler för bl a livet. triidet med det
fmktbara äpplet. På stammen SNFs
symbol och årtalet 1997 samt på
kanten Don. C. W. Burme.,·ttn:
Medaljen. som kommer all gjutas
hos Bergmans gjuteri i brons, kan
beställas genom an till SNFs postgiro inbetala 750:- st'nast den 12
m<ti 1997. För den som vill ha medaljen skickad per post tillkommer
65:- . Konstnärsarvodet hnr bekostats av medel från C. W. Burmesters
UN
medaljfond.

all

Gipsmode/1. Foto l fm E•·e 0/.<.wm.

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄLJER • RYTER
MYNT • SEDLA R • MEDALJER

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENS

78

Spec. sedlar

/Jew/ar bra ftir sed/ar.flire 1930

MEDLEMSNÅL

Vasagatan 42

kan rekvireras från kans liet!
Pris: 35 kr + porto

III 20 STOCKHOLM
TEL 08 -4 11 08 07

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

@
Öppettider
Vardagar 10 00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00

Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08-4 11 50 81
Fax. 08·411 52 23

SNT 3 ·97

En riktig samlare ...
INTERNATIONELLA
AUKTIONER
FORTLÖPANDE INLÄMNING
TILL VÅRA 4 ÅRLIGA AUKTIONER
Du som forut Iiim tutt obj~kt till on:
Kom gärna med mer!
Du som hittills ime liittlllllt 11ågot:
pröva oss!

SVENSKA
April

19·20 Stuckholm. B. Ahlström

Maj

15

UTLÄNDSKA
Apri l

9
9·10
11-12

f~ högsta

möjlig;a
priser för Din m;ncri<JI. Din trygghet .ar 1u
vi hu 80-årig •tf:tttnh<t och linner gl>djc i m
hjllpa vira kunder till m»im>lt rcsultll.

17-1 8
19
2 1·22
23·26
2!\-29
29

Dödsbon och ..~dvok.:uer .mlit:u ofu os.\.

GRATIS RÅDGIVNING!
Ring gärna!

~

08-678 32 17

......

FAX 08·678 19 39

6-8

8·10

Din2 objekt bjuds ut till ,.;, virldsonupän·
nandc kuodkreu. .som ar incrnscr.1d .w llv.d
MYNT !Om frirnark•n. br.,·, bafttn, vykort,
hwdskrifur och >ktitbrc'' m m.

Du bn allrid \':lf2 säktr pi 2tt

Swckholrn. SNF's auktion
(endast för medlemmar)

30

M uj

5·7

New York.
Bowcrs and Merena
Zilrich. Numismatica
i\rs Cla.-sica
New York. Stack·s
Sydncy. Noble
Bru;c l. Miinzen und
Mcdaillen AG
Miinchcn. Panin
Bruxclles. Elscn
Bussum. Schulman
Frankfurt. Pcus
Paris. Vinchon
Munchen, Gicssener
MUnzhandlung. Ancicnts
Miinchen. Giessener
Milnz.htmdlung.
General salc
Miinchcn, Hirsett

27-2S London, Baldwin
29-30 Los i\ngclcs.

MYNTKOMPANIET

Bowcrs and Merena

Birger Jarlsgatan 8, 3 er
114 34 STOCKHOLM

KÖPER
SÄLJER

VARDERAR

SYENSKA
i\pril

26·27 Hclsingborg.
FRIMYNT-97

UTLÄNDSKA
Apri l

12- 13 11th European Paper

26

Mnj

Moncy Bourse. Valkcnburg.
Ncthalands
Salon Numismatique
Pari>

15- 19 46th IAPN General

Assembly in Tonisia

sedelmässa i
Nederländerna

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Nomnalmstorg l , l t r.

Box 7662 103 94 STOCKHOLM
TEL: 08-10 JO lO FAX: 08-678 77 77

SNT 3 · 97

Den 12 och 13 apri l 1997 pågår den
s k European Papcrmoncy Bourse
.. Maastricht .. i ''Geulhal .. i Valken·
burg, Nederländerna.
Ti Il denna mässa kommer sedeli n tresseratie samlare och handlare
fran ca 30 länder. Totalt blir det när·
marc 80 stånd. Förutom sedlar och
historiska viirdepapper kommer även
aktuell litleratur all säljas.
För niirmare information kontakta:
Jos F. M. Eijsermans
P. O. Box 3240
NL-5930 AE Tegelen
Nede rHinderna

Du som önskar tillkännage
kommande auktioner eller miissor
i auktionskalentlem,
kontakta Frederic E/jiter.
Se redaktionsrutan!
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SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN

säljer följande ur siU lager:
Numismatiska Meddelanden (priser inom parentes avser icke medlemmar):
Nummer 16
17
18
24
25
30
32:1
dito
32:2

30 kr
225 kr
50 kr
75 kr
30 kr
30 kr
100 kr
125 kr
250 kr

(40)
(250)
(70)
(95)
(40)
(40)
(135)
(1 70)
(300)

häftad
häftad
häftad
häftad
häftad
häftad
häftad
inbunden
inbunden

33
34
35
36
37
38
39
40

125 kr
125 kr
200 kr
145 kr
275 kr
250 kr
200 kr
150 kr

(1 70)
(170)
(300)
(190)
(300)
(275)
(250)
(200)

inbunden
inbunden
inbunden
inbunden
inbunden
inbunden
inbunden
inbunden

Du har fortfarande möjlighet att köpa praktverket om Julius Haganders myntsamling.
Ett mindre antal exemplar finns att beställa från kansliet. Priset är 550 kronor om milli
är medlem (endast ett ex. per medlem), övriga betalar 850 kronor.
Föreni11gen har iiven tidigare årgångar av M)'ntkontakt, Svensk Numjsmatisk Tidskrift (SNT) samt Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad på lager. Om du saknar enstaka nummer eller hela årgångar, så är du l'iilkommen att kontakta kansliet for vidare information. Rigister till Mymkontakt/SNT (1972-1982) och Svensk
Numismatisk Tidskrift ( 1983- 1992) kan köpas fiir 45 kronor styck eller till specialpris 70 kronor for båda.

Medaljer
SNr s årsmötesjetong 1976 -Erik Lindberg, 31 mm, silver, 17 gram, Il Okr
1977 -G Wvon Francken, 39 nm1, silver, 20 gnun, Il Okr
1978- E Zicrvogel, 39 mm, silver, 45 gram, 200 kr
1979- Carl XVI Gustaf, 39 mm, silver, 38 gram, 350 kr
1985- T Lindgren, 31 mm, silver, 15 gram, JJO kr
1986- T G Appelgren, 31 mm, silver, 15 gran1, 110 kr
1987- E Areen, 31 mm, silver, 15 gram, 130 kr
Föreningens rnedlcrnsnål i silver kan köpas för 35 kr. Eventuell frakt, porto etc ingår ej i ovanstående priser.
HestälJnjng sker enklast genom kontakt med kansliet på 08-667 55 98 (telefon) eller 08-667 077 1 (fax).
Adressen 1ir Bancrgat:m 17 nh. 11 5 22 Stockholm.

Besök gärna vår monter vid Fn'1fyot-97 i Iletsingborg
den 26-27 april mellan klockan 11.00 och 17.001

