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Auktion 137 
20 april1998 

Plats/tid: Kungliga Myntkabinettets lokaler. Slottsbacken 6. Gamla Stan, Stockholm. Klockan 18.30 

Visning av objekten sker auktionsdagen: Klockan 17.00 -17.50,lokal enligt ovan. 

För att fä bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union 
ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i 
sin klubbs/förenings namn. Kontant betalning gärna med check, som skall utstallas på 
auktionsfflrrättaren. Äganderätten övergår till köparen då full betalning erlagts. Eventuella 
reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att inköpta objekt erhållits. 

Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförältare Jan Karlsson, 
Götgatan 3, 753 15 UPPSALA. Anbud skall vara auktionsförältaren tillhanda senast 2 dagar före 
auktionsdagen. Insända bud skall ange ett bestamt högsta bud för ett bestämt objekt Vid identiska bud 
inkomna per post ges förtur åt det först poststamplade. Inropat material översändes mot postfflrskott, 
varvid porto tillkommer. 

Eventuella korrigeringar efter listans tiyckning kommer löpande att finnas tillgängliga på Svenska 
Numismatiska Föreningens internetsida samt i auktionslokalen under auktionsdagen. Uppnådda priser 
publiceras snarast på föreningens intemetsida, 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 och Anders Nordin. 
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Uppnådda priser på Svenska Numismatiska Föreningens Auktion 136, 
den 1 december 1997. 

Nr Pris 

l 400 

6 170 
11 Återrop 
16 Återrop 
21 55 
26 75 
31 380 
36 80 
41 325 
46 120 
51 80 
56 Återrop 
61 90 
66 Återrop 
71 125 
76 
81 

86 

91 
96 

101 
106 

111 
116 
121 
126 
131 
136 
141 
146 
151 
156 
161 

166 

171 
176 
181 
186 
191 
196 
201 

10 
30 
75 
65 
70 

210 
250 
60 

100 
80 

200 
80 
75 
60 

120 
625 
220 
130 
160 
50 

300 
320 
45 

110 
90 
70 

Nr Pris 

2 Återrop 
7 950 

12 Återrop 
17 70 
22 55 
27 500 
32 420 
37 180 
42 50 
47 40 
52 170 
57 Återrop 
62 140 
67 300 
72 20 
77 Återrop 
82 Återrop 
87 25 
92 
97 

80 
80 

102 80 
107 Återrop 
112 30 
117 150 
122 190 
127 100 
132 90 
137 100 
142 150 
147 230 
152 175 

157 Återrop 
162 225 
167 280 
172 300 
177 180 
182 260 
187 Återrop 
192 220 
197 Återrop 
202 325 

Nr Pris 

3 75 
8 Återrop 

13 850 
18 Återrop 
23 200 
28 210 
33 425 
38 150 
43 150 
48 40 
53 100 
58 60 
63 Återrop 
68 70 
73 50 
78 50 
83 Återrop 
88 190 
93 
98 

110 
70 

103 130 
108 190 
113 100 
118 375 
123 225 
128 60 
133 90 
138 425 
143 80 
148 Återrop 
153 90 
158 Återrop 
163 400 

168 200 
173 220 
178 Återrop 
183 Återrop 
188 90 
193 500 
198 90 
203 190 

Nr Pris 

4 120 
9 650 

14 Återrop 
19 Återrop 
24 45 
29 380 
34 380 
39 80 
44 Återrop 
49 150 
54 60 
59 Återrop 
64 30 
69 30 
74 30 
79 

84 
89 
94 
99 

80 
20 
60 

160 
90 

104 190 
109 200 
114 30 
119 100 
124 100 

129 100 
134 300 
139 110 
144 190 
149 900 
154 150 
159 210 
164 Återrop 
169 300 
174 160 
179 110 
184 230 
189 55 
194 110 
199 100 

204 Återrop 

Nr Nr 

5 170 
10 Återrop 
15 300 
20 Återrop 
25 425 
30 380 
35 380 
40 
45 
50 

55 
60 
65 
70 

75 

80 
85 

90 

95 
100 

40 
210 
160 
150 
35 

200 
30 

400 

120 
70 
50 

100 
200 

105 40 

110 20 
115 100 
120 55 
125 210 
130 100 
135 60 
140 90 
145 50 
150 45 
155 Återrop 
160 90 
165 180 
170 300 
175 Återrop 
180 Återrop 
185 Återrop 
190 80 
195 190 
200 350 
205 160 



Uppnådda priser på Svenska Numismatiska Föreningens Auktion 136, 
den 1 december 1997. 

Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Nr 
206 Återrop 207 250 208 425 209 220 210 280 
211 Återrop 212 180 213 225 214 Återrop 215 Återrop 
216 Återrop 217 Återrop 218 Återrop 219 35 220 30 
221 40 222 40 223 140 224 140 225 25 
226 Återrop 227 800 228 180 229 150 230 225 
231 55 232 65 233 180 234 170 235 10 
236 375 237 200 238 180 239 100 240 110 
241 50 242 375 243 210 244 130 245 120 
246 150 247 350 248 1700 249 725 250 70 
251 400 252 475 253 450 254 240 255 110 
256 Återrop 257 170 258 550 259 5 260 400 
261 600 262 160 263 300 264 220 265 200 
266 160 267 160 268 500 269 300 270 210 
271 190 272 100 273 70 274 130 275 250 
276 700 277 310 278 130 279 40 280 100 
281 350 282 100 283 100 284 375 285 425 
286 1050 287 275 288 130 289 110 290 260 
291 120 292 45 293 180 294 210 295 120 
296 110 297 220 298 20 299 140 JOO 190 
301 300 302 100 303 160 304 50 305 50 
306 40 307 70 308 60 309 60 310 350 
311 80 312 80 313 50 314 10 315 80 
316 lO 317 l LO 318 60 319 200 320 90 
321 110 322 80 323 80 324 30 325 160 
326 80 327 140 328 450 329 50 330 75 
331 110 332 Återrop 333 Återrop 334 110 335 Återrop 
336 120 337 190 338 150 339 110 340 210 
341 100 342 100 343 200 344 60 345 600 
346 60 



ANBUD ti ll Svenska Numismatiska Föreningens auktion nr 137 
20 april1998 

Till 
Svenska NumismatiJicA FOreningen 
c/o Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 l S Uppsala 

Anbud frin (v.g. texta): 

Namn, Gwadress, Postadress och gAma telefonnummer. 

OBS. FOr att fl bjuda pl SNFs aulctiooer mAste du vara medlem i nAgon till Nordi!k Numismatislc Union ansluten~ Medlemmar 
i till SNF anslutna klubbar/fllrcningar mAste gemensamt IJ.mna bud i sin klu~ IWllll. Ange medlemskap nedan med kryss. 
Anbudssedlar dir rnarl.:cring saknas kommer ej att bealc1u. 

O Svenska Numismatisk.a FOreningen 
O Damlc Numismatisk FOrening 
O Foroya Myntsafiwafclag 
O MyntsafuarafCiag Islands 
O Norsk Numismatisk Forening 
O Sk!nes Numismatiska FOrening 
O Suomen Numismaattinco Yhdistys l Nurnismati.slca FOreningen i Finland 
O Åbo Numismatiska FOrening 

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

Mitt bOgsta bud 
Nr. Kort Beskrivning (Short De3c.ription) (My higbcst bid) 



Auktionsvillkor för Svenska Numismatiska Föreningens auktioner 

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

2. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar och mreningar har rätt att lämna gemensanuna bud i sin 
klubbs eller förenings namn. men äger inte rätt att lämna personliga bud i eget namn. 

3. Katalogens uppgifter har utformats med största möjliga omsorg med reserva~on för smärre misstag 
eller fel som kan ha uppstAtt vid katalogens redigering. Korrigeringar kan komma att meddelas vid 
a uktionstillfållet. 

4. Objektens äkthet garanteras, om ej annat angives 

5. Objekten säljes i vid klubbslaget befintligt skick, och då de finns att 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 
tiUhanda senast 14 dagar efter mottagandet RekJamatiocr !h icke beläggas med lösen. 

6. l de fall då priser anges i katalogen är dessa att betrakta som värderingspriser och inte 
minimipriser, om ej annat anges. 

7. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med auktionen och har rätt att slå 
samman, dela, utesluta och ändra ordningsmljden meUan objekten i fllrhållande till katalogen, om 
så visar sig lämpligt. 

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

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

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

l l . Köpare erlägger inga avgifter på klubbat pris. 

12. Inköpta objekt skall avhämtas omedelbart efter auktionen mot erläggande av full betalning. Önskas 
andra villkor skall detta överenskommas med auktionsledningen före auktionens början. 

13. Anbud från icke närvarande budgivare bevakas av auktionsledningen utan extra avgifter och 
inropas, om så möjligt, så förmånligt som möjligt för anbudsgivaren. 

14. Om två skriftliga anbud är lika, äger det först datumstämplade företräde. 

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

16. Äganderätten till objekten övergår till köparen först när full betalning är SNF tillhanda. 

17. Tvister som kan uppstå i samband med denna auktion skall hänskjutas till Stockholms tingsrätt, 
vilken skall tillämpa Svensk lagstiftning. 

18. Deltagande i auktionen är frivilligt och innebär accepterande av dessa villkor. 
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Omslag 
N lir regalskeppet Kronan l juni 1676 exploderade oob sjönk v-.u- detta en kata
s trof brtde rnr den svensk n nonan och for 1.-ungcn - Kan XI. Som tur var kunde 
nonan n:konsuuems och kungen vann nya lag,rår. Guldmedaljen pli omslaget 
överliimnades till Karl XI p3 han~ födelsedag den 24 november 1694. 

Guldsmeden Bnl7.nr Grill hade pli auktion i Hollandinköpt barlastSand som 
en fanyg fön med s ig frlln Sumaua. Sanden skedades viii Salberget och såväl 
guld som s ilver kunde utvirmas. Efter en reningsprocess gjorde man b i a den 
h1ir portriiltlika medaljen. Den ilr gjuten av Balzar Grills svåger. Raimund 
FOIIZ. P!l fn1nsidan inskriften CAROLO X1 1 SVEC GOTH VAND REGJ I M DC LV 
XXV NOV l ATO l M OC XCI\' NATALJ l HOC AVRUM l EX ~IJNERA SVMlU' IND 
ORT 1 HOhMltE JIIA1'VM. Foto: Jan Eve O lsson. KMK. 
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Silverskatten från regalskeppet Kronan 
Av Monica Golabiewski Lcmnby 

Demw mt't/11/j liir Chri.1lill11 V i DullllwrÅ ,1/å rill mimll' tll' do11Jkama.f sega iil't•r .ll'l'IISÅtmw d d Öland 1676. D e11 tllerJ.wr 
srride11.1 biirja11. thl .n ·t' IIJka florum:. .lliir.1111 IÅI'(Ifl, fi.'J:IIi.IÅt'Jiflt'l Kmna11. kallirwie 1111tll'r f!tl \ 'iillll11i11g. D ess aku•r .1_1'11.\ rilll•iln.ll/'r 

med amimll'll Lnn•m: Crem: lulllmldt• .1ig fem i riggen in i der si:.lll. Okiind samrida konsmil r. 

• • astersjön har vari t och iir fort -
farande ett mycket ~tr~viirt 
innanhav ur maktsynpunkt. 

Redan för mer iin tusen ~r sedan 
bedrevs hiir sjöfart med livlig handel 
vid kusterna och pl\ öarna. Liind~.:r 
som Sverige. Tyskland. Danmark 
var umkr medeltiden domincrand~.: 
makthavar~.: på s~vlil G9.t land som i 
dc baltiska länderna. Aven senare 
tids m.~ningsskiljaktigheter om gr:in
ser i Ostersjön och suveriinitet över 
kuststatema i öst visar pl\ dess fram
förallt ekonomiska men ocks~ för
svarsstrategiska bcty(J.!Jse. 

År 1676 utkiimpades det s.k. Skl\n
ska kriget. Dl\ giillde det framför allt 
vilka som skulle ha kontroll över 
Sk:'lnelandcn, d v s Skåne. Halland 
och Blekinge. Det hade föregl\tts av 
stridigheter p:\ kontinenten som in
letts några l\r dessförinnan. Han
delsrivaliteten mellan England och 

1ederländema hade utvecklat~ till 
krill. Frankrike gav sie in i striden 
med sven kt stöd. Dann1ark slöt fiir
bund med tysk-romerske kej~arcn 
som ingrep i kriget. Sverige blev 
nu ofrånkomligen indraget i denna 
maktknmp. l april 1676 erövrades 
Gotland av danskarna. l juni ~;-egra
des den svenska flottan vid Olands 
södra udde av danska !lottan med 
stöd av en holl:indsk eskader. 

Regalskeppet Kronan hade vari t 
till sjöss i endast tolv dagar. Fartyget 
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var högt och något rankt byggt. Sla
get m~.:llan den svenska flottan och 
d~.: all ierades -ett hundr:llal st ~tliga 
t:u·tyg i strid - iakttogs fr:'ln land. 
Klockan var tolv på dagen den l juni 
167(l. Under \! Il viindning strömmade 
vatten in ger1om kanonportarna. en 
brinnande lunta föll ner i krutkistalL 
Nu spriingdes det stolta regalskeppet 
i luften av sitt eget krut och sjönk 
brinnande till botten med man. ut
rul>tning. proviant. n lit i tiimligen gott 
l>l.. ick. 

År 19!!0 upptäcktes vraket. DUr
efter har dc marinarkeologiska un
d\!rl>iikningarna fortgått. 

.... ~., ,... 
Ett fartygs besättning bestod d~. som 
nu. av olika yrkesgrupper. Man hade 
officerare. undcrbef1il och man~kap. 
P~ undre batteridäck fanns den tunga 
krig,utrul>tningen. Denna kriivde ett 
Mort man\kap. En av männen hade 
mycket pengar på sig. närmar..: ett
tu~cn ~ilvcrn1ynt. Varför \'et vi ännu 
l>~ länge inte. men denna del av bc
l>ii ttningcn hörde ju verkligen inte 
till dc rika och incen d:ir borde ha 
burit en ~;,dan sum~na till vardag~. 

l biirjan av juli 1989 hade arkeo
logema för avsikt att friHigga detta 
diick. Diicket sluttade brnnt och 
m~nga skiira föremål hade krossats 
av lavettdelar och annat som hUrde 
till krigsutrustningen. Niir skeppet 

plötsligt bröts kom de tunga fiircm~
len i stark rullning. Besättningen 
hade ramlat om varandra och kvarle
voma hittades tätt sammanpackaetc 
tillsammans med sina kli.idrcster av 
llidcr och tyg samt andra iigodelar. 
Diiribland den stora silverskatten. 

År 19R2 påträffades i Kronan mer 
lin 255 guldmynt. kanske den största 
guldskatt som överhuvudtaget hit
tats i Sverige. Den visades i Kungl. 
.\4 yntkabinettet våren 19ll6 och pre
senterades utförligt i museets ut~tiil l 
ningskatalog. Numera finns guld
skatten att beskåda i Kalmnr läns 
museum. Den skatten innehöll Uven 
en guldring tillhörande riksamiralen 
Lorentz Creutz som förde amirals
skeppet Kron:ll1. samt en del si lver
mynt. Man har anwgit att den ut
gjorde riksamiralens privata hand
kassa. troligen förvarad i ett triiskrin 
(rester av ett såd:ll1t fanns pl\ platsen). 
M~nga mynt - av sl\väl guld som 

l>i lvcr och koppar - har påtr'.iffats i 
olikn snmmanhang i vmket genom 
åren. i börsar. smärre kil>tOr samt 
lösa. Totalt k:ll1 det röra l> ig om niir
marc tvåtusen mynt. Men nästa Mora 
myntskatt hittades alltså sex :'r se
nare. Den består av nära ettusen si 1-
vcrmynt, de flesta i l:'lga valörer. som 
hade gått förlorade för :igarcn eller 
tillsammans med honom (ett fyrtiotal 
av den 850 man starka tx:sUttningen 
ombord räddades ju som bcknnt.) 
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För au ge yucrli~arc• enfore.wiillning om hur tlcti.Jmlm .ll'l/111 •·id Ö/wu/.1 .1iMm 111ltlt• tlt'lr l juni 1676 l 'ila.l hiir t/en firmo.lli,kt 
detaljri/..amedalj ~am .1kildrar t•n detalj i llagt•tl'itl Ka11e lm111 fUl Sjiilland< ii.1t/..rt.\l tlrc·t dilrfHl. DwuJ.amo•·wm en <mr .wgt•r mot 

s1·enskoma: amiral Ni <!Is Ju el besegrade tlt•n ,<1'1!11.\/..a jlnllwr u m/er Henri/.. IIom . . \11111 fiirlamtle 1j11 iir/ngsfimyg och fyra rmdrrr 
fartyg. Medaljen grtll'erades m· Chr. Sdrmddcr odr Jltl/1.1 i Kilpenhamn och iir dt•n .lltlr,\ltlmetlalj .wm priiglal> tmder /600-ta/et. 

ö•·ertriiffiulm· yllcr:J t fil senar<'. Vi sa h ii r hur <'Il dtm.1k1 linjt•.<kqp fiirmtlr el/ .1\'t'l/\kT 1111 .1/ry/..a fialiii. Jllfetlaljcu kiipres m• den 
il-rige :Jam/aren gre•·c Carl Gu.~ra.f1e.<siuniir deum• 1'111' 11/llha.<.<tumr i Kiipenlumm l 7-1.1-·1-1. Som bt•/..mrr Milde Iran red(m 17..f6 /re/a 

sin sam/in!lti/1 Ull'i~a Ulrika. som i .<in rur nul.,lt•ltlta .<ttll<'ll in/iisa t/en. Ptl i 7<JO-talt·ttil't'1fiirtles s/ur/igen sanrlingamafrtln 
Drollllill;i/wlm ri/1 Kuu~l. Mymkahinelll'f . 

Metlalje11 . liksonr den ptl fi!regtlemle .1itla. kan/lit ht·skåtla.< i m.vri/1/ningt•n Mt•daljkou.l/en på KMK. 
l·iJIII: )1111 E···· O!.IS/111 . KMK. 

Mynten låg tält koncentrerade när dc 
hitlades men inga rester av någon 
behållare fanns med. Dc hade säkert 
förvarats i en börs av något förgäng
ligt material. Inti ll låg även en silver
dosa, tv11 gulddukater, en mässings
pollcH. kopparmynt och annat som 
måste ha hört ihop med mynten. Nu 
ställer Kalmar flinsmuseum ut alla 
dessa mynt . nötta men rengjorda från 
en mycket hård blåsvart beläggning 
av Sophie Nyström vid dåvarande 
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lnstillltioncn för konservering vid 
Riksant ikvariciimbetct. 

l luvuddelen av skatten utgörs av 
svenska mynt. det lildsta från 1576 -
exakt etthundra 1\r innan Kronan fiir· 
listc. Drottni ng Kristinas öresmynt 
fr~ n Stockholm och Reva l utgör 254 
st. llcnncs ~.: ftertriida re p11 tron~.: n. 
Karl X Gustav. regerade inte m~nga 
år. Fdn hans tid 1inns hiir drygt tret
tio l-öresmynt. Sonen. Karl X l. står 
fiir dc Ilesta mynten i skatten. tolv 2-

marksmynt och över sexhundra öres
mynt i olika valörer. De är präglade i 
Stockholm samt i Reva( och Narva, 
som då var i svensk besitting. Fyra 
mynt Hr fr11n 1\ret för katastrofen. ett 
2- marksmynt samt tre 4-öresmynt. 
1'/an.\·t·h l . 

Talcr var som en dåtidens cum. 
Det lir gemensam benämning p11 det 
handelsmynt som fanns i hela mcl· 
lcrMa och norra Europa. hos oss kal--
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lat riksdaler. l skatten linns drygt 
tjugo sådana, från Tysk- Romerska 
riket och Förenade Nederländerna. 
EH polskt mynt linns med, en taler 
fri\ n 1649.en halv taler friin Schweiz. 
samt niigra danska mym i valören 2 
skilling dansk. Skattens allra äldsta 
mynt är en halv ta ler Mm Gelderland 
pri.iglad l 543 -56, d vs samtida med 
vår Gustav Vasa. Planse/t 11 - /V. 

Som vi ser är myntens ursprung, 
liksom de i guldskattcn. förde lade 
på dc länder som slogs om den po
litiska makten i östersjöområdet -
framför allt Sverige, Tysk-Romerska 
riket och Nederländerna . 

l katalogen Guldskaltell jrå11 Regal
skeppet Kronan redogör Lars O. La
gerqvist för den tidens mynt och 
mynträkning och omsätter guldskat
tens mynt i riksdaler. För att kunna 
jämföra si lverskatten mot guldskat
tens köpvärde har undertecknad bett 
honom ta sig an silverskatten: 

Den innehåller markmynt till ett 
viirue av 3 daler carolin (= 3 '/1 daler 
sm), i öresmynt 41 daler eaurant (= 
46 daler sm). italermynt 18 riksdaler 
(= 36 daler sm) samt l stuyver och 6 
skilling dansk (värda ca 3 öre). Total
summan blir totalt 85 '/1 daler s m, vi l
ke t är lika med 42- 43 riksda
ler. Jämfört med guldskattens viirde. 
minst 550 riksdaler, iir delta inte sfa 
stort. En lfagav lönads inkornst vid 
denna tid var ca en riksdaler i veckan. 

Vem gick omkring med 43 vecko
löner i form av silvennynt , på undre 
däck i ett krigsskepp - kanske man
nen som förvallade besättningsmiin
nens löner? 

l'hmsch l 

f. Johan III. Stockholm, 'f, Un: 1576. 
2. Kristina. Stockholm. l öre 1637 . 
.1. Kri stina. Rc\•al. l öre wcisscn 1648 . 
4. Karl X Gustav. Stockholm. l öre 

1657. 
5. Fih·e1wde Nederlii1Uiema. Fricsland. 

l stuiver 1660. 
1), Karl XI. Stockholm. 2 öre 1665. 
7. Karl XI. Revat. l öre nmdstiick 1665. 
.~. Karl XI. Stockholm l öre 1666. 
9. Karl XI. Stockholm. 4 öre 1667. 

f O. Karl XI. Stockhohn. 2 urc 1667. 
J f . Karl XI, Re val. 2 öre nmdstiick 1667. 
f2. Danmark. Fredrik II I. Köpenhamn. 

2 skilling dansk 166 7. 
13. Karl XI. Rev;• l.4 iirc rundstUck 1670. 
14. Karl XI , Narva, l öre 1672. 
15. Karl XI. Reva]. l öre nmdstilck 1673. 
/(). Karl XI. Stockhohn. 4 iirc 1676. 
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Både guld· 
och silverskatten är utställda 

på Kalmar liin..r; museum. 
Se sid. 70. 

Öland, Hulterstads socken, 
regalskeppet Kronan. 
silverskatten 

S1·erige 

J ohan III 
J. Stockholm. 1/z öre 1576. 

Kristina 
2-171. Stockholm. l iirc 1633- 1653. 
172-255. Rcval. liirc weisscn 164ll-
1651. 

Karl X Gustav 
256-286. Stockholm . lire 1654-
1660. 

Karl XJ 
287-298. Stockholm. 2 marl.. 1665· 
1676. 
299-391. Stocl..holm. 4 öre 1667-
1676. 
392-5·14. Stockholm.::! örc 1664 -
1675. 
5-15-81'16. Stu<:kholm. l ö re 1662-
1675. 
887. Reva l. 4 öre rundsuick 1670. 
888. Reva l. 2 öre rundstUck 1667. 
889-908. Rc\'al. l iirc rundstiick 
1664- 1673. 
909. Narva. l öre 1672. 

Plansch Il 

T_\·sk-RomalÅtJ riJ.et 

l. Karl V. Gcldcrland. '/: daald~r ( 1543-
56). 

2. Ärkebenig 1-crdinand. En.;i!.hdm. 
ta ler ( 15()-1-95). 

3. Ärkehcnig Ferdinand Il. Tyrolcn. 
takr ( 1577-99). 

4. Ärkeilenig Mnximilian III. Tyrolcn. 
l talcr 1616. 

5. Nederllindcma. Vibtfri cslnnd. 
l rijksdaaldcr 16:! l . 
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1)•sk -Romerska riket 

Christian 
910. 
Rr:111nschweig - Uincburg. l ta ler 
1625. 

Ärkehertig Ferdinand 
!I II . Ensishcim. l ta ler ( 15M-95). 

Karl V 
912. Gelderland. ijmegl!n. •;, danl
der ( 1543-56). 

NederHinderna 
9/J-91-l. Gelderland. l rijksdaaldcr 
1619-1624. 

Ferdinand n 
915. Hamburg. l taler 1623. 

Ferdinand In 
916. Rostock. l taler 1642. 

Ärkehertig Ferdinand n 
917. Tyrnlen. Hall. l taler( 1571-99). 

;\rkehertig 1\laximilian III 
918. Tyrnlcn. Hall. lwler 1616. 

Lundgraf Wilhelm V 

919. Hessen.'/: taler 1632. 

NederHinderna 
920. Ov~:rji sscl. l rijksdaalder 1620. 

Ferdinand U 
921. ÖMcrrike. Prag. •;, ta ler 1624. 
922. Ö~terrike. S:t Pö hen. l ta ler 
1625. 

Nederländerna 
923. Västfricsland. l rijl:sdaaldcr 
1621. 

l'la n~ch III 
'/:1',\k-UIIIII<'r,\IW rikl't 

l . Fcn.linand Il. Harnhurg. l talcr 1623. 
2. Österrike. •;, taler 1624 . 
.1. Christian, Braunschwcig-Uincburg. 

l tn lcr 1625. 
4. l.andgmf Wi1hdm V. Hc~scn. '/, ta lcr 

16:12. 
5. Fcrdimmd lli.RoMock. l talcr 1642. 
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Förenade Nederländerna 
(1649-94) 

924. Holland. l rijksd:~aldcr 1650. 
925. Friesland. l rijksd aalder 1650. 
926. Frieslnnd. l stuiver 1660. 
927. Västfricsland. l rijksdaalder 
1655. 
928-929. Zeeland. l rijksdaalder 
1657- 166 1. 

Polen 

Johan Kasimir 
930. Gdaltsk. l talcr 1649. 

Sclnrei:; 

931. Zug. '/: talcr 1621. 

Demmark 

Fredrik III 
932-934. Köpenhamn. 2 skill ing 
dansk 1657- 1667. 

Litteratur 
Golabit:'"'ki Lannby. M.: Sictenbörs med 
mynt funnen p!l regabkeppet Kronan. 
SNT8/9h. 20!!-212. 

Guldskt.lllell frtm regai!.J..eppet Knman. 
Kungl. 1\lyntlwbincllcts katalog nr 2-l. 
Stockholm 1986. Red. Monica Golabiew
ski Lannby. 

Kronanprojektct. Rappon om 1989 års 
matinarkeologi\ k:l undcrsökninl!ar av 
vraket efter n:gabkeppct Kronan.-

Ossbahr. C.A.: Mymocfr medaljer slagna 
for friimnwnde maJ..ter i anletlning m· krig 
mot Sn•rige. Uppsala 1927. 

1\ l rmcn är fotograferade av Gabriel 
Hildebrand 1993. 

Plansch l \' 

Sclm·ei: 

l. Zug. '/:ta ler 1621. 

Polen 

2. Johan K:himir. Gdan,k. l taler 16-l\1. 

Fört!llltde Netlerliindema 

3. Holland. l rijksdaaldcr 1650. 
4. Friesland. l rijk'ldaalder 1650. 
5. Zeeland. l rijl.sdaalder 1657. 
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Charles Lindbergh på medalj 
Av UlfNordlind och lem Wisehn 

A lla de som skriver om flygel~ 
historia kommer förr eller 
senare till namnet Charles 

Lindbergh. Hans flygning över Al
Jamen 1927 har för alllid gjort ho
nom odödlig. Del :ir sjlilvklarl all 
en sådan ofta blivii hedrad liven i 
medaljens form. Den hlir artikeln 
presellierar de av oss klinda Lind
bcrghmedaljerna. men vi iir öveny
oadc om all fler finns all hilla. Dc 
kan även uppträda i andra metaller. 

Charles /\ugustus Lindbergh föd
des i Detroit. Michigan. 1902. lian 
var son~on till en sven~k bonde, Ola 
Mtinsson i Gårdlösa. Smedstorps 
socken i Kristianstads Hin. Denne 
förfader var ledamol av bondesl5ndcl 
1847/48-56/57. vilken tillsammans 
med sin fami lj . däribland Lindbergils 
far. sedennem advokaten Charles 
Augustus Lindbergh ( 1860-192-l). 
är J860 emigremd~ till USA. Lind
bergh studerade mekanik vid Wi~
consins universitet. Från 1922 lig
nade han sig ål flygning och ge
nomgick 1924 annen~ llygutbildning 
o<:h ult:v J...aplt:ll i 11yg.vap110.:l!> ro.:~crv 
saml 1926 postflygare. 

Med e11 enmotorigt flygplan. med 
vilket Lindbemh kort förut med en 
kort mellanlandning i S:l Loui~ flu
!!il från Kalifornier~ flög han 20-21 
maj 1927 ensam 1ew YÖrk - Pari~ p~ 
33 1/2 timmar. Bragden v[ickte ell 
oerhört upp~eende både i Europa och 
USA. där han utnämndes till öven.~e 
i reserven. Hans insab kom :m ~li
mulera flygimresl>el. slirskill i USA. 
Denna flygning ~ami hans ~enare 
rekognosceringar för nya llygnll
ter utgjorde vikliga förul~[illningar 
för del kommersiella flygets ut veck
lin!!. Före andra vUrldskrigel var
nade Lindbergh för del illerupp
ruslade tyska militHrflyget. Dena 
tillsammans med han~ fiiro.:~pmkan
de av amerikan~k i~olationbm ledde 
till all han anklagade~ för na7iq
~>· mpatier. En 2-1\~ig son till Lind
bergh bortrövade~ 1932 och :'uer
fanns mördad efter två m:'mader. 
Efter USA:s inträde i kriget 19-ll 
kom han <tll verka ~om flygtekni-.J... 
konsull ål an1erikan ka laten och 
industrin. Senare ägnade h;m sig 
huvudsakligen åt förfallar:.kap !.:lrnl 
miljö- och nalurv1\rd\frågor. bia bc
\'arandel a,· Afrikal> djurv[irld. Char
les Lindbergh a\'led 197-t 

l denna -artikel pre'>elllem-; toh· 

5& 

E11 .wemkr t·ykon Jrcin ~lille/ m· 
/920·talet. V en unga iigtrriniiWI /Jir;:iua 
ron Sytlol\' flor gjort en enda tJIIIet·kninx 

pti boksidan: Han! 
Repmfow: Jan Et·e Olsson. KMK. 

medaljer som alla iir ägnade Charle~ 
Lindbcr!!h. Vid ~idan a'' des~a J...iin
ner vi till ynerligare två $0111 Lind
bergli f1\n under januari- februari 
J9::f8 d~ han som en .k. good-\\ill 
ambassadör besökte l\lexiko och 
Centralamcrika. När han kom till 
JJa,·anna på Kuba fick han moltaga 
dc tvi\ minnesmedaljerna över hm1' 
flygning till Paris. Den rtirsmämnda 
hade gjorts pil beställning av provin-

sen Ilavanna nu.:dan den andra me
daljen hade framlagils av republiken 
Kuba (The Numismatist april 192!!. 
:;. 2 15). 

Charles Lindbergh liek Hven en 
J~ng rad medaljer och höga ulm;ir
kelser av olika stater. akademier och 
~later. J !lir unm;inul' end:t'l en mind
ro.: antal: fran~ka hederslcg.ionen: he
de~medalj fr/In American Lafayeue 
Escadrille: hclgi~J...a LeorXlldorden: 
Britbh Royal Air f-orce Cro!.~: fran
~J..a flyg~:illskapels guldmedalj: New 
York Stale Medal of Valor: lluhhard 
Gold Medal. Natiunal Geographie 
Society l)Ch Langley Mcdal av The 
Smithsonian lnslilulion. BetrUffande 
denna sbtn:imnda medalj var Charles 
Lindbergh den femte som mu mot
taga medaljen. Dc fyra för!-la var 
Orvilie och Wilbur Wright. Glenn H. 
Curt is och Gu\lave Eiffel. 

Tidigt kom ol ika fiirslag p:\ all 
USA skulle ulgl! ell minnesmynt 
över Lindbergh' llygning. Mynte t 
skul le vara i valUren l /2 -dol lar. l 
mars 1932 mcddelade Tht• Numi.,·
matist (:-.. 15 1) all o.:ll fiir,Jag fram
kommit. fr~n en :-.cnalor Bor:th. om 
utgivande av "ouncc coin~" och 
"ouncc nolc:.". :-.om alla ~kulle av
bilda Charlc:-. Lindbergh och han:-. 
llygplan - Spirit of St. Lmri1. 

llll rc~'el krill&! Lindbcr}!h har tyd
ligen inte hell upphört. P:\ 50-1\~da
gcn av llygningcn 1977 utgav bMe 
Haiti och V;htra Samoa minne~mym 
(Mymridnitt}(('lt nr 2/3 1996. ~. 15). 

Kala Iot: ö1 er mcduljcr ä)!nadc 
Charlc~ Lindhcrj!h: 
l. En,i1hg hron,mcdaiJ 'lllllllliilcr 50 1111~1 
i diameter. Kun,ur:rr .ir CharJc, Luu1' 
llinton ('ign. Il ). ~lcdaljcn ;,~ pr:i~l:rd 
ho' ~lcdalhc An Company. New h1rl.. 
Cil1. l)cn v~r av-.cdd \Cunmmnc av Lind
hcrgh' hc'ul.. 1. Nc11 Yorl.. i. juni 192?. 
i\llmlinheten l'l,adc 'Inri uurc"c fur 
medaljen \0111 '~Ide' i varuhu, och hu' 
juvelerare !1/rt• Numi111111ti11 juli 1927. 
'· 400). KMK inv.nr 19 53!i. 
2. Kt1111,!1\:''<!ll' mcd:rlj ull CharJc, Lind· 
hcrgh. Mcd:rljcn p1iigladc\ vid mynl
l'crkel i Philaddphia. K<lll\tnHr !ir Laura 
G:rrdin Fra-er. New Yml. City. l lon ll>d
dc' l Nl!9uc;h v:rr gi llmed m~d:rljkon,tn:i
rcn J;unc' L:nrlc Fr:r,cr (mer om henne 
lirlll' all Iinna i L. l"nrrcr-. /Jingraphical 
Dic'lltmarytl} Mnlallllll. 1111 VII. Lund(m 
19:!3. '· 3:!1). ~lcdaiJUidclmngcn ,l.cddc 
1 \'ria hu,el 15 :lUj!U\11 1930. 'Urvar:mdc 
1.1r prt~\lllcntcn Herhen llumer. pre,r
•lcmcrh hu,tru. Lindhcrgh' hu,tn• och 
andr.r prommcnta ga,ter. Luulhcrgh licl. 
'111 medalJ 1 guld t\lhnanhctcn l.undc 
l..up.t lil..rd.m.r mcd.1ljcr i hull!\ (70 nun 
r dramete r). J>n,cl \ar S l per 'lycl. 
en,., ,v,,ilmtttlltnMJ 1930. ' · 2'>6). 

3 . .\lcd;riJ 1 rurg} lid hnm' utfnrd :11 l"rc
licm~ ~lac\lonn1e' och priigl.rd 1931 ho' 
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Mcdallic An Company i Ney York City. 
Utgivare var The Society of Mcdalli~t~ 
som under en tid givit ut egna medaljer. 
Det var deras fjärde medalj som ägnades 
Charles Lindberghs Oygning. 

Konstnären Frederic MaeMonnies fiid
des i Brooklvn 1863. År 1880 blev han 
dev hos !!r;vören Saint-Gaudens. P~ 
kvällarna ,;ar MaeMonnies elev ,·id Aca
demy of Design och vid An Studcm·s 
League. Studiema fonsalle han senare i 
utlandet: Miinchen och hos Falguiere i 
Ecole des Beaux-Ans. Han hadC fram
glinear vid olika konstutställninear. 
- l "samband med m~daljen över Lind
bergh unalade han sig i en intervju om 
svårigheterna an på en sådan liten rund 
yta som med:1ljens lyckas f1l fram en stor 
hjälleprestat i on: 
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5. 

To IIItempi 10 COIIII/11!/IIOI"W<' Lilld
/Jergh :f mighty twhiel"<'llll'l/1 ll"ithill the 
ti11y <:OIIlf)(I5S of a rhree-i11ch lllt'tlal is 
preposte mus. mul ijo11e dm• s 1101 srtcceed 
in represemin g e•·e11 a faifll suggestion of 
the sublime couragt• tlwt foced appalli11g 
odds. rhefascinaring pmhlem is compen· 
.mtiun ennugh. In the head of Lindbt•rgh 
l hm·e rried ro catch somerhing of the 
inner be/ief and nobiliry of 1·isitm of the 
boy. rogerher ll'ith the e.1perit•nce of the 
master airman (The Numi.•mmist februari 
1932. s. 93). 

4. Medalj utgiven av den franska rege
ringen och präglad vid l~a Monnaic i 
Paris. Medaljen som m~ter 68 mm i dia
meter präglades i guld. si lver och hrons. 
Kon<tnär är fr.lllsmannen Georges Henri 

Prudhommc. En exemplar i guld över· 
lämnade~ til l t\vcr~tc Lindbergh. Den la· 
tinska texten 1>;\ medaljen hade uwrbc-lats 
av L"Ac:ulcmic fran\ai~c. (T/w Nu· 
miMmni.st oktober 1927. ~- 62-1-25). 

KMK inv.nr 19 538. 

5. Bronsmedalj utftird av Edouard Pierre 
Blin. fransman vcrk~:un i Paris. Utgivare 
var Henri Tctcrgcr. Paris. ~lcdaljcn mä
ter 67 mm i diameter (The Numismati.\1 
oktober 1927. ~- 62-1). KMK inv.nr 23 
IR-1:21'19. 

6. Medalj priiglad hos Whitchead & 1-loag 
Comp:my. 1\cw Je r.;cy. 82 mm i diameter. 
Konstniir iir Julio K ilcnyi. New York 
City. Medaljen utfördes p!l hc>t:illning a,· 
Lindbergh' ~pon~orer i S:t Loui,. Två 
tusen mcd:1ljcr priigladc~ i bron~ och 
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~kickadl!' 1illmu~eer i 1 ex Fllrcllla sllllcr
na, Frankrike. Swrhrilnnnien och 13cl
gil!n. Tre medaljl!r priigladc' i 14 kar:u 
guld. Eli C\ l! lllplar iiverHimn:tdc' lill 
Charlc' Lindbergh. ell gicl, lill Lind
berg!" mur och ell 1ill prc,idelllcn 
Cuolidgc. 'l}ugofem nh:daljcr priigl:tdc' i 
'ih·cr och hvc r!Hmnadc' lill :nnb:"'adiir 
llerrid •. kungama :w Swrbriwnnicn och 
Belgien, den lnm,l..e pre,idenlen. hurg
mil'larcn 1 P.tn' och 1ill andra hclydcl
,cfulla per-uner ( 1/u• N11milm111W juli 
1927. '· 31Jll - lJIJ). K;\IK llll.nr 19121 
lg~va a1 Roben Ruhcn,un. Orool.lyn. 
\le\\ Yurl. Cily). 
7. Plakell pril!ll:td t guld. '1lvcr och 
bro1l\ p~ llC,Iiilhung av The i\crun:luli
c:ll Ch:uullCr ol Comn1ercc. !':c" Yorl. 
Cny. Plakcllcn miilcr 6-hl!9 111111. Ch:lr
[e, Lindbergh crhlill denna plal..ell i gu ld 
l 929. IV~ ilr d1cr llygningen över Al
lanlcn (T/w Numiwuui11 augu,li 1929. '· 
50l!). 

X. Medalj nlfiir.t av Churlc~ L. lli111on 
och priigl:ul hu' Mcdallic t\rl Company. 
:-le\\ York Cily. 61! nun. Kun .,lniir.:n var 
vcrb:un 1 llronxville. New York Cilv. 
lian JUr ha )tion modellen 1ill medaljen 
Ulan 1anl..e p~ all del ,l.,ulle bli en nirdig 
priigling. ll :m var l lirare 1 id N:uional 
Ac:1dclll) of [)c,ign tx:h ''id Cooper 
Univn. h~da i New York Ci1y. \kdallic 
An Cump;my hade fdn ,et.,d,l..iflel och -

!J. 
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lr.un till 1927 priiglat WIO av alla mc· 
da ljcr i Fiircnta swtcma. ll intOih medalj 
pr.iglatb i hroth ($ 1.50). ,jlwr ($5.50J 
odt 14 ~arat guld !S95.flOJ. ~ lcd:tljen 
linn' omn:imnd i en noti> i Tl1t• Nu· 
1111\llltllill mun. 1'128. ~. 150f -.anti t en 
l'lir,i•ljnml!'annon' i 'amma tid,l..rilt . 
9. Rmn,pla~cn med iigla for hand: ut· 
fomminc.:n kan närm:ht h.:'l..n":t' wm 
en re" j,~a. ~l.:daljcn. 'um ar c'"''"l!· 
h.•r pr.•gl>~h hrh The Whitchead &. l hM g 
\o. Xe11;1rl... :\'c11 Jcn..:}. 

IOa. L)t:~ojciOng av l(;rg)lld bron,, ttll· 
verkad ho> lltc Whitche:td & llu:tg Co. 
Den 1ir bcn1imnd LUCKl' /.JNJ)JIJ:'R(;JJ 
COJN. K~1K inv.nr 19 121. 
IOh. Lycl..ojcumg :11· l'iirg)lld brun'. till· 
1crl.:td ho' The Whitdtcad & lloag Co. 
i'/c11 kr-c1. Den har lc\lcn SJ'Rit\'(;. 
111:'1.1> l ' f.R.IIONT Jlll. l' :?fi 11.1:?7. 
K~lK tn1 .nr 19 121. 
Il. llrutNlledalj utg11.:n .11 R).lll t\c · 
mn.luttl'al Cnmpan~ i S:t Lmu,, 62 mm. 
ltlhcrkarc är ~kdallic Art Cnmp:lll) 1 
No.:11 Yorl.. Cit} 1'.167. l>ctw ~o·xcmplar 
har tilldcl:u' Gunnar W. Lundberg. före· 
~l:'tndarc fiir ·rc"inul\titutct i Pan' och 
av dcnno.: ;k:inkh till K~1K . KMK inv.nr 
30 14-1. 
12. llron,mcdalj med hand (riin l \'III l 
bll\n) nd1 bron,ribha. ~lcdaljcn. '11111 1ir 
nlil..lunn:•tl. lwr mnucn 511\40 111111. 

;\lcd:1ljcn tilhcrl..ade' till en nwllag
ninl! 'nm :mordnah a1 h<1rgnta,tarcn 1 
Nc11 Ynrl.. J:um=- J. Wall..cr. N:11urhgt1 j, 
1.1r ä1en Charlc' Lmdhcrgh n:irvar.mde. 
~ledaljcn :1r präglad ho' D1cgc' & Clu" 
1 New Yorl... 

Not. lkt l;ir Iinna' en atti!..d av A.R. Sla
haugh ,om behandlar L.indiJCrghmctla ljcr. 
Artil..cht heter / <J:?7 - J.imlht•r~:lt :, Jli~:/11 
Jt)fi7 och ;!r publicerad i 7'/1(' Numim1otir 
St·raplwok Maga:.ill<' 1%7. vnl. :l:l. nr 5. 
~. !!57·1167. Tvviirr ha l inte fihi'attarna 
hai'ttillgi\rtg ti li tlcrtna anil..cl. n 
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Svenska Numismatiska Föreningen, 
Myntkabinettet i Göteborg, Kungl. Myntkabinettet, Statens Historiska Museum 

några samtidsbilder 

Vägvisare för resande i Sverige 
efter dc bästa källor utorhctad 

föl' Söndags-Nisse 

af 

Bådeeker d. y . 
(Forstn oförludrade upplagnn.) 

Göteborg. 

Beträffande pänningeförhållandena 
torde del få anmärkas alt nu för 
tiden lär stadens slörsta myntsam ling 
finnas på dess museum, där i öfrigl 
förvaras åtsk illiga gamla minnen frun 
dess storhetsdaga r. 

Åtskilligt folk påstår all delta beror 
på all kamm a rhe rre Lagcrberg, som 
ordna t del he la, få ll Häda. 

Noti.f i Söndag.f-Nis.fe 189-1. 13ilden l'i,l' llr mu.\eilllllllll(' /1, 

kammarherre UJgerbcrg. Hm1 \'ar el/ m· initiatil'lagama till 
St·enska Numisml//i.\~11 Fiirening('ll och s~apare m· mynt

kabilf(!/let i Göteborg. " ''" budde J>å Rada. 

Hur försåldes Sv..:nska Numismatiska Föreningens 
medaljer vid sekelskifte!? Jo. genom all man sanc in 
annonser i dagspressen. l en sloekholmstidning från l l\98 
finns en li1en annons över föreningens medalj till Oscar 
II: s 25-års regeringsjub ileum. Ombud vid försä ljningen 
var den kände medaljfor~knren B. E. Hycken! 

Kouung Oscars jubileum. 
Sve115ka Numlamatlak& föreningens Minnelipenning 

öfver Koot:og Oacans 26·lns r egcriogajubUeom ailjea 
genom uode.rteckMd. Den :>r 63 mm. l diameter 
(den e. k. 16:e atorlekon) ooh koatv l ailfver 10 kr., 
i broll5 4 kr. Den expedieras till 13od.aort.eo port.o
frlt~ efter inaänd ltqvid eller mot postfönskot~. 

B. B. Hyckert, Stockholm, .Jti 68 B Drottning
gatan, 2 tr. opp. 

S:"T 3 · 98 

Besvär, harm och oro 
l NNUM 1994:3, s. 50-53 hur undcrtccknnd bcskril'il hur 
riksantikvar ien Bror Emil Hildebrand arhct~1de fOr all 
skaJla ett muscum \•id SkeJ>J>.~hron i Stockholm. Detta 
museum, som skulle inrymmas i det s. k. ltiddcrstolpcska 
huset, skulle innehålla Kungl. ~ lyntkabinctt ct och dc f'rir 
histor iska samlingarna, d "S det som senare skulle bli Sta
tens Historiska Museum. Huset kunde tas i bruk 11!45. 

Det kan emdlt:rtid vara av intres~c alt ylterligare belysa 
delta arbele och den sinnesstiimnin~ som llildcbrand 
befann sig i vid den här tiden. lian v~'lr liimligen ensam 
med sina musciplant:r och mots t~ndarc fann!> del golt 
om som t ex Johan Henrik Schröder i Uppsala. Triislen 
fanns dock alllid i vänskapen med Chrislian JUrgensen 
Thornsen i Köpenhamn. De u·;it'fades inte så m~nga 
gånger. men brevv;ixlingen dem emellan varad~.: under 
nästan 35 ;k 

l etl brev 1i ll Thomsen ( 19 januari 1844. Anlikvarisk
topografiska arkivcl. S1ockho l111 ) ~krivcr Hildebrand en 
de l om arbete! med all 1'11 fran1 d~ nya muscilokalcrna: 
Kostade mig my('ket hest·iil: mycken ltan11 oclt om. Han 
fortsälter med orden: Jag /tar ltiirige11o111 ådmgit mig 
fiendskap. så att gamla bekanw knappt l'ilja hl'l.m. då 1·i 
mötas. Men jag oroar mig icke det ringaste hliriiji·et: De 
må ge ma spara sina lwttar och sriim iif1·er mig. blott jag 
får huset. Värre t·ore det om jag skulle råka i 11•ist med 
personet; for hl'ilka jag hade aktning. Detta har dock 
siilltm im rii./}ctt. 

l detta innehållsrika brev fon~tilter Hildebrand med en 
beskrivning av sig själv: Jag står dock i e11 lycklig stiill
ning och kan cletf<lre både siiga och arbeta fram åtskil
ligt som mången m111an skulle lwfwt betlinkande 1·id. Jag 
har en ajlöning. som l'iS.Ierli,~('n ii r knapp. men som sät
ter mig i stli/1(1 att icke behöfm bN/ja m n pengw: Jag har 
icke någon titelsjuka. oclt wger aldrig emot 111igon sådan 
benämning som t'.i åtföljer min tjenst. Jag har lumnit det 
mål jag önskat och fikar icke efter m1got amwt . .lag blwl
dar mig. sil litet jag ka11. i affiiret: .1'0111 ej angår min 
befattning oclt har detjUre alltid den gliidjen att se, att 
man ej tror mig hmtdla af egenny/la. Detta ii t; .10111 jag 
/rOt: enda skiilel. hrw:f'öre jag jc1tt ål.,killigl igetwm. som 
jag knapptlwde t'iitllat. 

Breve1 avs lutas med följand..: rader: Hos mig står vii/ 
till. Min hus! m har allt sedan l'i gifte os.v icke \'(ll'it jitll
komligtfrisk: men hennes sjukdom iir ej bewiirlig. lirar
ken för henne eller 111'11/IC.I Olllf[i}ilillf:1. Min son - han har 
fått namt1e1 Htms ejier min iidle. l'iitrltuulst·iitrle t·iin. 
Landshöfd. Jiirw - iir 1111 en swr man. Ellum Mott 21 
månader gammal ii r han större iinmån~a 3 års ha m. Han 
har niistw1 ahlri(: rarit .1juk. Nu fiirst hii1jar han tala 
någorlunda redigt. Hm1 mgiir min stom gliitlje. 

l sin nä~ta brev till Thomsen (2 fcbwari 11:!4-t) >kriver 
l-lildebrand: N/i u arbete i ,\1/ylllkabineu et fiirejilller mig 
otacksamt. närjag tiinker rw .wmtiden: men .w tröswrjag 
mig dermed au det iirframtidem arf1·edel ja x rtmlar. och 
kanske skall en milltill ~eneration erkiimw mt jag icke 
arheta/ utan iindamal. 

De55a brev är naturligtvi'> av privat karakt:ir. men 
de !!er oss en fin bild av hur numi,m:uikcm och m~.:
daljkännarcn Hildebrand uppfatlade :.ig ~jlilv och ~in 
omvärld. /\V 
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Guldförande 
zinktak! 
l en svensk dagstidning år 1893 
finns det en notis som väcker lä
sarens intresse. Den handlar om 
hur man i Philadelphia i USA åter
vinner guld på ett märkligt siitt. 
Hur det är med sanningshalten fåt· 
var och en bedöma. 

Tretusen dollar för det från ett kyrk
tom avrivna zinktaket var säkerligen 
ett mycket högt pris 1893. De som 
tagit ned det gamla kon·oderade 
zinktaket från Tabernakelkyrkan i 
Philadelphia gjorde emellertid en 
god affär! Flera år tidigare hade 
man nämligen avskrapat den o ljellirg 
med vilken denna kyrkas torntak var 
överstruket. Då gjorde man en vinst 
av 5000 dollar i guld. Det beräkna
des därför att det gamla zinkblecket 
också innehöll minst lika mycket 
guld. 

Guld genom skorstenen 
Orsaken till denna guldavlagring var 
ganska ovanlig . Den härledde sig 
nämligen från det i närheten betini
liga myntve rket. Då guld smältes och 
sedan präglas till mynt. så förtlyktar 
en ej obetydlig del. Det i luften för
svinnande guldet uppstiger därefter 
med röken genom skorstenen och 
sjunker snart ned igen, då det kom
mer i beröring med den yttre luften. 
Mycket av detta förtlyktade guld föll 
ned på taket av själva rnyntbygg
nadcn. Detta skedde i så stor mängd. 
au ämbetsmännen vid myntverket 
var ålagda att vid varje regnfall låta 
uppsamla det från tak och ur rän
norna nedrinnande regnvattnet i äm
bar och kar. Dessa uppsamlingskiirl 
stod i förbindelse med myntverkets 
klillare . Det uppsamlade vallnct si
lades sedan genom säll och ylletyg 
för all komma åt guldet. Trots alla 
omsorgsfulla uppsamlingsprocesser 
förde iindi\ vattnet årligen med sig en 
till tusentals dollar uppskattad guld
mängd ned i Delaware lloden. Sopor 
inom myntverke t tillvaratogs lika 
omsorgs f u lit som regnvattnet. Dessa 
sopor såldes år ligen till högstbju
dande. 

Men det guld som hamnade utan
för myntverkets område. som t ex 
kyrkans zinktak. kunde den ameri
kanska staten inte komma åt. /W 
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"blifwit funnit en hop silfwer" 
"Andrvgs at på Synnerby kyrkiogård i Kollrorpa graf hlijivir jimnit en hop 
silj\ver om 28 lod, och smillyckte herr Baronen och Ryl/miistaren Rehbinder 
nu såsom tilflime, ar bemälde si /}iver må höra t il kyrkian och deraf giöras 
en oblaT -ask" 

Citatet är hämtat ur en av Synnerby församlings kyrkoböcker från år 1738 
(se Carl-Martin Bergstrand s. 52). 

Ryttmästare Rehbinder kände up
penbarligen inte till gällande lagstift
ning angående romfynd eller så an
såg han att skatten egentligen till
hörde honom och hans släkt eftersom 
den hittats i en till Kålltorp gård till 
hörig grav. 

Av det ovan citerade förstår man 
att det rör sig om ett skattfynd funnet 
i en grav. Handlar det om ett mynt
fynd antyder vikten, 28 lod d. v. s. 
368 g, att det i så fall måste ha rört 
sig Qm en ganska ansenlig mängd 
mynt, naturligtvis beroende på vii-

ken sorts mynt det handlar om. Om 
det var medeltida mynt bör det ha 
vari t en tämligen stor skatt. 

Stora Ki\lltorp var en herrgård i 
Gerurns socken. Gården ägdes av 
Rutger Reinlwld Rehbinder~ ( 1700-
69) på 1700-talets början. Rehbinder 
var gift med sin mors kusin Magda
lena Charlotta Soop. Gärden Kilil 
torp tillhörde sedan länge s Wkter
na Soop och Swan. l Berälfelse om 
Adeliga grafvar (manuskript i ATA) 
beskrivs "En ouphögd grafsten, på 
Synnerby Kyrkogård, icke långt ifrån 

Synnerby gam/u kyrka i Vii.stergiillmul. 
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.4r 1728 hi1tades .. en hop silfwer ·· i Kål/torps x ra•·. Si/l'ret fiitTmulladc•., till c' l/ 
oh/mask. Demw (l/J/mask sidinkles till Synnerh\' kyrka tlr 17·16. 

vapenhuset. med uthuggne twännc 
wapen. det ena med 3 Liljor och 
kringhängande Löfwärck . det andra 
med en hi ort uti hiertwapnet. ..... 
Inskripti9.nen lyder: ''Hänmdcr hwi
lar den Adla och Wällbördiga Arf
wid Swan lil Kålltorv..··. och är sedan 
begrafwen hos sin Adla och \Väll
bördiga Kierstin Ribbing ..... Om det 
är denna !.!rav som omtalas som 
' 'Kolltorpa graf· lir okänt. Det fanns 
fönnodligen fler gmvar som hörtie 
till denna gård. 

Synnerby ligger inte långt från 
Skara och har ett centralt läge i en 
uppodlad bygd. Om kyrkan sägs att 
det var en delvis medeltida korskyrka 
av sten. En nmsten finns inmurad i 
väggen till sakristian i den nya kyr
kan. 

När fyndet gjordes var Petrus 
Synnerberg ( 169 1 - 1748) kyrkoher
de i socknen. Han hade tillträtt tjäns
ten året innan. Komminister var 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~<t '\lW 
Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08·41 1 50 81 
Fax. 08·41 1 52 23 
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Sven Herrwall ( 1715-4 1) och And
reas Northman ( 1716 · 58) var pastor. 
Man kan tiinka sig med vi lken glädje 
och tillfredsställelse de bestiiiide en 
fin oblatask till kyrkan. 

Vid utstiillningen av kyrkligt sil ve r 
från Skara stift i Skara 19 13 fanns en 
oblatask (nr l 60) uts tiilld. Den har 
löst lock och en vikt motsvarande 16 
lc1d. Asken skänktes år 1746 till Syn
nerby kyrka. Den har Lidköpings 
stämpel samt silversmeden Christian 
Gers initialer. Della iir troligen den 
oblatask Rehbindcr. genom ska ll fyn
det. skiinktc ti ll Synnerby kyrka. Vik
ten motsvarar emellerti<.l inte skat
tens vikt. vad hiinde med dc åter
stående 12 loden (ca 158 gram) ~il 
vcr? Kanske gick en <.lel till silver
smeden~ arbet!\lön. 

Lillera t ur· 
Bergstrand. Carl· Mnrtin: Ku/turbilth-r 
fnlu 1700 -ral<•ts ViiHt•r~;iitlaml. Lund 
193:1. 
Uwiillnin~; of Kyrkligt ,,i(!i·er frtm Skum 
stiji.Juni 19 1:1. Kntalug 1913. 

Nonhman. Andreas: /Jerlillel.li' om Ade· 
ligo xraJi,ar. Manuskript i ATA. 

Elgcnsticrna. Gustaf: Den immdm·eJ'tuh· 
.wenska tult:lns lilltrrrm •lor. Slockholm 
1931. EW 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr+ porto 

Tolvåring 
dödar varg och 
blir belönad 
Den l l apri l 1827 hade bönder. drän
gar och pigor samlats i Ringarums 
kyrka i Ostcrgötland. l första hand 
var de d ii r för gudstjänsten som hölls 
av priistcn P. U. Stenkula. Men de var 
också diir för all bevittna belönandet 
av en tolvårig pojke. 

Niir gudstjänsten var över gick 
torparsonen Anders Peter Månson i 
Sjöbo fr~n Grimsums ägor fram till 
kyrkans kor. Med sig hade han sin 
far. Nu uppläste prästen en märklig 
bcrlittelse om hur pojken attackerats 
av en varg och hur han lyckades en
hart med hiinderna döda den. 

Ryktet om denna händelse spreds 
vida kring. Karl XIV Johan fick höra 
talas om pojken. mod och Kungl. 
Patriotiska Sällskapet beslutade där
efter all överlämna en belöning. Den 
liimpligastc belliningen ansågs vara 
en penninggåva pli 16 riksdaler 32 
skilling banko. 

Berlilleisen om den modiga poj
ken publicerades i Post- och Inrikes 
Tidningar 23 april 1827. 

Arvet i 
marmeladburkarna 

liV 

Det finns människor som inte litar 
på bankerna. 

l en not is i Svenska Dagbladet 15 
april 1987 berlittas om en sådan per
son. Det rör sig om en dansk änk<t 
som inte ville: placera sina pengar på 
bankbok utan föredrog att gömma 
arvet efter sin man hemma i huset. 
Mc<.l hjiilp av en granne murade hon 
in 480 tusenlappar, nedstoppade i 
tre marmeladburkar, i k1illarvliggen. 
Varje gång hon behövde pengar kal
lade hon p~ grannen, fick klil iarväg
gen nedriven för att di rekt efter in
mura burkarna igen. Utan att linkan 
miirkte det passade grannen på att 
förse ~ig sjlil v med 100000 kronor. 
Scdan tipsade han en kamrat som 
hiirntade sig en burk med 63 000 kro
nor från kä llarviiggen. Ryktet om 
manneladburkarna spred sig. Polisen 
larmades och hela historien rullades 
upp. 

Tyviirr fick änkan ylledigare pro
blem eftersom hon drabbades av 
dryga efterriikn ingar i form av arv
skatt. /IV 
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Kungl. Myntkabinettet 
Sveriges Ekonomiska Museum 
Slottsbacken 6 
Stockholm 

UTST ÄLLNINGAR 

All världens pengar 
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! I olika temadelar som t ex 
"Vad är pengar?", ''Myntets början", ''Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt! 

Rikets finanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank'! Historien om Sveriges Riksbank, affärs
bankerna, börsen, försäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
ideer, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt. 

Spara i bössa oc:h bank 

Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 in
rättades den första sparbanken i Sverige - här finns berättelsen. 

Summa summarum 
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också. 

MedalJkonsten 
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Me
daljens mer än 500 år långa historia är temat för detta 
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna. fantastis
ka klenoder, renässansmedaljer och Gustav lll:s historia. 

ANNAN VERKSAMHET 

Museibutik 

Museets öppettider 

Tisdag-Söndag 10-16 

Måndag Slängt 

l entrehallen finns butik med försäljning av smycken, souvenirer, vykort och litteratur med anknyt
ning till museets samlingsområden. Tel. 08-783 94 42. 

Konferens· oc:h festlokaler 
Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 70 personer. Lovisa 
Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt sammanträdesrum med plats för 14-18 personer. Två mindre 
grupprum för 4-8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstens
golv och ockragula väggar lämpar sig väl för cocktails. mottagningar, dans och andra festligheter. 
Tel. 08-783 94 25. 

Myntkrogen, museets restaurang oc:h c:afe 
Myntkrogen drivs i restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer 60 personer och har fullstän
diga rättigheter. Under museets öppettider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas 
festvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. 
Tel. 08- JO 45 90. 
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J\ un1 isn1at is f..:. t 
korsord 2 

Så var del dag~ för .:11 nu
mismmiskl korsord igen. Del 
förra var infört i SN':r 5/ IJ-t. 
Ä ven denna g5ng har .A.ndcr. 
Lindbom i Vä~Ier.\s konslru
er.u det. Vi på rcdaklioncn 
önskar alla läsare och lö;;arc 
en trevlig och med korsord 
och SNT ivrigt sysscl~all 
påskledighet! Lösningen pre
sellicras i niisw nummer. 

Wtgriitt: 
l . Mclall flir ~lampav~l:tg- kemi'~ hclcckning. 
J. Samlar lollor. 
6. Småpengar i Grekland. 

10. l denna 'tad reciderad" den b.lll~ '11111 1ar fiil'll i S1crigc med 
500-l..ronur..~dlar. 

15. 11> nära Julila. 
16. P:i pollen fran såg1erl.. "" Angcnnanahcn. 
l 7. E~i,Icradc ufliciellt i ~nrdcn mdlan :ircn l !\75- 19-17. 
l 8. Fiirerag med pr'Jglmle kred nhncl..nr 1 miJ,,ing. 
19. halicn\k liberal politiker i l:uul'tl}l..lululan fa,ci,mcn. 
1 J. N) bOrjanllm'ining. 'k ""bcginncr-.. . ·· . 
11. Är pannbk>lilh·erkning. 
2-t. H" la' bon. 
17. Bic1 inre a1 i Srocl..hulm :\r 201\.1 . 
28. Admlm,rrer-ar 'tudiemedd. 
JO. Kan,l..e i adre>~cn. 
31. T1lhcrkade riiknc>nllmlf. 
32. Tntcl..f,thril..;~l. 
33. T,:tvling med kumpa•>-
• 3--1 . Ar der :111 samla myn1. 
35. Mym i Punugal fram rill J'JJO. 
36. Sr~ r ""fl" för p5 ungerska 0 -pcngii,cdlar. 
41. u~<.·udlalu. 
-1:!. Fyr i BottenhaveL 
43. ~lerod an ~k)ddajänllll)llllllnll..um"iun. 
46. Karolin,ka >jukhusel. 
48. Anv!in<ler man 1 iii cirkclhcrltl..ningnr. 
49. Smiih~r vid 1064 grader ('d, iu~ - kemi'~ beredning. 
50. Sr?! r der p:i ~pclpcnning med tlikl,~allc. 
52. Förekommer på motkrna utliin< bkn wdlar fiir :tll n;,·,v:\ra 

llirfalskning. 
55. Gammalt namn Jlt. Tlwilund. 
56. Sir)~-
58. ;\r Clllll)llhamling ur pr.t~li'l.. ') 111 inkcl . 
59. Kiirtunnclbana i Eken. 
60. Ficl.. man l'l1r en ang>luJhpollcu. 
61. Srpngnl<l<.IJur och i <lulcl :11 1,1r hu' ud,t.td. 
~. Kan nwn "liXfrån 62 ... 
66. S:ldana 111) nr :ir det inne :111 ':u nia. 

sr-;T :1 · 98 

Ko11.1truktiir: Amler.1 l.indbom 

Lodriitt: 
l . Laddad partik~l. 
1. Pollincrarc. 
3. Sammanfoga 1rälådor. 
-1. \'alspr.'lh-;pr:.\1.. 
5. Uidcrklädd:l <talhä.st-r.uarc. 
6. Här handlar man med '·Au"". 
7. Känd dame. 
8. Bc;.r,J<J dan,~t ";,likmonC fra n l 'J~0 -1alc1 a1 . 
9. Fimmöbclvirkc. 

JO. Fibrer i rnil~lin. 
J L J början av J !!(Xl-talet urdcladc' ~n bcltlning'lncdalj ""Fiir 

befr'Jmjad ,-acdnation"". ~101 vil~cn 'JUkdmn'! 
12. Spmk pit 'chcmat. 
J-'· Pit is· m) m är a'' denna metall - kt·nu'l.. hclc•·~ning . 
1-1. Skulle prii,rcn ha. 
19. Fan> g som fc:irli,le ulanfiirSydafnb •m·d pl:um~mmnl~<.lrd . 
10. ~led eller man hakar p:i enkrun:t fr.\n 19-15. 
23. Guldmyntoch ''ensk indu<lrimnn. 
25. Växer k:m!\kc i Kungs~ingcn , 
26. On vid Stora Le . 
29. Kol-mån p5 brukspolku. 
34. Kör numcm mcs1 skarvlö<t. 
37. Kunde man fii1T få i l(mn av polkttcr. 
38. Lina på b~ t. 
39. Kanmynt 'am uwn. 
-10 . Srarlig viirdcmätare. 
44. Byrcr ~i knn>kc kronan mol. 
-15. Göts del p:i mkmiickorna. 
47. Myntorten och b:1klcrke1. 
51. Posi1iv1 ~v:tr i Madrid. 
52. Onnucs vinrcrfoder. 
53. Svensk1 nickn:mm. indisktmynr. 
5-I. Jungfnt. 
56. Gör "kul" produl..rer. 
57. West i cttcmamn. 
62. Kan man ligga t. 
63. ~ledil'in,ikt. 

65. På pollencr fr~ n 'lenska värd<hu\ an~a1' ull a man~dcn a' 
denna 1·:•ra i .. ,top". 
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Torun Zachrisson: Gård, griins, grav
fiilt. Sammanhang kring iidclmctallde· 
påer och runstenar från vikingatid och 
tidigmedeltid i Uppland och Giistrik· 
land. Akademisk avhandling för filosofie 
doktorsexamen. Häftad. 41 1 s. l 04 s/v 
iii., teckningar, kartor och diagram. Säljs 
genom Stockholms universitet. Stock
holm Studies in Archaeology nr 15. 
Stockhohn 1998.1SBN 91 -7 153-695-7. 

Torun Zachrissons doktorsavhandling 
ventilerades och försvarades den 30 janu
ari i år vid Arkeologiska institmionen, 
Stockholms universitet. Avhandligcn rör 
sig över el! stort antal vetenskapliga disci
pliner och är av lika stort numismatiskt 
intresse som arkeologiskt, cntnologiskt 
och språkvetenskapligt. 

Avhandlingen är uppdelad i åtta ka
pitel: Silvret och det mytiska guldet be
handlar själva handhavandet av silver och 
guld samt benämningar på pengar. rike· 
dom och skatter: Skausägner och men· 
talitet diskuterar offer och värdedepåer, 
sägner och traditioner angående skat· 
ter: Silver- och ~:ulddepåenw presenterar 
kiillmaterialet; Den u/Valda platsen tar 
upp platsen i lalllhk<t(J<:l u<.:h kV(J(JiiHg~:u 
till gravflih, bebyggelse och ägogränser; 
Bunden med mnor och jästad i sten 
behandlar runstenama. vars text och bild 
är utgångspunkt för skisserandet av ett 
historiskt skeende; Runrismingama i 
gårdslandskapet diskuterar huruvida run· 
stenama har något samband med ägo· 
gränsema och det sista kapitlet All förstå 
silverdepåer ge11om runstenar redovisar 
ett tolkningsförsök samt försöker sätta in 
människan i sammanhanget. Dessutom 
finns en katalog, summary. app<:ndix och 
referenser med förkortn ingar. 

Katalogen innehåller 65 fyndbeskriv
ningar frän Uppland och Gäst rikland 
samt ett bihang med elva osäkra fynd. 
Här anges fyndomständigheter och re· 
konstruktion av fyndmiljön. Med glädje 
kan konstateras att Tonm Zachrisson i sitt 
arbete bland annat använt sig av projektet 
Sveriges Mymhistoria, umdskapsinven
teringen 4. Myntfynd från Uppland. Där
med har projektets syfte uppnåus. au 
fr;imst vara utgångspunkt och vägled· 
ning för fonsatt och fördjupad forskning 
kring mynt fynden. 

Appendix innehåller ett flertal tabeller 
med ol ika infallsvink lar över de i katalo
gen presenterade fynden. l avhandlingens 
titel framgår ämnets syfte och mål: au 
finna ett sammanhang mellan silverdepå
ema och runstenarna samt det omgivande 
landskapet. På vägen till detta mål har 
författaren halkat in på flera andra in tres· 
santa områden. Dänned har fö1fattaren 
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Gård, gräns, gr~wfii lt 
»o~'·k4nc ' hQ!t •MW:t~~~• 9Ct• ·~ilW• 

fdra \1l!JpuJ«ll ~hld tl1~11dodl ((~.aa.l 

Tonm~(tw,IM\),0 

COMMENTATIONES DE 

NUMMIS SAECULORUM 

IX-XI IN SUECIA REPERTIS 

NOVA SERIES NR. 9 

BRITA MALMER 

The Anglo
Scandinavian 
Coinage 
c. 995-
1020 
635 s. varav 

Exp.avg. och porto tillkommer. 

Beställningar: 

NUMISMATISKA 
FORSKNINGS GRUPPEN 

Bollhusgränd l B 
111 31 Stockholm 
Tel: 08-674 77 50 
Fax: 08-674 77 53 

visat hur viktigt det är att inte envist hålla 
sig till ett spår utan att även följa en del 
stickspår för att genom dessa kunna ge en 
mer fullödig bi ld av den möjliga bakgnm
dcn till en skeende i vår förl1istoria. 

Det har, ur allmänvetenskaplig syn
punkt och dessutom ur språklig syn· 
punkt. varit en njutning att läsa Gclrd, 
gräns och gravfiilt. 

Den 16 april 

kåserar Torun Zachrisson 
med utgångspunkt från sin 

avhandling i 

Kungl. Myntkabinettets 

hörsal. Se sid. 51 . 

LM 

Boken finns att köpa i Kungl. Mynt· 
kabinettets butik. Pris 200 kr. 

Slullsluwk<•n c; 

\ ·ict•••·h••tsn k nd••mi••ns 

hihliuh•ks 

nmnisnuu iskn bol>snmlin;! 

f•• l. till- 7/l:t fl/21# 
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USA 
Förenta statema fortsiiiler förnyelsen 
av landets sedlar. Under hö~ten 1997 
började därför Federal Reserve Sys
tem. Washington D.C. utge en ny 
50-dollarsedel. Tidigare utgiven 50-
dollarsedel fonsiiiler all vara lacl ict 
betalningsmedel men kommer s uc
cessivt au försvinna ur marknaden 
vid inlösen. 

Storlek: 156 x 66 111111 

Framsida: portriiii av presidenten 
Ulysses S. Grant (för
storat) 

Baksida: avbildning av U.S. Ca
pitol 

Vallenmiirkc: portriiii av U lysses S. 
Grant 

Färg: grön 

Microtext: P" framsidan i kantbår
den till höger och viinster finns or
del .. FIFrY" repeterat. P:\ Ulysses S. 
Grants krage finns orden .. THE UNI
TED STATES OF AMERICA ... Det 
finns ingen microskrift i linjen rum 
portrället. Säkcrhctstr:ldcn lir inlagd 
till höger om portriillcl. Vid belys
ning i UV-lampa blir tråden gul. ;=:J 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTIIANDEL 

KÖPER • SÄL.J EH • BYTER 

MYNT • SEDLAH • MEOAL.JEn 

Spec . .rl'lflar 
Bew/ar hm.fiir sedlorfiire / 930 

V3sagman -12 
III 20 STOCKIIOLM 

TEL OR-4 11 08 07 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATlS LAGERLISTA 
(uppgi1· sam/aronmlde) 

Klostergalan 5. 222 22 LUND 
Tel och fax 046- 14 43 69 
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sedeltryckaren Peter Momma 
V1\ra sedeltryckare är ofta tiimligen 
anonyma personer. En av de förs
ta här i landet var Peter Momma. 
H<m var född 1711 på gärden Harg 
vid Nyköping, där den ursprung
ligen från Nederländerna inkomna 
släkten sedan millen av 1600-talet 
bedrivit mässingstillverkning och 
annan bruksrörelse. l Nederländerna 
liir sliikten fortfarande finnas kvar 
men den svenska borgerliga grenen 
utdog på manslinjen med Peter 
Momma själv 1772 och pil spinnsi
dan med hans douer Elsa 1826. En 
del av släkten Momma adlades under 
namnet Reenstierna. 

Peter Momma inträdde först i 
Kungl. kansliets tjänst men fallade 
under en utrikes resa imrcsse för 
boktryekerikonsten. som han Hirde i 
llolland. Efter sin hemkomst inköpte 
han det Wernerska tryckeriet. Han 
fick omedelbart 1738 fullmakt som 
kunglig boktryckare. Bland föm1il
nema in!!ick även 600 daler k.m. i 
årlig erslinning tillsammans med fri 
lokal för tryckeriet. l Stockholms 
äldsta adresskalender från 1728 (Der 
.florerande Srockhnlm) är hans bostad 
och tryckeri angivet vid Norrbro, dvs 
den gamla bron. Monuna anlade 

ocksil e11 eget Milgjuteri - det första i 
vårt land -och el! eget pappersbruk. 
Det d:1 ganska förfallna Kungliga 
boktryckeriet upparbetade han högst 
betydligt och Ii ck som erkänsla titeln 
direktör. 

För alla sedelintresserade står han 
som miistarc ti ll våra första banksed
lar pil fasta valörer. Med en i bankens 
hus vid Järntorget inriinad tryckpress 
och med hjmp av ges~iller, som skulle 
1·am 13anquen med ed förbundne r il/ 
rrolwr. fram slli llde han från 1743 
sedlar p:\ 36 och 24 daler koppar
mynt livensom småsedlar på 12. 9 
och 6 daler. Ersänningen utgick med 
9 daler kopparmynt per ris (ur
sprungligen frän det arabiska ordet 
ri::Jna .. packe papper .. ) av de större 
sedlarna. vilka som sagt trycktes 
bakom bankhuse t. och 6 daler för de 
mindre. som lick tryckas på egen 
officin, Kungliga tryckeriet - det var 
tydligen inte så noga med komrollen 
pil den tiden. 

Niir bankens pappersbruk i Tumba 
1758 började s in verksamhet. fick 
Momma ynerligare uppdraget som 
dess förvaltare med den då högt 
ansedda titeln bankokommissaric. 

/W 
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Silverskatten från 
regalskeppet Kronan 
Den l mars 1998 invigdes den nya 
utställningsdelen Silverskatten från 
regalskeppet Kmnan pä Kalmar läns 
museum av museichef Maria Malrn
löf. Skatten är placerad i kronanut
ställningens skattrum. där sedan ti
digare g'i.aldrnyntskatten visas. 

Kalmar läns museum, Box 104, 
391 21 K:1lmar 
Besöksadress: Skeppsbrogatan 51 
Tel: 0480/563 00; Fax: 0480/563 32 

Karl XIV Johan 
iir ämnet för en utställning som i vår 
öppnas på Kungl Slottet i Stockholm. 
näm1are bestämt i Kungl Husgeråds
kammarens lokaler (ingång genom 
västra valvet. samma sorn till de 
kungliga våningarna. men pä nedre 
botten). Den har tillkommit på ini
tiativ av grevinnan Sonja Bernadotte 
af Wisborg och skall hösten 1998 gå 
vidare till Mainau. Under 1999 visas 
den på Akershus (Forsvarsmuscet) i 
Oslo. En omfattande katalog med 
pararelitexter på svenska och tyska 
kommer ut. försedd med inledande 
kapitel om Karl Johan av franska. 
tyska, norska och svenska experter. 
Aven medaljer och mynt ingår i ut
ställningen. en del ur H. M. Kon
ungens samling samt därtill utlåna
de av privatpersoner. Mycket är gi
vetvis ur s lottssamlingama. Invig
ningen äger rum den 19 maj och 
dagen därpå är utställningen öppen 
för allmänheten. 
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Nyprägling'? 
Maria Theresia-daleren er en farnas
t i sk ml')n t. Det bl iver nok aldrig ked
sommeligt at !rese om den. Og de 
neste ml')ntsamlere har en, troels 
ml')nten måske slet ikke IH~rer t il sam
lerens område. 

Sprendende var da også at la:se ar
tik len i SNT l , 1998 s ide 13. men 
billedteksten med ordet ''Nypriig· 
ling" bryder jeg mig ikke om. Ordet 
nyprägling betegner i min termino
logi en tn!'}nt eller medaille som til 
g lrede for samlerc er nypra-:get. Det 
kan der - ihvenfa ld så lrenge ml'ln
ten cirkulerede i Etiopien - ikke vre
re tale om. Her bpr anvendcs beteg
neisen antedateret eller baguddaleret 
rn~int. 

Danske spccicdalere for Slcsvig
Holsten med årstailet 1808 pnege
des med urendrct årstal indti l 1812. 
Aldrig har nogen viiJet kalde sil
danne mpnter for nypra:gede. Ej 
heller danske kobbcrskillinger 1771. 
som med dette årstal pr;cgedes i en 
fernten års periode. vi i få pra:dikatet 
nyprreg. 

Enhver Maria Theresia-daler pr<e
get på et tidspunkt. hvor menten 
endnu cirkulercdc, bpr således heller 
ikkc betegnes som nyprreget. An
derledes stiller forholdet sig med de 
s idste 30 års udmontninger. Her vii 
jeg dog mene. at nwntens enestäen
dc historie i den globale numismatik 
giver den et srerprreg. som bor ophoje 
de nu pra:gede stykker til stadig at 
betegnes antedaterede m0nter og ik
ke til det nogct derangerende ud
tryk: nypr;eg. ~ , ; ,-gen Spmod 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Täby. 

08·510 12818 

r
~~ 

Penningen gör ~ 
fauig och rik. · 
m en diiden gör ~ L var man lik. J 

~:00'1~-oo·· .. ~~-· 

April: 
1·2 Sydncy. Noble 

IS- 19 Swdholm. B. Ah ls triim 
27-30 f'r:mkfurt . Pcu' 

Maj: 
5 S tockholm. Myntkompaniet 
6-S MUnchcn. 1-lirsch 
9 Helsi ngfors. Holmas to 

25-27 Ziirich. Lcu Numismatik 

Juni: 
6 Long Beach. Pontc rio 

l J Bruxcllcs . Elscn 

Juli: 
H-9 Melbourne. Noble 

April: 
25-26 Hclsingborg. f'rimynt-<JX 
25-26 tzth European P;tpcr Moncy Boursc. 

Valkenhurg. Ncthcrland;. 

Sparbössor . 

i!Th 9 u. 
t'3qyU~ 12 kr. 

Amum.• i t' ll stacl..lrolm.lliduing 1907. 

SNT J · '.IS 



Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 
M)11l, sedlar, medaljer, ordnar 

Gamla aktiebrev. :ildrc handl ingar m.m. 

Arscnabgat:m SC, Uox 73ii 
l 03 <) l Stockholm 

Tel: 08-61101 lO, 611 58 20 
F~tx : OH-611 32 95 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

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

Prislistor gratis. 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE lNli\ MNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

2 öre brons 1949 "PROV" 
m fl siiljes ptf nukriou 9 maj 1998 

Bntii/1 kiunlog! 1'1Y1111mrmtio11 125 kr for 
komiiUIIId~ J ~·tttnlogt'r. 

Em111kn rxn11plnr 50 kr. Pg 1212- 0. 

GRATIS llÅDGIVNTNG! 

=K 0~~~~~7~1; 3~7 

KO PER 
SALJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 
två gånger per år 

:z AHLSTRÖMS ~ 
MYNTHANDEL.~M 

~&·~~J! 
~ 

B. AHLSTRÖlVI 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l. lir. 
NORRTÄLJE MYNTHANDEL 

Box 4. 761 21 Norrtälje 
Tel. 01 76-168 26. Fax 0176-168 56 

INTERNETAORESS: 
hllp://www.nmh-mynl.a.se/index.hlm 

MYNTKOMPANIET 
Birger Ja rlsgacon 8, 3 er 
114 34 STOCKHOLM 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-1 0 lO lO f-AX: OR-678 77 77 

lUYNT & ~·IEDALJER 

Sveavägen 96 

flux 19507 
S -1 0 '1· :{2 StockJwlm 19 

T- Rlulmm•"!!"'"" (nppr,:img Huntldshögskolan} 

'mr + fux 08-673 :34 23 

Svensiw och utliimlslm mynt, selilar och 
on/ w11· i stor sortering. 

()ppl'l: vm·ol. l l - l H, lönl. l O - !t~ 

Bli medlem i 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Arsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per år. 

SNT 3 · 98 

-~'. FriMynt 98 
~-~ med 

ANTIK & SAMLARMÄSSA 
25-26 april1998 klll.OO -17.00 

JOO-talet utställare samlas i 
Idrottens Hus, Helsingborg 

Böcker, antikviteter, möbler, 
gamla ting, mynt, frimärken, ur, 

smycken, porslin, vykort mm 

Helsingborgsutställningar 
Leif E Nilsson AB 
Bogesundsgatan 28 
256 55 Helsingborg 

Tel 042-29 25 60, Telefax 042 · 29 78 55 

Glöm inte ANTIK 98 28 juli -
2 augusti, Nordens mest vä lbesökta 
antikmässa med ca 140 utställare 
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Svenska Numismatiska Föreningen 
Swedisb Numismcttic Society 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
årsmöte - måndagen den 20 april 1998 

Årsmötet kommer att hållas på Kungl. Myntkabinettet 
måndagen den 20 april, klockan 18.00, i hörsalen på museet. 

I samband med årsmötet kommer en mindre bokauktion att hållas. 
Kungl. Myntl«tbinettet ligger på Slottsbacken 6. 

Årsmö/esprogranunet blirjöljande: 
• 16.00 börjar visningen av auktionsföremälen 
• 18.00 kommer årsmötet att hållas 
• 18.30 auktion på föreningens bokdubblettcr, cirka 70 nr 
• 19.30 årsmötesmiddag på Myntkrogen 

Till middagen är anmälan nödvändig- kontakta föreningens kansli (se adress nedan). Vi bör 
ha din anmälan senast den 16/ 4. Betalning sker i samband med middagen. Kostnaden för 
en trerätters middag exkl. dryck är 205 kr- inkl. ett glas vin blir priset 250 kr. Välkommen! 

Register till Numismatiska Meddelanden l -XL! 
Inom kort kommer ett register till Numismatiska i\•leddclandcn. Registret är sammanställt 
av Kjell Holmberg. Alla som använder sig av NM \'et att behovet av ett register har funnits länge 
då del l till XL omfattar drygt 8000 sidor! Registret kommer att saluföras så snart det kornmer 
från tryckeriet. Titta efter annons i kommande nummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. 

Svenska Numismatiska Föreningen 1873-1998- 125 år i numismatikens tjänst! 
Vi vi ll samtidigt påminna om att dc egentliga jubileumsfestligheterna kommer att inträffa hel
gen 4-6 december med specialutställningar på Kungl. Myntkabinettet, middag etc. En auktion 
med högklassigt material ur Svenssons samlingar kommer även att hållas. Mer information 
om detta kommer under hösten. 

Svenska Numismatiska Föreningen. Banergatan 17, 11 5 22 Stocklwlm 
Tel : 08-667 55 98. Fax: 08-667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd. - torsd. 10.00- 13.00. 

E-post: snf@wincasy.sc - llemsida: http://www.users.wineasy.se/snf/ 


