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Finska Historiska Samfundet 
hade för hundra år sedan för 
vana att vid sina möten låta 

medlemmarna presentera sina arkiv-
fynd och studier kring historien. Den 
13 december 1895 berättade ”herr K. 
Melander” – Kurt Reinhold Melander 
(1858–1941), professor och senare 
även samfundets ordförande – att 
han hade hittat några urkunder som 
handlade om att stifta ett mynthus i 
Viborg i östra Finland.1 Av en tillfäl-
lighet påträffade jag några omnäm-
nanden om detta i Viborgs historie-
verk.2

Myntningen i Åbo har ofta fram-
kallat tankar om en medeltida mynt-
ning även i Viborg. Särskilt har upp-
märksamheten fästs vid en försälj-
ning år 1415:3 

”Jtem eth hwstrv Kirstin Benctz
dotter breff at hon salde her Tord Bonde 
Rörixson en gard i Väkkasale j Viborgx 
sogn i Abo biscopsdöme ffor xl marc ok 
4 Vigborgx mynth, fira  Räwelske göre 
en öre. Datum Vigborg dominica trini
tatis anno etc. decimo v°.”

Även om vid ungefär samma tid 
en viss Olof Myntare nämns i Viborg 
i flera urkunder (1411, 1415, 1435),4 
var det tyvärr varken frågan om 
 Viborgs mynt eller en myntmästare i 
Viborg.5 

Tuukka Talvio och Monica Gola-
biewski Lannby har dock ansett det 
vara möjligt att det i Viborg redan 
under Magnus Eriksson på 1300- talet 
skulle ha präglats både brakteater 
med bokstaven W och tvåsidiga pen-
ningar med W mellan tre kronor. 
Dessa ytterst sällsynta mynt har hit-
tats för en stor del i östra Finland.6 

Med säkerhet vet vi att ett mynthus 
i Viborg har planerats på 1520- talet. 
Viborgs och Nyslotts län i Finland 
belänades år 1525 till greve och riks-
råd Johan av Hoya, som var gift med 
Gustav I Vasas syster. År 1529 fick 
han även Kumogårds län och år 1530 
startade han sina planer att påbörja 
myntning i Viborg. Han bad kungen 
om tillstånd att köpa upp silver från 
Sala gruva och anställde en mynt-
mästare, Mattis Gerdes från Dorpat. 
Samtidigt växte dock en osämja med 
Gustav I Vasa och 1534 fick svågern 
fly till Tyskland och Viborg blev utan 
sitt mynthus.

Fallet med Johan av Hoya har  varit 
känt sedan länge, men 1620-talets 
planer för ett mynthus har endast 
uppmärksammats av Tuukka Talvio.7 

Bakgrunden till planerna var en 
förstärkning av Viborgs ställning 
 efter freden i Stolbova mellan Sverige 
och Ryssland. Förmedlarna var Eng-
land och Nederländerna, vars handel 
särskilt i Arkangel hotades av kriget. 
Sverige fick Kexholms län och Inger-
manland, varefter hela Finska viken 
tillhörde riket. För Viborg öppnades 

Ett mynthus i finska Viborg 
på 1620-talet?

Av Yrjö Hyötyniemi

stora möjligheter såväl i handel som 
i administration. Själva fredsbestäm-
melserna förutsatte att Viborg skulle 
vara centrum för handeln med Ryss-
land. Stadens handel i öst blomstrade 
nog härefter8 och för inrikeshandeln 
var Viborg betydande ända upp till 
Uleåborg.9 För krigets – som nu var 
slut – skull hade kungens uppmärk-
samhet hittills riktats mot öst. Nu 
skulle dock läget ändras och för-
mågan att betala skatter i klingande 
mynt blev viktig.

Rikskanslern Axel Oxenstierna 
var intresserad av myntning och an-
såg den vara av yttersta vikt för riket 
som han skrev lite senare: 10 

”Myntet uthij ett landh äär en aff 
de importanteste saker, som skadha 
och nytta medh sig föra   Däruthij 
kommer pro tempore trenne ting i con
sideration: Myntteordningen i korn 
och skrott, samptt valvationen; sedhan 
hvarest siljffuer och guldh skall tages, 
att oppeholle myntedt medh; och till 
det tridie Mynttemestaren.” 

Med myntning kunde staten tjäna 
rejält med pengar: 11 

1. Utdrag ur borgmästarens, rådets och borgerskapets i Viborg 
brev till rikskanslern Axel Oxenstierna den 16 januari 1621.
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”Nähr myntterlöhnen och omkostna
den samptt Mynttemästarens skälige 
profijt, som altidh moste affdrages, 
blijfuer affräknadt, så kan vedh pas 
och till nettare uthräkning chronan 
profitera på rijksdalern 6 à 7 runstyck
en, som myntedt mindre ähr verdt  .” 

Myntningsprojektet i Viborg in-
leddes när borgmästaren, rådet och 
borgerskapet den 16 januari 1621 
skickade ett brev till Oxenstierna.12 
Bild 1. 

I sitt brev önskade de att handel 
och penningbruk skulle förbätt-
ras och naturligtvis klagade de på 
sin eländiga ställning. Särskilt be-
kymrade var de för att allmogen på 
landsbygden fick sina kontanter en-
bart från borgerskapet och när deras 
skattepengar sedan skickades över till 
andra orter förblev inga mynt kvar i 
trakten. Utan lokal myntning måste 
borgerskapet offra sig och skaffa mynt 
för handeln från annorstädes genom 
att sälja sina varor där för lågpris.

Som en lösning bad de att antalet 
lokala marknader skulle utökas samt 
föreslog att tullen i Viborg utarrende-
rades till en privat företagare för att 
mynten inte skulle lämna regionen. 
För att undvika problem och för att 
möjliggöra skattebetalning lämnade 
staden till kanslern sitt förslag att 
ett mynthus skulle inrättas i slottet i 
 Viborg: 13

”Till dett andra Tzoll och  andra 
pålagor måtte wij medh rede Pen
ningar affläggia och Hs. Kon. Maj: 
undersåther får i Slotz Lähnen bo
endhes deres uthlagor till att betale 
mothe och ingen annorstädhes skaffa 
sigh Penningar uthan hoos oss, huilke 
jämpt och snarast häda bortföres, Att 
wij sedhan på wår stor skadhe och 
 afsacknads uthländes måtte oss Myntt 
igen förskaffe, och förfalir wårt godz i 
wahn wärde, Lathe wij fördenskuldh 
Hs. Kon: Mtt. igenom E.Htt på thett 
ödmiukeligaste underdåneligen  beder 
dett Hs. Kon. Mtt: allernådigaste wär
diges wille oss beforderligh ware att 
här widh Slothett, bådhe för Hs. Kon: 
Mz: undersåther så wäl på landedh 
som här i Staden till att betale Hs. 
Kon. Mz: uthskyller medh, och elliest 
till Hs. Kon Mz: fattige undersåthers 
Almennelige förkåfringh, Att Myntte 
hus måtte blifwa oprättadh. Der man 
sedhan af thett som hwar kan komma 
till wäga, måtte komma till Penning
ar.” 

Borgerskapets problem var  lokalt 
men viktigt också för kungen. Tidi-
gare köpte handelsmän varor från ut-
landet, betalade tull och skatt för dem 
och sålde sedan varorna till bönder-
na. Dessa betalade till handelsmän 
med pengar eller varor men sålde sina 
egna produkter till dem igen, varför 
de i sin tur fick pengar från handels-

2. Det av staten eftersträvade systemet av pengar och skatter: 
Handeln mellan bönder och borgerskapet beroende på mynt (A) möjliggör en 

skattebetalning i pengar (B) med vilken staten kan förutom att underhålla styrelse och 
hov också skaffa arméns behov på avlägsna slagfält (C). En starkt förenklad bild.  

män. Sin skatt betalade de delvis i 
pengar, men för en stor del också med 
landbruksprodukter. Så långt borta 
som i Åbo fick general guvernören 
som en del av årslön 1 152 hönor och 
3 840 ägg. Så länge kriget pågick dög 
landsbygdens produkter till kronan 
ännu bättre i öst där kött eller smör 
kunde tas direkt till den stora krigs-
härens mat.

Gustav II Adolfs nya politik var 
dock krigspolitik och ekonomin var 
krigsekonomi. Efter år 1617 föränd-
rades penningsituationen i Viborgs-
trakten när kriget gick över havet till 
södra Baltikum. Mera kunde man ej 
transportera lätt förstörda livsmedel 
på långa avstånd. Som skatt behövdes 
kontanter med vilka livsmedel och 
soldaternas utrustning sedan köptes 
på krigsplatsen. De i Viborgs lands-
bygd inbetalade skatte medlen fördes 
till Åbo och andra centra för krigets 
behov och borgerskapets pengar blev 
ej kvar i lokal användning. Och om 
man ej fick nytt mynt i stället kunde 
bönderna nästa gång ej mera betala 
sina skatter i pengar. Därför var det 
viktigt också för kronan att säkerställa 
att pengar gick runt överallt. Bild 2.

Också på riksnivå var det brist 
på silvermynt. I freden i Knäred år 
1613 hade Sverige som ersättning 
för återinlivande av det strategiskt 
viktiga Göteborg förbundit sig att 
till Danmark åren 1616–1619 betala 
en kvarts miljon riksdaler vart år, 
tillsammans en miljon riksdaler i 
silvermynt. Även om 4/5 av summan 
 finansierades med att sälja utom-
lands en ofantligt stor mängd koppar, 
dessa Älvsborgs lösen tömde hela 
Sverige på allt silvermynt. Utländskt, 
till kronan oproduktivt silvermynt 
ville konungen ej ha att ersätta bris-
ten utan tvärtom ville han förbjuda 
helt införseln av småmynt.14

Således passade en silvermynt-
ning i Viborg bra in i Gustav Adolfs 
planer. Redan efter drygt fem veckor 
efter borgerskapets ansökan den 24 
februari 1621 sände han till Viborgs 
ståthållare Sven Eketrä (som ståthål-
lare 1620–26) ett brev,15 bild 3, där 
han tog en mycket positiv ställning 
till borgerskapets förslag:
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3. Utdrag ur konungens brev till Viborgs ståthållare Sven Eketrä den 24 februari 1621. 

”Thet Borgmästare och råd i wij
borg begäre, at dee måge uprätta et 
Mynt, så äre wij der med nådigest 
tilfredz, at wij dem en Myntemästare 
tilsände weela, dok så, at de oss först 
underdåneligen försäkra, at de weela 
samme Mynt med sölf försörija och 
uppeholla, såssom och odmiukeligen 
wette låta, huru monga Tusend dlr dee 
förmene sig åhrligen kunna förmynta 
låta.”

För sin egen del lovade kungen 
sända en myntmästare till slottet i Vi-
borg. Om tillvägagångssättet var sam-
ma som det var för några år senare i 
andra städer,16 skulle myntmästaren 
betala till kronan en överenskom-
men summa. Han själv skulle få in-
täkterna för myntningen och ansvara 
för verksamheten och dess kostnader. 
Till mynthus på andra sidan Öster-
sjön levererade kronan silver från 
Sala gruva.17 Kanske räckte det även 
till Viborg men det var av stor hjälp 
om borgerskapet på det av konungen 
önskade sättet förband sig att leverera 
sitt eget silver till mynthuset. Även 
om för växlingen säkert togs en av-
gift var denna ingen dålig affär för 
borgerskapet. Tydligt var det mera 
förmånligt än att skaffa silvermynt 
från utlandet – som för övrigt var för-
bjudet – eller ens i hemlandet som till 
exempel från handelsmännen i Reval. 
Till kungen skulle borgerskapet bara 
ge besked för hur många tusen riks-
daler det skulle förbinda sig att låta 
slå sitt silver.

Förutom i Viborg fick samma 
ekonomiska anledningar konungen 
att påbörja myntning – även om den 
var kortvarig – också i Kalmar 1623, 
Göteborg 1625, Norrköping 1625 och 
redan 1620 i Reval. Alla dessa förut-
om Reval avslutade myntning av små 
silvermynt helt år 1626 och Kalmar år 
1627. Många av myntmästarna slog 
för att öka sina inkomster konsekvent 
men emot bestämmelserna mynt av 
för svagt silver och slutligen år 1632 
deklarerades att silvermynt hade 
förlorat sin giltighet. Silvermynt-
ning påbörjades igen först senare på 
1630- talet.

Vi har ingen anledning anta att 
ett mynthus i Viborg inte kunde ha 

grundats vid sidan av Stockholm och 
Reval redan före mynthusen i Kalmar, 
Göteborg och Norrköping. Efter att 
ha gått igenom den rätt omfattande 
riksregistraturen och dess ursprung-
liga innehållsförteckning från åren 
1621–1627 har författaren ej kun-
nat hitta en enda urkund rörande ett 
eventuellt mynthus i Viborg. Men 
det går inte heller att hitta urkunder 
kring Norrköping eller Göteborg.18 
Över Kalmar går de att upptäcka från 
åren 1623, 1624 och 1627, men detta 
förklaras av att myntmästaren Funcke 
upprepade gånger anklagades för 
bedrägeri.19 Själva registraturen är ej 
heller komplett och till exempel från 
årets 1627 registratur fattas i dess nu-
varande omfång flera års första och 
sista  dagar. 

I sin ovan citerade anmälan hän-
visar K. Melander till kungens brev till 
ståthållaren i Viborg den 4 april 1627, 
där på det i riksregistraturen van-
liga sättet nämns bara rubriken: ”Till 
Henrik Olofsson och Henrik Jönsson 
om kopparmyntsvigtens förändring.” 
Olofsson var ståthållare i  Viborg åren 
1626–1627 och Jönsson bistående 
ståthållare från år 1625. När registra-
turen i sin nuvarande form inte mera 
har kvar blad för månadens första 
 dagar kan vi ej kontrollera uppgiften. 
Helt tydligt var det dock frågan om 
bara kopparmynt, som sedan 1624 
hade fyllt hela landet. 

Men Melander tänker att bre-
vet skulle hänvisa till en myntning i 
 Viborg. Ändå fick också ståthållaren i 
Skaraborg Axel Drake från konungen 
i mars 1627 ett likalydande brev om 
kopparmyntfotens förändring,20 även 
om någon koppar- eller annan mynt-
ning skedde inte heller inom detta 

ståthållardöme. Ett nytt bevis på en 
myntning i Viborg får vi alltså ej.

Melander gick också igenom man-
talslängden för Viborgs stad för år 
1626 för kvarntull och annat och där 
hittade han ingen myntmästare. Om 
han fanns så var han inte aktiv där 
mera 1626 eller kanske ej var bosatt 
i staden utan besökte orten bara vid 
behov. Även denna uppgift alltså var-
ken upphäver eller bekräftar mynt-
ningen.

Det finns dock ett mycket intres-
sant mynt som känns till i fem ex-
emplar, ett av dem i Helsingfors i 
Antellska samlingen.21 De bevarade 
exemplaren har tillverkats med flera 
stampar och myntningen har då  varit 
rätt långvarig.22 Bild 4 på nästa sida.

Det gäller ett silveröre från år 
1623. På åtsidan ses en vase och initia-
lerna gar. Omskriften lyder:  moneta 
nova i or / regis svecia 1623. På 
frånsidan finns på strömmar ett folk-
ungalejon runt vilket ses Sveriges 
tre kronor. Ett typiskt Stockholms-
öre alltså men överst på frånsidans 
omskrift ses myntmäst aren Henrik 
Funckes tecken: ett hjärta på vilket är 
ett mynthusredskap, en glödhake. På 
alla kända, även med olika stampar 
slagna mynt är bilden densamma.23 

Det är alltså frågan om ett av 
myntmästaren Funcke år 1623 slaget 
ettöres silvermynt, som egentligen ej 
skulle existera. 

Den tyskfödde Funcke hade först 
arbetat i mynthuset i Köpenhamn 
och därefter från år 1617 i Söder-
köping som myntmästare för hertig 
Johan. Efter hertigens död i mars 
1618 nämns Funcke ingenstans tills 
han den 13 maj 1623 fick myntnings-
rättigheter i Kalmar.24 Privilegiet  tillät 



60 SNT 3  2021

dock honom att endast slå 2-öres 
silvermynt: ”myntta Allenast twå öre 
Stycken   men inga Rundstycker.”25 
Sådana slog han nog år 1623, noga 
med sitt eget tecken och med mynt-
ningsstaden tydligt angiven.  

Men slog Funcke samma år i Kal-
mar även ettöres mynt, som uttryck-
ligen hade förbjudits honom? Funcke 
var känd för att vara en egensinnig 
man som lika lite som hans kollegor 
ej ville undvika slå mynt av så då-
ligt silver att riksrådet slutligen den 
1 februari 1632 proklamerade alla 
1620-talets 1- och 2-öres silvermynt 
som värdelösa.26

Det dröjde säkert till hösten 1623 
innan Funcke, efter att ha emottagit 
myntningsprivilegiet i maj, hann få 
mynthuset i Kalmar i gång. Kam-
markollegiets medlemmar hann kan-
ske inte ens få färdiga 2-öringen i sin 
hand när de redan på hösten emottog 
ett brev från Funcke. Denne klagade 
att det inte var lönande att slå bara 
2-ören. Han krävde uttryckligen en 
rättighet att också ge ut 1-ören (run-
stycken).

I sitt svar den 26 januari 1624 
krävde kammarkollegiet från Funcke 
ettusen riksdaler till för ett tillstånd 
för 1-ören. Men även under denna 
skärpta tvist anklagade kollegiet ej – 
och detta är viktigt – Funcke för att ha 
slagit 1-ören egenvilligt. Detta oaktat 
att kollegiet visste att Funcke nyli-
gen hade slagit mynt utan att nämna 
mynthus. Nu krävde nämligen kol-
legiet myntmästaren att tydligt mar-
kera mynthuset på hans nya mynt: 
”Och hvad I emellertid tillmynta, 
derpå skole I med en särdeles stämpel 
åtskilja edert ifrån det andra myn
tet   såsom derhos i cirkeln staden 
Calmar inskrifva.” 27 Inte ens Funcke 
skulle knappast ha vågat slå en illegal 
mynttyp. 

Enär myntmästarens tecken och 
mynthus på 2-öringarna i Kalmar år 
1623 hade tydligt markerats, gällde 
kammarkollegiets ovan angivna klan-
der inte dem. Det måste alltså ha fun-
nits även ett annat nyss av Funcke 
slaget mynt där mynthuset ej hade 
angivits. Mycket nära är nu tanken att 
kollegiet menade vårt gåtfulla 1-öre 

som enligt sitt myntmästarmärke 
tydligt var slaget av Funcke.

Det verkar alltså som om Funcke 
1623 slog ettören men ej i Kalmar. 
Men de var inte heller från Stock-
holm där helt andra myntmästare var 
anställda. Ända till år 1623 var Stock-
holm förutom Reval enda mynt huset 
för ettören. Revals mynt å sin sida var 
alltid försedda med stadens namn 
och deras utseende var tydligt igen-
kännligt. Göteborg och Norr köping 
åter påbörjade silvermyntningen 
först 1625.

Om alltså vårt ettöre varken kan 
ha slagits i Stockholm eller i Kalmar, 
kunde det alltså vara från Viborg? 
Kungen hade väl 1621 kunnat sända 
Funcke som en ledig myntmästare dit 
för att sätta i gång ett nytt mynthus. 
Funcke hade ju erfarenhet av detta 
från Söderköping fyra år tidigare.

Således är ett mynthus i Viborg 
på 1620-talet mycket möjligt, men 
säkra uppgifter har vi inte. Vi måste 
dock minnas att mynt från samtida 
mynthus i Kalmar, Göteborg och 
Norr köping har i flesta fall bevarats 
mycket sparsamt, ofta bara i några 
exemplar. Om Viborgs mynt ej går att 
hitta eller deras antal är litet kan deras 
öde ha varit samma som de andras. 
De har tagits till utlandet eller smälts 
ner eller försvunnit på annat sätt. 

I varje fall är ett mynthus i Viborg 
på 1620-talet – även orealiserat – ett 
inspirerande tillägg till Finlands och 
Sveriges mynthistoria.
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B ruket av  nattvardspolletter 
anses ha sitt ursprung i den 
presbyterianska kyrkan i 

Skottland och spreds sedan till an-
dra kyrkor där och till andra länder 
som Irland och England. Polletterna 
lämnades som bevis på att man hade 
tillräckliga kunskaper om tron för att 
kunna undfå sakramentet. Den som 
hade visat det fick vid förhöret en 
pollett som lämnades vid nattvards-
gången. 

Om bruket förekommit i  Sverige 
är förhållandevis lite känt. Börje 
Rådström återger 2012 ett protokoll 
som första gången uppmärksammats 
av kyrkohistorikern Herman Lund-
ström, signerat Simon Skragge, från 
en sockenstämma i Filipstad 1663, 
där man beslöt att dela ut en pollett i 
bly till årets konfirmander:

”Påböds at wid alla kyrkior skulle 
hwar husfader eller moder med sin 
ungdom och tienstfolk framkomma 
rotetahls till cathechismi förhör och 
examen hwar söndag, doch synnerlig 
i fastan. Och ehn blypenning gifwes 
medh påstämpel signo calicis et 
crucis them til witne, som af ung
domen kunne swara til sin chris
tendomb och som nu woro admitte
rade första gången til s. s. cænam”.i 

Man får uppfattningen att detta 
var en slags jetong till minne av natt-
vardsgången. Polletten diskuteras 
av Rådström, som också påpekar att 
någon pollett med denna utformning 
hittills inte påträffats. Rådström åter-
ger också i bild den pollett/medalj 
som har sitt ursprung i Gustavi Dom-
kyrka i Göteborg.

Ena sidan: Omskrift jsaac 
 ljchtoujus. En nattvardskalk.
Andra sidan: Inskrift gustawy | 
domkyrc | kja | 1717.
29 mm, tenn och mässing.

Texterna är något svårtydda och 
flera förslag förekommer. Polletten 
är förhållandevis sällsynt och den i 
mässing en raritet. Mynthand laren 
Selling i Göteborg saluförde den 
 senare för 40 riksdaler riksmynt år 
1870. Som jämförelse kan nämnas att 
man kunde få en Gustav Vasa-daler 
vid samma tid för 10 riksdaler riks-
mynt.ii 

Genom årens lopp har detta före-
mål tolkats på olika sätt:  Daniel  Georg 
Nescher som noggrant förtecknade 
sin samling, antagligen  cirka 1810, 
tar upp den under rubriken medal-
jer.iii Fredrik Silfverstolpe, som 1825 
gjorde en komplettering till Carl 
Reinhold Berchs klassiska verk om 
svenska mynt och skådepenningar, 
ansåg att det torde ha varit någon 

slags pollett.iv Bror Edvard Hyckert 
antog 1905 att det varit någon slags 
pollett.v Hilding Pleijel menade 1941 
att det var en minnespenning eller en 
pollett.vi Anders Jarlert diskuterade 
2010 och var tveksam till Pleijels tes 
om att den skulle ha reformert ur-
sprung.vii Bo Gustavsson får väl  sägas 
passa i frågan i Göteborgspolletter 
2018.viii 

Under alla omständigheter är före-
målet intressant eftersom det är den 
äldsta göteborgspolletten och den 
enda påträffade nattvardspolletten i 
nuvarande Sverige om det är en pol-
lett och den första svenska medaljen 
med svensk text om det är en medalj.ix

Det hör till ovanligheten att pol-
letter har årtalsangivelser. Däremot 
förekommer detta ofta på nattvards-
polletter från Europa från slutet av 
1600-talet och en bit in på 1800-talet. 
Ibland anses årtalet syfta på det år då 
församlingen grundades och inte på 
utgivningsåret.

Nattvardspolletten från 
Gustavi Domkyrka
Av Bo Gustavsson & Anders Jarlert

Nattvardspollett av tenn från Gustavii domkyrka, 1717. Diameter 29 mm.
foto: gabriel hildebrand.
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Det som talar för att det är en 
nattvardspollett är att den bildmäs-
sigt (nattvardskalk, namnet på kyr-
kan och namnet på pastorn) påmin-
ner om de polletter som förekommer 
i Europa. Polletten är däremot ingen 
direkt efterapning av någon känd 
pollett från något annat land.x Den 
enkla utformningen talar mot att det 
skulle vara en personmedalj över Lit-
hovius. Nescher som aldrig drog sig 
för att lägga personliga värderingar 
på kvaliteten på medaljer konstatera-
de: ”at namnet är orätt stafwat,  lärer 
härröra af den dålige tillwärkarens 
förseelse”. Vem som tillverkat den är 
inte känt.

Frågan om föremålets användning 
har sannolikt kommit närmare en lös-
ning genom att Jarlert 2018 konsta-
terade att det i städer som Göteborg 
vid tiden förekom ett system med 
dukpenningar eller skrifte penningar 
innebärande att den som fick godkänt 
i nattvardsförhöret skulle för att få gå 
till nattvarden erlägga en avgift som 
täckte kostnaden för vin och oblat.xi 
Av rent praktiska skäl var det lämpligt 
att erlägga avgiften vid förhöret och 
inte vid själva nattvardsgången. Hur 
skulle de se ut om nattvards gästerna 
vid själva akten skulle betala avgiften 
och inte hade jämna pengar? Natur-
ligtvis skulle det i högsta grad verka 
störande. 

Troligen fann man det praktiskt 
att som bevis på att förhöret god-
känts och att avgiften erlagts dela ut 
en pollett som sedan mera diskret 
och behändigt kunde avlämnas vid 
nattvardsgången.

År 1717 då polletten präglades 
rådde dessutom en hel del förbistring 
när det gäller gångbart mynt. Karl 
XII:s nödmynt Kronan, Publica Fide 
och kanske även Wett och Wapen 
kan ha varit i cirkulation. Visserligen 
skulle ett nödmynt dras in, bli ogiltigt 
och ersättas av ett nytt då det kom ut, 
men så lär knappast ha skett. Paral-
lellt med dessa mynt cirkulerade även 
mynt i valören daler silvermynt. Man 
kan lätt föreställa sig att det kunde ha 
lett till osäkerhet både om myntens 
giltighet och vilket värde de represen-
terade. För att inte tala om problemet 

som uppkom såvida nattvardsgästen 
ville betala med något plåtmynt eller 
någon transportsedel!

Ett vanligt användningsområde 
för polletter är just att lösa problemet 
med att många betalningar behöver 
göras på kort tid, exempelvis då man 
går av färjan eller ska anträda dansen 
på dansbanan. Dessutom kan inne-
havet av polletten tjäna syftet att vara 
ett bevis på att man är berättigad att 
njuta en förmån, som exempelvis att 
få ta vatten i brunnen vid Stockholms 
slott eller få ut rätt lön vid Pripps 
bryggerier.xii Vid nattvardsgången tjä-
nade polletten båda dessa syften.

Isaac Gutmundi Lithovius (1677–
1730) föddes i Eskilstuna och präst-
vigdes 1705. Han blev hovpredikant 
1708 och tillträdde som domprost 
i Göteborg 1711. Han ”war känd för 
lyckliga predikogåfwor”. xiii Det finns 
ett par tryckta predikningar av Lit-
hovius som präglas av en kärv bot-
förkunnelse.xiv Lithovius höll enligt 
egen utsago nattvardsförhör varje tis-
dag och fredag. Det framgår inte om 
några polletter delades ut eller såldes 
i det sammanhanget.

Sammanfattningsvis är det sanno-
likt att det finns åtminstone två ex-
empel på nattvardspolletter i Sverige, 
den från Filipstad som var en minnes-
penning som delades ut till dem som 
första gången gick till nattvarden och 
den från Göteborg som tjänade som 
bevis på kunskaper och betalning av 
skriftepenningen vid nattvarden.
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Följande notis publicerades i 
Svenska Dagbladet måndagen 
den 17 oktober 1887. Bild 1.

Vidskepelse. Till Svenska Dagbla
det skrifves: Under reparation af låset 
å södra dörren till Broddetorps kyrka 
i Skaraborgs län påträffades för en 
tid sedan, instucken i nyckelhålet, en 
gammal kopparslant, omvirad med 
ett fullskrifvet papper. Detta var dock 
så förmultnat att man ej kunde ur
skilja innehållet, mer än årtalet 1830. 
 Antagligen ett gammalt hyreskontrakt 
med »den lede«.1

Samma notis återpublicerades 
i rask följd runt om i landet, från 
Öster sund i norr till Malmö i söder. 
Tisdagen den 18 oktober trycktes den 
i Upsala (under rubriken "Gammalt 
kontrakt")2 och Eskilstuna Tidning,3 
onsdagen den 19 oktober i Fal köpings 
Tidning4 och Jämtlandsposten,5 fre-
dagen den 21 oktober i Enköpings
Posten,6 lördagen den 22 oktober i 
Malmö Allehanda (under rubriken 
"Skara")7 och Sköfde Tidning,8 och 
torsdagen den 27 oktober i Borås Tid
ning.9 Hastigheten med vilka nyheter 
kunde röra sig under sent 1800-tal, en 
epok med både järnväg, telegraf och 
telefon, är tydlig.

Det kan vid första anblick verka 
underligt att Svenska Dagbladet var 
först med att rapportera om fyndet 
och inte någon lokaltidning, men 
det verkar som att Svenska Dagbla-
det hade en regelbunden korrespon-
dent i Broddetorp. "Från Broddetorp 
i Skara borgs län skrifves till Svenska 
Dagbladet" även en annan artikel, 
den gången om väderförhållandena 
och jordbruket i socknen, lite längre 
upp i samma nummer som den ur-
sprungliga texten om vidskepelse.10 

Även i många andra nummer före-
kommer lokalnyheter från en ano-
nym meddelare i Broddetorp. Den 
västgötska socknen låg i Gudhems 
härad och Skaraborgs län, i dag Fal-
köpings kommun och Västra Göta-
lands län, och dess betydelse hade 
ökat under det föregående årtiondet 
efter att Lidköping–Skara–Stenstorps 
Järnväg öppnades år 1874 med en sta-
tion i orten.11

På bild 2 ses Broddetorps kyrka, 
avritad endast tre år efter att det märk-
liga fyndet gjordes. Om dateringen 

till år 1830 stämmer deponerades 
myntet när kyrkan var i princip ny-
byggd. Broddetorps gamla kyrka revs 
tillsammans med Hornborga, Sätuna 
och Bolums kyrkor och en gemensam 
kyrka för dessa fyra socknar uppför-
des i Broddetorp åren 1821–1822.12 
Den är byggd i sandsten med skiffer-
tak och är mest känd för en inventa-
rie från den äldre kyrkan, nämligen 
 "Broddetorpsantemensalet". Denna 
är tillverkad i ek med förgyllda kop-
parplåtar på 1100-talet och finns i dag 
på Historiska museet i Stockholm.13

Broddetorps socken hade enligt 
Tabellverkets handlingar år 1830 en 
befolkning på 370 personer. Tillsam-
mans med de tre övriga socknar vilka 
gemensamt använde sockenkyrkan 
blev den sammanlagda befolkningen 
1 401 personer.14 Det går inte att säga 
vem av alla dessa människor som 
gömde myntet omkring år 1830. Inte 

Kopparslanten i Broddetorp: 
Ett västgötskt djävulskontrakt år 1830?

Av Anton Larsson

1. Tidningsnotisen i Svenska Dagbladet 
den 17 oktober 1887. 

2. Broddetorps kyrka sedd från sydöst.
Tryck efter teckning av Ernst Wennerblad år 1880. 

foto: http://kmb.raa.se/cocoon/bild/raa-image/16000200159311/normal/1.jpg. 
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heller att det definitivt rörde sig om 
ett "hyreskontrakt med den lede", 
men det är inte helt otroligt.

I svensk folktro finns en lång tra-
dition av djävulskontrakt. Ett känt 
exempel är uppsalastudenten Daniel 
Salthenius (1701–1750), som den 
30 januari 1718 ingick ett avtal med 
Satan själv. Kontraktet, som finns be-
varat i Uppsala universitetsbiblioteks 
handskriftsavdelning (Bild 3), lyder:

"Jag Daniel Salthenius giör med 
dig fan efterföljande Contract, som är 
At Du skall nu strax gifwa mig Svart
boken, och lämna henne wid denna 
Eeck, at iag i Morgon när iag kommer 
hit, finner henne, eller och i stället för 
henne, en pung som mig aldrig trytes 
Rxdr Caroliner och femtonöresstycken 
uthi. Deremot lofwar jag dig att i min 
lifztid tiena tig och efter min död höra 
tig til med kropp och själ. Anno 1718 
d. 30 Januarij." 15

Salthenius ställdes inför rätta och 
fick dödsstraff men som upphävdes 
och ersattes med en kort tid på vat-
ten och bröd.16 Han är långt ifrån den 
ende som förskrivit sig till Djävulen, 
och fyndet i Broddetorp var inte det 
sista. Exempelvis hittades 1899 vid 
restaureringen av Piteå stads kyrka ett 
kontrakt gömt under altaret. Skriben-
ten avsade sig den eviga salig heten i 
utbyte mot penningar.17 

Avtalen gällde inte alltid pengar. 
Enligt folklivsforskaren Linnar Lin-
narsson kunde västgötska jägare som 
önskade jaktlycka förskriva sig till 
Hin Håle genom att stoppa in ett kon-
trakt i till exempel en kyrkas vägg-, 
dörr- eller golvspringor, nyckelhål 
 eller trappstenar.18

Inom ramarna för denna begrän-
sade studie har inga andra exempel 
på myntoffer i samband med djävuls-
kontrakt hittats, men säkerligen finns 
det flera andra fall av denna sed runt 
om i landet. 

Oavsett om "kopparslanten och 
hyreskontraktet" från 1830 i Brodde-
torps kyrka verkligen utgjorde en 
gåva till Satan eller inte är det tydligt 
att mynt är relativt vanligt förekom-
mande i sentida svensk folktro, något 
som kan vara ett givande spår för 
vidare numismatisk forskning. Se 

till exempel Joakim Goldhahns arti-
kel "Älvornas arkeologi" i tidskriften 
Fornvännen år 2018 för en sådan stu-
die.19

Noter
1  Anonym (1887b), s. 2.
2  Anonym (1887c), s. 3.
3  Anonym (1887d), s. 3.
4  Anonym (1887e), s. 2.
5  Anonym (1887f), s. 3.
6  Anonym (1887g), s. 3.
7  Anonym (1887h), s. 4.
8  Anonym (1887i), s. 2.
9  Anonym (1887j), s. 2.
10 Anonym (1887a), s. 2.
11 Johansson (1971), s. 304.
12 Anonym (1859), s. 833.
13 Montelius (1912), s. 17.
14 Tabellverket (1830).
15 Backman (2018).
16 Lewenhaupt (1893).
17 Elmén Berg (2006), s. 52.
18 Linnarsson (1950), s. 128–129.
19 Goldhahn (2018).
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nytt om böcker – recensioner – boktips – lästips

Under de senaste decennierna har 
några värdefulla monografier utkom-
mit över utländska medaljkonstnärer 
som varit verksamma i svensk tjänst 
eller utfört medaljer för svensk räk-
ning. Således har vi nu förnämliga 
levnadsbeskrivningar och kataloger 
över verk av Johann Carl Hedlinger 
(av Peter Felder, 1979), Raimund 
Faltz (av Wolfgang Steguwit, 2004) 
och Sebastian Dadler (av Hermann 
Maué, 2008).

Ett betydande tillskott har nu 
gjorts av Karsten Kold, som skrivit en 
monografi över den skicklige mynt- 
och medaljgravören Anton Meybusch 
(cirka 1645–1702) och hans verk, 
vars uppdragsgivare fanns i Sverige, 
Tyskland, Frankrike och Danmark. 
Meybusch föddes sannolikt i Essen i 
Tyskland men var verksam som gesäll 
hos guldsmeden Valentin (eller Jean) 
Toutin i Stockholm under 1660-talet. 
Fransmannen Toutin var hugenott 
och kom till Stockholm 1660; möj-
ligen följde Meybusch med då.

År 1669 anställdes Meybusch på 
prov vid Kungl. Myntet, vilket blev 
början till en lång karriär som mynt- 
och medaljgravör. Sina första med-
aljer utförde han för änkedrottning 
Hedvig Eleonoras räkning vid samma 
tid; introduktionen kan Meybusch ha 
fått av sin tidigare arbetsgivare Tou-
tin, som utförde arbeten åt henne. 
Rikets Ständers Bank (Riksbanken), 
som övertagit myntverket tyckte dock 
att lönekostnaden var för hög och an-
ställde i stället Hindrich Zedritz som 
gravör, varpå Meybusch begav sig ut-
omlands – oklart vart, Kold föreslår 
England – för att vidareutbilda sig. 

I slutet av 1672 var Meybusch till-
baka i Stockholm, då han dels grave-
rade en medalj (med två olika från-
sidor) till Karl XI:s tillträde till reger-
ingen, dels stamparna till en 8-mark 
som slogs till minne av samma hän-
delse. Året därpå försökte Meybusch 
få tillstånd att prägla medaljer i sitt 
eget hus i hörnan av Västerlång gatan 
och Mynttorget i Stockholm men 
fick avslag med hänvisning till ris-
ken att han skulle ägna sig åt olaglig 
myntprägling. Han vände sig även till 
Banken, men utan framgång. Den 13 
mars 1674 lyckades dock Meybusch 
bli utnämnd till kunglig ”medaille-
snidare” med en årlig lön av 300 daler 
sm. Två månader senare fick Arvid 
Karlsteen samma titel och det skulle 
visa sig att han blev en allvarlig kon-
kurrent.

När Meybusch följande år på 
eget initiativ präglade medaljer till 
kungens kröning, blev han indra-
gen i dragkampen om det så kallade 
medalj verket, det vill säga privilegiet 
att prägla medaljer för statens räk-
ning och försäljning till allmänheten. 
Efter klagomål från Isak Cronström 
beslöt kungen att Meybuschs stampar 
och medaljer skulle beslagtas, ett be-
slut som dock inte kom att verkställas. 
År 1678 blev han benådad, samtidigt 
som Karl XI klagade över dukaternas 

dåliga porträttlikhet. Sannolikt var 
det Meybusch som då fick uppdraget 
att gravera följande års dukatstampar, 
men det var i så fall det sista uppdra-
get för Myntets räkning. Från 1680 
var det Karlsteen som i fortsättningen 
graverade stamparna till de svenska 
mynten. 

I stället fick Meybusch till stånd 
en förlängning av sin tillåtelse att 
prägla medaljer, liksom tre år  senare, 
trots Cronströms motstånd. Nu bör-
jade dock Meybusch tröttna och när 
den franske kungen Ludvig XIV in-
bjöd honom att komma till Paris och 
 arbeta med hans storslagna medalj-
historia, så tackade han ja. I septem-
ber (Kold anger januari) 1684 utställ-
des respass för Meybusch och han 
lämnade Stockholm för att anlända 
till Paris i november. I Kolds katalog 
förtecknas 25 medaljer som Mey-
busch graverade stamparna till under 
sin tid i Frankrike.

Åren 1688–1691 vistades Mey-
busch återigen i Sverige efter ett kort 
uppehåll i London. Den hårdnande 
konkurrensen med Karlsteen och nu 
även med Raimund Faltz ledde till att 
det dock var svårt för honom att få 
full sysselsättning. Troligen av denna 
anledning finner vi ett antal medaljer 
av Meybuschs hand, som utförts för 
tyska uppdragsgivare; tio stycken för-
tecknas av Kold, varav sex för staden 
Hamburgs räkning.

I september 1691 erhöll Meybusch 
pass för att resa till Tyskland, men 
det verkliga målet var Danmark och 
i december samma år var han i Kö-
penhamn. Han synes också ha blivit 
mer uppskattad i sitt nya hemland, 
där han kom att stanna till sin död 
den 2 maj 1702. Meybusch var även 
verksam som myntgravör och genom 
hans medverkan tillkom en ny enhet-
lig myntserie i Danmark år 1693. Han 
dog som en välbärgad man, var ägare 
till flera fastigheter i Köpenhamn och 
efterlämnade rika samlingar. 

Kold belyser flera sidor av Mey-
buschs person; som konstnär och 
medaljör, som samlare och  affärsman. 

Karsten Kold: Anton Meybusch. 
Kongelig Hofmedaillør Stockholm 
– Paris – København. Dansk 
Numismatisk Forening 2020. 
318 s., rikt illustrerad. 
ISBN 978-87-88385-06-9. 
Pris 375 dkk + porto; medlemmar 
i föreningar anslutna till Nordisk 
Numismatisk Union 300 dkk + porto.
Beställs: litteratur@numismatik.dk.
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nytt om böcker

I egenskap av myntgravör var han en 
förnyare i Sverige, då han använde 
patriser vid tillverkningen av stam-
par. Tekniken för att anbringa rand-
skrift blev också introducerad av 
Meybusch. Här brukar man anföra 
8-marken 1670 som det första sven-
ska myntet med randskydd. Men det 
finns också en unik 2-mark från sam-
ma år som försetts med lettrad rand (i 
Avesta Myntmuseum, förvärvad 1946 
från T. G. Appelgren).

Katalogen över Meybuschs mynt 
och medaljer upptar större delen 
– 228 sidor – av Kolds verk. De be-
skrivs omsorgsfullt med notiser om 
exemplar i olika metaller och var de 
förvaras eller sålts. En inte obetydlig 
del av de avbildade objekten kom-
mer ur författarens egen förnämliga 
samling; i övrigt har illustrationerna 
till största delen hämtats från Kungl. 
Myntkabinettet i Stockholm och 
Den kgl Mønt- og Medaillesamling i 
Köpen hamn. Bilderna håller genom-
gående en mycket hög klass och ofta 
har detaljer för storats.

Kold avslutar sin bok med en pre-
sentation av ett antal viktiga  dokument 
med anknytning till  Meybuschs kar-
riär samt en beskrivning av person-
galleriet kring honom. Sammanfatt-
ningsvis har Kold gjort ett betydande 
bidrag till 1600-talets skandinaviska 
medaljhistoria. Boken är välproduce-
rad och innehåller som sagt ett först-
klassigt bildmaterial, som framhåller 
betydelsen av Meybuschs konstnärs-
gärning. 

Boken rekommenderas varmt till 
alla som har ett intresse för 1600- talets 
numismatik.

Bengt Hemmingsson

Armborst och vase
I undertecknads ägo finns vidstående 
föremål. Det förefaller vara framställt 
i bly, mäter 27 millimeter i diameter 
och väger 25 gram. Den ena sidan 
visar ett krönt, upprest lejon stående 
på ett fundament med ett armborst 
i framtassarna (Smålands vapen?) 
omgivet av fyra sexuddiga stjärnor. 
Den andra sidan har en krönt vase 
som centralmotiv, vilken omges av tre 
kronor och fyra sexuddiga stjärnor. 
Båda sidorna omsluts av en upphöjd, 
slät kantlinje.

Närmast till hands ligger att tro 
att föremålet är en plomb för någon 
tillverkad produkt, men det går inte 
att helt utesluta att det skulle kunna 
vara en pollett. Blyplomber som 
 tidigare har förmodats vara polletter 
behandlas i Messingsbrukens pollet-
ter, Numismatiska Meddelanden XIV, 
sidorna 46–48. Beträffande åldern på 
plomben/polletten skulle underteck-
nad med ledning av stilen förmoda 
att det rör sig om 1600-tal.

Kan någon ur denna tidskrifts bil-
dade läsekrets meddela klar görande 
fakta i frågan vore det av stort in-
tresse.

Dan Carlberg

fråga till läsekretsen

Obestämt föremål, troligen av bly.
Förstorat. Diameter 27 mm. Vikt 25 g.

foto: dan carlberg.

Säljes: 
Tomas Gustafsson: Svenska 
hundskattemärken 1862–1995. 
2013. 29 sidor, illustrerad. 
100 sek/st + porto. 
Kontakta: tgustafs@live.se
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Resultaträkning Not 2020-01-01–12-31 2019-01-01–12-31
Föreningens intäkter 1  
Medlemsavgifter  136 644 135 760
Bidrag  82 500 45 260
Nettoomsättning  122 536 205 745 
Övriga rörelseintäkter  173 175 120 168
Summa föreningens intäkter   514 855 506 933
Föreningens kostnader     
Handelsvaror  -188 610 -7 078
Övriga externa kostnader  -305 286 -644 874
Personalkostnader 2 -229 214 -204 986
Summa föreningens kostnader   -723 110 -856 938 
Rörelseresultat  -208 255 -350 005
Finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag  300 000 500 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter  0 57
Räntekostnader och liknande resultatposter  2 781  -108
Summa finansiella poster  302 781 499 949
Resultat efter finansiella poster   94 526 149 944
Årets resultat   94 526 149 944

Balansräkning  2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 3 2 2 
Summa materiella anläggningstillgångar  2 2
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 4 250 000  250 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 652 718 2 652 718
Summa finansiella anläggningstillgångar  2 902 718 2 902 718
Summa anläggningstillgångar   2 902 720 2 902 720  
      

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för år 2020 
avgiven av styrelsen för Svenska Numismatiska Föreningen 

År 2020 har helt överskuggats av den 
världsomspännande pandemin (Co-
rona/Covid-19). Pandemin har med-
fört reseförbud och förbud mot större 
sammankomster. Föreningen har följt 
de riktlinjer Folkhälsomyndigheten 
utfärdat och har därför undvikit stör-
re sammankomster där smittsprid-
ning kan ske.

Årsmötet
Föreningens årsmöte var planerat att 
ske i Landskrona i samband med Fri-
Mynt 2020 (Helsingborg), ett tillfälle 
då många medlemmar befinner sig i 
Skåne. Pandemin stoppade dock ge-
nomförandet av FriMynt och fören-
ingen beslutade skjuta upp årsmötet. 
Medlemmarna kallades senare till 
ett årsmöte på Elite Stora Hotellet i 
Linköping den 26 september. För-
eningens ordförande Jan-Olof Björk 

öppnade årsmötet. Minnet av de 
medlemmar som avlidit sedan förra 
årsmötet hedrades med en tyst minut. 

Jan-Olof Björk och Andreas Wes-
termark valdes till ordförande res-
pektive sekreterare att leda årsmötet. 

Val av ledamöter och revisorer
• Valberedningens förslag att till ordi-
narie ledamöter välja Curt Ekström, 
Uppsala (omval 3 år) och Lars Eriks-
son, Nyköping (omval 3 år) bifölls av 
årsmötet.
• Valberedningens förslag att till sty-
relsesuppleanter välja Bengt Granath, 
Bromma (omval 1 år), Andreas Wes-
termark, Uppsala (omval 1 år), Elin 
Klingstedt, Eskilstuna (omval 1 år) 
och Olle Cederholm, Göteborg (om-
val 1 år) bifölls av årsmötet.
• Valberedningens förslag att till revi-
sorer intill nästa årsmöte välja Bodil 

Nordin yrkesrevisor (omval, 1 år) och 
Max Mitteregger (omval, 1 år) bifölls 
av årsmötet. 
• Valberedningens förslag att till re-
visorssuppleant intill nästa årsmöte 
välja Mikael Persson (omval, 1 år) bi-
fölls av årsmötet. 

Valberedning 
• Årsmötet beslutade att till valbered-
ning intill nästa årsmöte välja Kris-
tian Riesbeck, (omval), Johan Melin, 
(omval) och Jan Hildemar (nyval) 
med Kristian Riesbeck som samman-
kallande. Styrelsens årsberättelse och 
revisorernas rapport presenterades 
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för 2019 års förvaltning. 

Belöningar
Följande personer har tilldelats utmär-
kelser och belöningar under 2020:
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Omsättningstillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 
Varulager m.m.       
Färdiga varor och handelsvaror 6 32 382  32 382
Summa varulager   32 382  32 382
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   58 885 58 797
Övriga fordringar  193 553 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 215 3 149
Summa kortfristiga fordringar   255 653 61 946
Kassa och bank
Kassa och bank   2 295 690 2 397 627
Summa kassa och bank  2 295 690 2 397 627
Summa omsättningstillgångar   2 583 725 2 491 955
Summa tillgångar   5 486 445 5 394 675
Eget kapital och skulder  2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital 7  
Eget kapital vid räkenskapets början   4 879 009  4 729 065 
Årets resultat   94 526 149 944 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   4 973 535 4 879 009
Långfristiga skulder     
Mottagna ej använda bidrag 8 382 761  382 761
Summa långfristiga skulder  382 761 382 761
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   4 451 5 312 
Övriga skulder   32 404 27 316 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   93 294 100 277 
Summa kortfristiga skulder   130 149 132 905
Summa eget kapital och skulder   5 486 445 5 394 675

Noter
Not 1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om 
årsredovisning i mindre företag. Föreningen är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 
7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.
Materiella anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider:  Antal år
Inventarier, verktyg och installationer  5

Noter till resultaträkningen   
Not 2  Medelantal anställda   2020 2019
Medelantal anställda      
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda      
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.      
Medelantal anställda har varit   0,50 0,50

Noter till balansräkningen  
Not 3  Inventarier, verktyg och installationer   
Ingående anskaffningsvärden  122 063 163 778
Försäljningar, utrangeringar  0 -41 715
Utgående anskaffningsvärden  122 063 122 063
Ingående avskrivningar  -122 063 -163 776
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar  0 41 715
Utgående avskrivningar  -122 061 -122 061
Redovisat värde  2 2
Not 4  Andelar i koncernföretag
Företag  Antal /Kapital- Redovisat  Redovisat
Organisationsnummer andel % värde värde
Myntauktioner i Sverige AB, säte Stockholm 250 250 000  250 000
556778-8616 100,00  
  250 000 250 000
Uppgifter om eget kapital och resultat
Eget kapital   5 312 586
Resultat   411 175
I denna not avser uppgift om eget kapital justerat eget kapital, dvs inkluderat eget kapitaldelen av obeskattade reserver.

Myntauktioner i Sverige AB  2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden  250 000 250 000
Utgående anskaffningsvärden  250 000 250 000
Redovisat värde  250 000 250 000
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Not 5  Andra långfristiga värdepappersinnehav  2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden  2 652 718 2 652 718
Utgående anskaffningsvärden  2 652 718 2 652 718
Redovisat värde  2 652 718 2 652 718
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till  7 666 436 6 698 151
Not 6  Färdiga varor och handelsvaror
Belöningsmedaljer  24 882 24 882
Litteratur  7 500 7 500
Redovisat värde  32 382 32 382
Not 7  Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Ändamålsbestämda medel*  650 858 650 858
Övrigt eget kapital  4 322 677 4 228 151
Redovisat värde  4 973 535 4 879 009
*Burmesters medaljfond  163 625 163 625
Burmesters förlagsfond  235 193 235 193
Rasmussons stipendiefond  62 379 62 379
Lagerqvists medaljfond  189 661 189 661
Redovisat värde  650 858 650 858 
 
Not 8  Långfristiga skulder   
Mottagna ej använda bidrag 
Bokprojekt SMH Vasatiden  282 000 282 000
Nedlagda kostnader SMH Vasatiden  -99 239 -99 239
Bokprojekt SNB del 2 (Hessegruppen)  200 000 200 000
Nedlagda kostnader SNB del 2  0 0
Redovisat värde  382 761 382 761

Övriga noter
Not 9  Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

• Rolf Sandström, tilldelades Brenner-
medaljen för sina väsentliga bidrag 
till numismatikens utveckling – som 
ordförande i Göteborgs Numisma-
tiska Förening, en flitig föredragshål-
lare, författare till ett flertal av GNF:s 
småskrifter och den omfattande bo-
ken ”Romarna och deras mynt” samt 
”Hellas och de första mynten” samt 
”Mitt liv som myntsamlare”.
• Per Berggren, Jan Owe Frostne, 
Hans Gustavsson, Lennart Svens-
son, Göran Wallnér och Bernt Thelin 
tilldelades föreningens guldnål ”för 
40-årigt hedersamt medlemskap” 
• SNF:s hedersgåva i silver, den så 
kallade Ekorren, tilldelades Roger 
Svensson för arbete med att arrangera 
årsmötet i Linköping 2020. 

Årsavgiften 
Årsavgiften för 2020 beslutades vara 
oförändrad 200 kronor. Medlem som 
är under 20 år (junior) betalar 100 
kronor och medlem som är bosatt ut-
anför Sverige 375 kronor. 

Styrelsen
Styrelsen för Svenska Numismatiska 
Föreningen har sedan årsmötet 2020 
haft följande sammansättning och 
 ledamöterna följande funktioner.

Jan-Olof Björk Ordförande
Ingemar Svenson Sekreterare
Ronny Jansson Vice ordförande,  
  klubbmästare, 
  säkerhetsansvarig
Lars Eriksson Kassaförvaltare
Curt Ekström  Ledamot, biblioteka-

rie, arkivarie, medalj-
vårdare

Lennart Castenhag  Ledamot, ansvarig 
hemsidan

Roger Svensson  Ledamot, program-
ansvarig och referat-
skribent

Bengt Granath Suppleant
Andreas Westermark  Suppleant, biträdande 

program ansvarig och 
 referatskribent

Elin Klingstedt Suppleant
Olle Cederholm Suppleant

Styrelsen har under 2020 hållit 12 
protokollförda styrelsemöten. Alla 
per telefon på grund av pandemin.

  

Stiftelser
Sven Svenssons stiftelse för numismatik
Föreningen har sedan SNF:s årsmöte 
2020 representerats av följande per-
soner.

Ledamöter  Suppleanter
Jan-Olof Björk, 
ordförande  Curt Ekström
Ingemar Svenson, 
sekreterare  Lars Eriksson
Ronny Jansson  Andreas Westermark

Gunnar Ekströms stiftelse för 
numismatisk forskning
Föreningen har under 2020 represen-
terats av följande personer.

Ledamot  Suppleant
Max Mitteregger  Lars Eriksson

Ändamål enligt stadgarna
Svenska Numismatiska Föreningen 
är ett vetenskapligt samfund, som har 
till ändamål att stödja och främja den 
numismatiska forskningen i Sverige, 
i första hand genom att utgiva eller 
medverka vid utgivandet av veten-
skapliga arbeten i ämnet samt anordna 
föredrag, utställningar och visningar 
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Flerårsöversikt  2020 2019  2018  2017  
Föreningens intäkter   514 855 506 933  1 012 102  4 771 219  
Årets resultat   94 256 149 944  286 174  432 008  
Soliditet (%)   91 90  86  70  

med numismatisk anknytning. Fören-
ingen får även verka på annat sätt för 
det numismatiska intressets höjande 
(jämför stadgarna § 1a).

Följande aktiviteter har fören-
ingen 2020 genomfört i enlig-
het med stadgarna.
Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT)
Föreningens tidning Svensk Numis-
matisk Tidskrift har under året ut-
kommit med åtta nummer. Redaktör 
och annonsansvarig för SNT har varit 
Monica Golabiewski Lannby. Lars 
 Eriksson har varit ekonomiskt ansva-
rig för SNT.

Hemsidan (www.numismatik.se)
Internet är en viktig kanal för att in-
formera och sprida kunskap om nu-
mismatik. Nya nummer av SNT pu-
bliceras på hemsidan cirka en månad 
efter att den tryckta tidningen distri-
buerats. 

För allmän kännedom har för-
eningens aktiviteter annonserats på 
hemsidan. Vidare har artiklar och no-
tiser publicerats under rubriker som 
Aktuellt, Notiser, Litteratur etc. 

Under 2020 hade sidan 43 000 be-
sök, vilket är en nedgång från tidigare 
två år då sidan haft 60 000 (2019) res-
pektive 83 000 (2018) besök. 

Bokproduktion
I serien Monografier har boken Acta 
Monetaria Sueciae författad av Bo 
Franzén, Gösta Hedegård (†) och 
 Roger Svensson utgivits. 

Policy för omsättning av 
förfalskningar och kopior
Föreningen ser allvarligt på sådan 
handel med förfalskningar och kopi-
or som inte faller inom det särskilda 
samlarområdet för kända förfalskade 
objekt. Inga förändringar av policyn 
har vidtagits under 2020.

SNF 150 år (1873–2023)
Föreningen har 150-årsjubileum 2023. 
Arbetet med planeringen påbörjades 
under hösten. Fyra arbetsgrupper har 
startats: a. Medaljgruppen som tar 
fram en medalj (ordf. Curt Ekström) 
b. Bokgruppen som tar fram en ju-

bileumsbok eller flera, c. Auktions-
gruppen som ansvarar för att en auk-
tion genomförs (ordf. Ronny Jansson) 
och d. Programgruppen som ansva-
rar för programmet under festlighe-
terna, inbjudningar, måltider, före-
läsningar mm. (ordf. Lars Eriksson). 
Arbetsgrupperna hålls samman av en 
styrgrupp bestående av ordförande, 
vice ordförande, kassaförvaltare och 
sekreterare (ordf. Ingemar Svenson). 

Föreningsmöten och andra 
aktiviteter

26 februari, Föreningskväll på Ba-
nérgatan. Föredrag Roger Svensson, 
Akuta myntförsämringar − vinstkällor 
och konsekvenser.

19 mars, Föreningskväll på Banér-
gatan. Föredrag av Bo Gunnarsson, 
York, Lund och myntmästaren Asketill 

23 april, Inställd föreningskväll på 
grund av pandemin.

9 maj, Inställt årsmöte i Landskro-
na på grund av pandemin.  

13 maj, Inställd föreningskväll på 
grund av pandemin. 

26 september, Årsmöte i Linkö-
ping, årsmötesförhandlingar och före-
drag av professor Jens Christian Moes-
gaard Karolingiska mynt i Sverige.

21 december, Planerad förenings-
kväll (Borlänge) senarelagd på grund 
av pandemin.

Ovan redovisas de föreningsakti-
viteter som annonserats och genom-
förts eller ställts in. På grund av pan-
demin ställdes samtliga förenings-
kvällar hösten 2020 i Stockholm in.  

Internationella kontakter
På grund av pandemin har inga ut-
ländska besök genomförts 2020. Fin-
ska Numismatiska Föreningen skulle 
ha besökt SNF under våren men mötet 
fick ställas in på grund av pandemin. 
Föreningen var inbjuden att delta på 
Nordisk Numismatisk Unions möte 
i Reykjavik – Island våren 2020. Uni-
onsmötet tvingades också ställas in.  

Auktionsverksamhet
Pandemin har medfört att inga auk-
tioner i föreningens regi genomförts 
under 2020. 

Myntauktioner i Sverige AB 
(556778–8616)
Föreningens helägda bolag Mynt-
auktioner i Sverige AB (MISAB) har 
under 2020 hållit tio auktioner. Två 
konventionella och åtta internetauk-
tioner. Bengt Granath har varit för-
eningens ägarrepresentant i bolagets 
styrelse. Resultat och eget kapital för 
MISAB framgår av not 4 till balans-
räkningen, dock ej för 2020.

Övrigt
Föreningen har fått önskemål från 
medlemmar att anordna förenings-
kvällar utanför Stockholm. Fören-
ingen kommer att tillmötesgå önske-
målen efterhand. En första förenings-
kväll utanför Stockholm planerades 
genomföras den 21 december i Bor-
länge. Men pandemin var då inne i 
en andra våg och föreningskvällen 
flyttades fram.

Det föredrag som professor Jens 
Christian Moesgaard höll om Karo
lingiska mynt i Sverige på årsmötet i 
Linköping videofilmades på försök. 
Försöket föll väl ut och inspelningen 
lades ut på föreningens hemsida. 
 Målet är att flera föredrag hållna på 
föreningskvällar ska spelas in och 
läggas ut på hemsidan tillgängliga för 
alla medlemmar.

Medlemsutveckling 
Föreningen hade 662 medlemmar per 
den 31 december 2020, vilket är en 
minskning (-32) jämfört med 2019.  

Lars Eriksson, kassaförvaltare
Ingemar Svenson, sekreterare
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Skarabé
Mynt & Guld AB
köper och säljer 

MYNT, SEDLAR 
och MEDALJER

Föremål från antiken

Västra Hamngatan 6
411 17 Göteborg
Tel. 031 – 135 088

skarabe@telia.com – www.skarabe.eu
Öppet: Vardagar 10 – 18

MYNTBUTIKEN I SVERIGE AB
Kyttingevägen 15
181 31 Lidingö

Tidsbokning: 08–684 392 00

köper mynt – medaljer
hembesök stockholm

Se exempel på inköpspriser:
www.myntbutiken.se

Bli medlem i

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN

Stiftad 1873

Årsavgiften är även 2021 endast 
200 SEK

Som medlem får du 
Svensk Numismatisk Tidskrift 

som utkommer med 
åtta nummer per år

Inbjudan till föreningskvällar
med föredrag m.m.

Reducerat pris på vissa böcker

info@numismatik.se

SNT-register
Sedan 1990 har register över föregående 
års artiklar och notiser i SNT presenterats i 
februarinumret. 
På SNF:s hemsida – www.numismatik.se – 
finns titel- och författarregister i sökbart 
pdf-format från 1977 till och med 2020. 

HOLMASTO 
MYNTHANDEL

mynt, sedlar, medaljer, 
militaria m.m.
Vårens auktioner

se: www.holmasto.com

Alexandersgatan 50
00100 Helsingfors, Finland

+358 9 666 500
holmasto@holmasto.com

www.holmasto.com

Strandbergs Mynthandel
& Aktiesamlaren AB

Värderar, köper och säljer
mynt, ordnar, medaljer, aktiebrev,

sedlar, äldre handlingar m.m.

www.strandbergs-mynt.se

Hantverkargatan 36 
112 21 Stockholm 
Tel. 08 – 611 01 10

ANTON
MEYBUSCH

Kongelig Hofmedaillør
av Karsten Kold

kan beställas hos SNF
Ordinarie pris 525 sek
Medlemspris 420 sek

+ ev. porto

info@numismatik.se
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pressgrannar

auktioner & mässor

24/4  Inställt! Myntmässa, FriMynt, Helsingborg
8/5   Myntauktion, Myntkompaniet, Stockholm
15–16/5  Misab, auktion 36, Stockholm
3/7  Myntmässa, Sävsjö myntklubb, Sävsjö
21/8  Myntmässa, Norrköping
4/9  Myntmässa, FriMynt, Helsingborg
2–3/10  Misab, auktion 37, Stockholm

Se mer här: ingemars.se/agenda

Bänksedlar?
Årets två första nummer av Svenska 
Pollettföreningens digitala sporadiska 
blad Pollettbössan har utkommit. En 
längre artikel med rubriken Polletter 
för bänkrumslega är författad av Bo 
Gustavsson i nummer 54, där han 
förklarar begreppet "bänksedlar". 

Se här: www.pollett.se

pressklipp 1899

Stort myntfynd i 
Ryssland.
I ett berömdt gammalt kloster i Kiev, 
hvilket anses vara det äldsta i Ryss-
land, har man vid ombyggnad af ett 
kapell gjort ett stort och värdefullt 
myntfynd. Skatten låg förvarad i fem 
tennkärl, hvilka voro inmurade i en 
nisch. 

Den bestod af 20 000 delvis mycket 
sällsynta guld- och silfvermynt. Nära 
på hälften utgöres af nederländsk-
spanska silfvermynt. Det äldsta myn-
tet är ett romerskt från kejsar Kon-
stantins tid. Det största guldmyntet är 
ett polskt, prägladt under Sigismund 
III:s tid. En stor sällsynthet är ett 
mynt från den ungerske konungen 
 Sigismunds tid (1387–1437). Ett 
mynt från 1375 är prägladt med bil-
den af Raimund IV, prins af Oranien. 
En del af mynten äro turkiska från 
Mustapha II:s regeringstid. 

Dessutom innehöll skatten en 
ganska fullständig samling af svenska 
mynt från Karl XI:s och Gustaf Adolfs 
tid. Några af de svenska mynten äro 
präglade 1668 i Reval och 1671 i 
Narva.

Notis i Wedbergs klippsamling 1899

På andra sidan tiden 
I Dagens Nyheter den 26 februari i år 
skriver Andrev Walden på ledarsidan 
under rubriken I en kruka under jor
den på en kulle i Ungern låg ett fruset 
ögonblick: "Det finns en särskild kitt-
ling i de oplanerade avtryckens ar-
keologi, där vi tillåts skymta en scen 
på andra sidan tiden." 

I krukan förvarades 7 000 mynt av 
silver och fyra av guld. De äldsta var 
romerska präglingar för Lucius Verus 
(161–169) och de yngsta för Ludvig II 
av Böhmen som dog 1526.

Inte bara myntfyndet föranledde 
den tänkvärda kolumnen. Funna 
före mål och andra spår kan berätta 
om gångna tider och ge kittlande 
historiska vingslag. Bara man förmår 
lyssna.

Digitalt i DN:s etidning.dn.se av 
den 26 februari 2021.

MGL

Alingsås Numismatiska Förening
Edshultsvägen 20
441 96 Alingsås
Falu-Borlänge Myntklubb
www.fb-myntklubb.se
Göteborgs Numismatiska Förening
www.gnfinfo.se
Halmstads Myntklubb
Östra Infarten 4
313 31 Oskarström
Kalmar Myntklubb
www.kalmarmyntklubb.se
Katrineholm Flen Vingåker
Myntklubb
www.kfvmynt.se
Myntklubben Skilling Banco
www.mksb.se
Nola Myntklubb, Örnsköldsvik
www.infoom.se/nolamyntklubb
Norrköpings Myntklubb
www.norrkopingsmyntklubb.se
Numismatiska Föreningen i Hässleholm
www.myntforeningen.se
Numismatiska klubben i Uppsala
www.nku.nu
Samlarföreningen Klave
Oskarsgatan 12
331 41 Värnamo
Samlarklubben Numis
www.numisskelleftea.se
Sigtuna Myntklubb
www.sigtunamyntklubb.se
Stockholms Myntklubb
www.stockholmsmyntklubb.se
Strängnäs Myntklubb
ga@aotn.eu
Svenska Pollettföreningen
www.pollett.se
Sävsjö Myntklubb
Parallellgatan 19
576 33 Sävsjö
Södra Dalarnas Myntklubb
medlem.spray.se/sdmyntklubb
Vetlanda Numismatiska Förening
Ölandsgatan 7
574 37 Vetlanda
Villstadortens Myntklubb
Hedvägen 4
314 33 Hyltebruk
Westerbergslagens Myntklubb
Flatenbergsvägen 4
777 34 Smedjebacken

numismatiska 
föreningar i snf
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ULF NORDLIND
MYNTHANDEL AB

Karlavägen 46
Box 5132 • 102 43 Stockholm

Tel. 08 – 662 62 61 

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR 

MEDALJER • ORDNAR
Lagerlista över svenska personmedaljer 

och numismatisk litteratur

www.nordlindsmynt.se

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt Sedlar Medaljer

Ordnar Nålmärken

Öppettider:
Vardagar 10.00 – 18.00
Hantverkargatan 8
112 21 Stockholm
Tel. 08 – 411 50 81
kontakt@selinsmynthandel.se

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER

Olympiska föremål
Gamla Brogatan 36

111 20 STOCKHOLM
Tel. 08 – 411 08 07

Öppet: måndag    – torsdag 11–13

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
är sedan 1973 en etablerad sammanslutning av för närvarande 22 mynthandlare. Föreningens 
syfte är att samordna strävanden och idéer angående mynthandels utveckling, uppmuntra 
vetenskaplig forskning och sprida kännedom om numismatik, samt att skapa varaktiga och 
vänskapliga förhållanden svenska mynthandlare emellan. Medlemmarna förbinder sig att ej 
saluföra förfalskade objekt i enlighet med Svenska Numismatiska Föreningens upprop.

RUNE LARSSON MYNTHANDEL
Stora Brogatan 14 / Box 98
501 13 Borås
Tel. 033 – 410315

BESO UR & ANTIK AB
Bertil Svensson
Västra Hamngatan 6
411 17 Göteborg
Tel. 031 – 139484
besour @ telia.com
www.besour.se

CEDERHOLMS MYNTHANDEL 
Stureplatsen 3 
411 39 Göteborg 
Tel. 076 – 8344684 
cederholmsmynthandel @ gmail.com

COLLECTIA AB
Pramvägen 1
312 51 Knäred
Tel. 0430 – 50743 (mån – tors 13–15)
info @ collectia.se
www.collectia.se
Kontakt: Jimmy Häggqvist

ROBERTO DELZANNO MYNTHANDEL
Villa Långbro – Stockholm
Tel. 0708 – 865008
roberto @ delzanno.se
www.delzanno.se

HAMRIN & SVAHN MYNT AB
Sjöberg 1
147 91 Grödinge
Tel. 08 – 7326686, 070 – 2126455
christian.hamrin @ telia.com

JOAKIMS MYNT & SEDLAR
Södra Långvägen 17 A
443 39 Lerum
www.joakimsmyntochsedlar.se

KARLSKRONA MYNTHANDEL AB
Hantverkaregatan 37
371 35 Karlskrona
Tel. 0455 – 81373
lennart @ mynt.nu 
www.mynt.nu

LUNDS MYNTHANDEL
Klostergatan 5
222 22 Lund
Tel. 046 – 144369
butiken @ lundsmynthandel.se

J. MELIN MYNT
Koltrastvägen 23
373 32 Nättraby
melinmynt @ hotmail.com

MITQALCOINS
Klas Johnsson
Box 5078
141 05 Kungens kurva
info @ mitqalcoins.se
Tel. 070–6101073

HB MYNTINVEST CORONA
Hemgårdsvägen 28f
611 38 Nyköping
Tel. 0155 – 286325
www.coronamynt.se

NILSSONS MYNTHANDEL AB
Box 12
896 21 Husum
Tel. 076 – 1132207
nilssonsmynthandel @ hotmail.com

ULF NORDLIND MYNTHANDEL AB
Karlavägen 46 / Box 5132
102 43 Stockholm
Tel. 08 – 6626261
info @ nordlindsmynt.se
www.nordlindsmynt.se

NUMIKON / TICALEN MYNTHANDEL
Stefan Jonasson / Ticalen Mynthandel
Stureplatsen 3
411 39 Göteborg
Tel. 073 – 9540868
numikon @ comhem.se

PECUNIA MM HB
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Tel. 0705 – 252519
mattsson.g @ telia.com

J. PEDERSEN MYNTHANDEL
Norra Strandgatan 30 / Box 1320
251 13 Helsingborg
Tel. / fax 042 – 122528
pedersen.mynt @ telia.com
www.jpedersen.se

SELINS MYNTHANDEL AB
Hantverkargatan 8 / Box 16390
112 21 Stockholm
Tel. 08 – 4115081
www.selinsmynthandel.se

SKARABÉ MYNT & GULD AB
Drottninggatan 10
411 14 Göteborg
Tel. / fax 031 – 135088
skarabe @ telia.com
www.skarabe.eu

SVENSK MYNTHANDEL
Mikael Kindahl
Badstugatan 24, Bredablick
691 32 Karlskoga
svenskmynthandel @ hotmail.com
www.svenskmynthandel.se

HÅKAN WESTERLUND MYNTHANDEL
Gamla Brogatan 36
111 20 Stockholm
Tel. 08 – 4110807
www.hwmynt.se

AB WIJK ANTIK
Flisvägen 5
743 94 Skyttorp
Tel. 070 – 3680807
info @ wijk.se

www.smf.com.se
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Bättre mynt och hela samlingar mottages till kommande myntauktioner.
Vi har mycket goda möjligheter att finna köpare till dina objekt eftersom mer än 20.000 kunder i Sverige och 

utlandet ser varje auktion via vår hemsida och katalogen.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

         Tfn: 08-678 32 17          E-post:  coins@myntkompaniet.se               www.philea.se

Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20  Stockholm

Nu söker vi inlämningar till höstens stora live-auktion.
Välkommen in med dina objekt!

Några redan inlämnade objekt till vårens auktion:

1 riksdaler 1727

8 mark 1617 1 riksdaler 1721

1 riksdaler 1747



MYNTAUKTIONER
 I SVERIGE AB

Myntauktioner i Sverige AB
Banérgatan 17, 115 22 Stockholm • Storgatan 10, 342 60 Moheda

E-mail: info@myntauktioner.se • Telefon: 08-410 465 65
www.myntauktioner.se

AUKTION 36
15-16 maj, Hotell Sheraton, Stockholm

(eller samma datum via Internet om sammankomster skulle vara starkt begränsade)

MYNTAUKTIONER
 I SVERIGE AB

RIGA. Taler 1672. RRRR. 
Troligen det enda exemplaret i privat ägo. 

Säljs på auktion 36.

INLÄMNING PÅGÅR
Just nu pågår inlämning för fullt till höstens kvalitetsauktion, som avhålls 2-3 oktober.

Våra förmånliga villkor och den starka marknaden är en oslagbar kombination!


