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VILL DU SALJA? 
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vilken utges till 300-årsminnet av segelskeppet 
GRIFFON's försvinnande på sin jungfruresa 
1679 på " The Ganadian Great Lakes". 
Vad hände? Sabotage-Myter i-IndianöverfalL 
Ett mysterium som bl ivit en legend och som 
fängslat marinhistoriker i generationer. 
Montrealkonstnären Walter Schluep har i de
taljrik relief återgivit det stolta skeppet Griffon i 
fulla segel , den andra sidan upptas av Arnold 
Machins berömda porträtt av Drottning Eliza
beth Il . 
1 Dollar 1979, 500/1000 silver, 36 mm, 23 ,33 g, 
etuiförpackad , kvalite BU 45:- . 
1979 års Presentatlonsset innehåller 7 mynt , 1, 
5, 10, 25, 50 cents, 1 $ nickel och 1 $ silver , 
förpackat i smakfullt läderetui , invändigt klätt 
med röd sammet. Proof 135:-. 
1979 års standardset innehållande alla mynt 
för cirkulation, 1, 5, 10 , 25 , 50 cents, 1 dollar 
nickel i genomskinl ig polyesterförpackning. 
Ocirkulerad kvalite 45:-. 
Samt! iga priser i n kl. moms. Portokostn. t ill
kommer. 

PEO 
L.*~ Mynt & Frimärken AB ~~~~ 

Drottninggatan 29. Tfn 08/21 12 10 ~J~L!' 
Box 16245, 103 25 Stockholm ·~ 

Under året utges även ett 100 Dollars guldmynt 
som jubilerar det Internationella Barnaåret 
1979, ytterst begränsad världsupplaga , medde
la gärna redan nu Ert intresse och Ni får förtur 
då tillgången bl ir l iten. 
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0 önskar kostnadsf ritt erhålla prisl istor över samla
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Fredag Il. Vårauktion i hörsalen , Statens H i storiska Museer . Storgatan 
41 , Stockholm, kl 18 .30. Utländska mynt. medaljer. Visning 
från kl 17.00. Se även under AUKTIONER. 

Lördag 12. Vårauktionens andra dag med början kl 11.00 Svenska mynt. 
Visning från kl 9.30. 

Måndag 21. Medeltidsektionen har möte. Föredrag av Kenneth Jo nsson 
om Olof Skötkonungs mynt. 

Resan till Åbo har inställts på grund av ror l i t et deltagarantal. 

Höslens föreningsirärrar 

Medeltidssektionen 
September 
Måndag 17. 
Onsdag 26. Bernadottesektionen : De senaste årens prisutveckling på de 

bernadottska mynten. Torbjörn Lind. Diskussion. 

Oktober 
Torsdag Il . Antiksektionen 
Onsdag 3 1. Bernadottesektionen 

November 
Tisdag 6. 
Lördag 17. 
Onsdag 21. 

December 
Lördag l. 
Onsdag 12. 
Måndag 17. 

Föreningsmöte 
Antiksekt ionen 
Bernadottesektionen 

Medeltidssektionen 
Föreningsmöte 
Antiksektionen 

Program, tid och plats medelas senare. 

Alla är välkomna till alla träffarna. 

Rapport från SNFs årsmöte se s id 99. 

SAMLARMYNT 
Medlemmar i Stor-Stockholm som själva önskar avhämta beställda sam
larmynt på kanslie t bedes anmäla detta till kans liet s narast. Tel 
08/67 55 98. 

Kansliet har sommarstängt under t iden 25/6-24/8. 

Nästa nummer av MYNTKONTAKT utkommer l september. 
Redaktionen önskar läsarna en TREVLIG SOM MAR 

F/DEM s kongress i Lissabon tlen2-7 seprember. Ett omfa ttande program 
föreligger. Intresserade hänvisas till föreni ngens kans li där upplysning· 
ar kan ges om kongressen. 

Den niotul e i nremarionella mtmismariska kong re s sen i B e m d en l 0-15 
seprember. Föreningen undersöker möjligheterna till g ruppresa. Intres
serade bör skriva och anmäla sig till: M. O. P. Wenger. Kongress-Sek
retariat CIN 1979, c/o Schweizerische Kred itansta lt , CH-3001 Bern, 
Schweiz. 
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Vad betyder vissa bokstäver på våra 
medeltidsmynt? 

En frågeställare (Ernst Nathorst-Böös) får svar (av Lars O 
Lagerqvist) . 

Lars O Lagerqvist har i sin bok 
S•·enska myn1 under •·ikingatid och 
meclellicl saliii J:mliimlska mym 
(Sthlm 1970) inte tagit ställning till 
vissa kontrovers iella och svårlösta 
frågor. l MYNTKONTAKTs spal
ter kan vi kanske öppna en diskus
sion orn !Oljande problem: 

Flera grupper av de svenska me
del! idsmynten har enstaka bokstä
ver. vi lka under åren dels har fått 
en ganska en tyd i g tolkning. dels 
förorsakat långa och i regel oavslu
tade debatter. Felet med dessa lär
da diskussioner är. anser jag. att de 
inte har fört s med tillräckligt många 
variationer i förut siittningarna. 

Har bokstäverna någon eller in
gen betydelse? Allt tyder på att de 
är uttryck för något. vad det nu kan 
vara. Om vi utgår härifrån. finns 
Il era alternativ: 

l. Bokstäverna kan syfta på d en 
regerande fursten eller området 
(Sverige eller delar därav) där myn
ten slagits . 

2. Bokstäverna kan syfta på 
orten där mynten utgivits . antingen 
direkt (begynnelsebokstaven i 
ortsnamnet) eller i någon kodform. 
T ill denna grupp kan man väl också 
föra vissa enkla bilder utan bok
stavssymboler (t ex krona). 

3. Boks tiiverna kan ange en 
mynternission. dvs en utgåva som 
efter en viss tid fö ljes av en annan , 
och vilka behöver åtskiljas på 
grund av varierande halt e dyl. 

Dessa olika alternativ kan väl 
tänkas kombinerade med varandra 
och bokstäverna kan under skilda 
perioder ha haft än den ena. än den 
andra betydcl en. 

olika myntorter eller är det en mar
kering av emissioner? Kan det vara 
så enkelt att olika gravörer lämna
des en viss frihet att välja boksta
vens utformning? 

Nils Ludvig Rasmusson har 
framhållit att förekomsten av !l 
myntorter i Magnus Laduläs' testa
mente och 8 varianter av M-brak
teaterna (varav 4 från Svealand, 4 
från Göta land) inte kan vara en 
s lump- bakom detta måste ligga en 
central förordni ng. 

Mynthusen låg i Stockholm. 
Västerås. Nyköping, Örebro. Sö
derköping, Skänninge. Jönköping 
och Skara. Men hur skall vi hänföra 
de olika M-brakteaterna till dessa 
orters mynthus? 

Ytterligare några frågor: Fanns 
det någon princip och vem bestiim
de över denna? Går vi till Birger 
Magnussons tvåsictiga mynt, blir si
tuationen ännu mer komplicerad. 
och ännu värre beträffande Magnus 
Erikssons - vad beträffar s ist
niimnde kung har vi att göra med ej 
mindre än 12 bokstäver och några 
tecken (torn. ros etc). 

Bokstäverna i nedanstående 
grupper (efter Lagerqvists bok) kan 
utgöra ett diskussionsämne. B. E 
och l är tillsammans med S (förstå
eligt) de vanligaste. Mera förvå
nande är l. väl också C, N, O, P 
och T. 

XXIII XXV II XXIX XXX 
(ca 1290-( 1340- ( 1350- ( 1360-
1318) 50-talen) 60-talen) talet) 

A 
B B B 

C el G 
E E E E 

h H 
l l 
k 
L L 
M M 
o o 

p 
R 

s s s 
T 

v 
Anm. Grupp XXI II och XXV II om
fattar tvåsictiga penningar, XXI X 
och XXX brakteater med s lät ring. 

Denna översikt visar. att vissa 
bokstäver kommer igen i flera 
grupper. medan andra bara före
kommer en eller två gånger. Är inte 
detta något som kan ge en finger
visning - men vilken? Ä ven om vi 
eliminerar de bokstäver. som kan 
syfta på myntherren eller en ort, 
återstår flera att förklara. Det bör ju 
gå att med hjälp av skatter och lös
fynd göra en karta över bokstäver
nas förekomst i olika delar av vårt 
land. Jag vågar gissa, att man då 
kan iaktta en viss geografisk för
delning, eftersom de dåliga kom
munikationerna bör ha bidragit till 
att många av mynten fick lokal an
vändning. Är så fallet , har vi kom
mit en bit på väg. Om t ex S fOre
kommer på mynt med anknytning 
till Skänninge, Skara eller Stock
holm, eller A kring Västerås, har vi 
kommit en bit på väg. När man går 
till Magnus Erikssons s ista tvåsidi
ga, mycket stora myntning är väl 

Som nyss framhållit s är vissa 
symboler så på tagliga. att de inte 
kräver närmare kommentarer; typ
fall är bok~taven S. vilken väl oftast 
tolkats som Sverige eller Stock
holm . Men för denna bokstav finns 
varierande typer. liksom det finns 
varierande M för de brakteater som 
hänförts till Ma~nus Ladulås. Vad 
innebär detta? Ar det en fråga om 

Fi[:. l . M-brakteater från 1\lfagmts Ladu/Ils 1275-90. Foto: Kungl Mynlkabinelle/, 
Nils Lagergr e11. A TA (liksom följami e) 
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möjlighe ten s tor. a tt det visar sig 
handla om emissioner. Bitecknen 
på sturetidens mynt kan däremot 
hänföra sig till myntmästaren eller 
präglaren. Frågorna är inte lätta. 
men en fortsatt diskussion om 
dessa problem skulle säkert visa sig 
fruktbar. 

Ernst Nathorst-Biiiis. Stockho/m 

S1·ar: 
Dessa frågor är inte lätta att besva
ra. Några uppsatser har nyligt:n 
publicerats och har till dels rörenk
lat, till dels komplicerat bilden. Jag 
ska ll bl a hänv isa t ill Bengt Hem
mingssons svar på Rolf Sjöbergs 
fråga i föregåe nde nummer av 
MYNTKONTAKT(sS~. H~ b~ 
handlas bokstäverna på några sen
medeltida brakteater. Däreft er t ill 
ovanstående frågor: 

Rent a llmänt v ill jag bekräfta som 
min bestämda uppfa ttning, a tt 
bokstäverna betyder ndKOI: de har 
inte placerats där av en s lump. Un
dantag kan bara göras beträffande 
de äldsta gotländska mynten (La
gerqvist grupp XX. de nesta av 
XXIII). där inskrifterna. i den män 
de förekommer. näs tan alltid är 
barbariserade till meningslöshet (i 
ett fall har man dock kunnat läsa 
MONET A, dvs "mynt") eller sam
lade i svårförklarade grupper i 
korsvinklarna c dyl. Endast W 
brukar allmänt tolkas som = Visby. 

Jag anser också i likhet med 
Hans H i Idebrand. Bengt Thorde
ma n, N L Rasmusson m fl . att 
boks täverna kan tolkas på olika sätt 
vid o lika till fällen - regent, mynt
ort, emissioner. Däremot ä r jag in te 
så säker på a tt ens bokstaven S, 
som är så vanlig, kan ges e n entydig 
förklaring. Jag är tveksam om den 
någonsin stå tt för Sverige. som in
sändaren vill an tyda, och vad det 
gäller myntorter har vi Skara. 
Skänninge, Stockholm och Söder
köping att välja bland! 

Vad beträffar brakteaterna med 
M från Magnus Lad u lås ( 1275-90). 
här avbildade på lig l (Lagerqvist 
grupp X och XVII I:C) tror jag nog 
att Rasmussons förklaring kan ligga 
nära sanningen och jag delar insän
darens uppfattning. att en karta 
över de olika varianternas fcire
komst i skatter och lösfynd i hela 
vårt land bör vara en god hjälp på 
väg. Det är som framgår av bilden 
tydligen ett genomtänkt system: två 
typer av M kombinerade med slät 

r ing e ller stråtr ing i Svealand (de 
stora brakteaterna) ger fyra varian
ter eller snarare typer för denna del 
av landet och sannolikt för de där 
befint liga fyra myntorterna: det
samma gäller för Götaland (eller 
rättare dess västra del). där det gick 
dubbelt så många penningar på 
marken som i Sveland (384 mot 
192) och mynten följaktligen vägde 
häften så mycket. An det är möjligt 
att komma ganska långt på väg med 
sådana undersökningar har nyligen 
visats, varom mera nedan. (Här vill 
jag parentetiskt inskjuta, att dc 
fynd av underlag från brakteatpräg
ling som Brita Malmer publicerade i 
MYNTKONTAKT 1978/8, s 206 
ff, och somjag läst förs t sedan de tta 
svar var fårdigt i manuskript. g ivet
vis måste tvinga till e fte rtanke . 
Som läsaren väl erinra r sig ä r dessa 
brakteatunderlag försedda med 
många avtryck av dels två typer 
s lagna efter svealändsk mynträk
ning. krona varunder punkt och un
cialt M inom strå lring (Lagerqvist 
grupp IX respekt ive X), dels en sla
gen efter götaliindsk. visande krönt 
framvänt huvud i minst ett par hu
vudvarianter (Lagerqvist grupp 
XVII :A). Fynden av de två fOrst
nämnda stämmer med teorierna om 
prägling efter två olika mynträk
ningar på det svenska fastlande t fö
re 1290, en för Svealand och en för 
Götaland, men de sistnämnda 
komplicerar onekl igen bilden. De 
tidigare gjorda utgrävningsfynden 
av liknande material. som Brita 
Malmer också nämner - från Ny
köping resp Gamla Lödöse - har 
åtminstone vad de t gällt fördelning 
på de antagna myntningsomrftdena 
s tämt med tidigare forskar es teo
rie r. Jag har inte utrymme nof:, för 
a tt tillräckligt kommentera Ore
bro-fynden. men såtillvida motsägs 

a 

iinnu inte Rasmussons tankar om 
M-brakteaternas u tmyntning. De 
med krönt huvud. ymnigt utgivna 
cirka eller kort efter 1250. skulle 
diire~.ot rätteligen inte ha tillkom
mit i Orebro. om de olika riksdelar
na strikt hållit ig till att mynta efter 
sina olika rnynträkningar. Jag vill 
hUr inte s tapla teorier på varandra 
men vill dock kons tatera. att skatt
fynden visar på att dessa tre mynt
grupper inte bör vara samtida. 
Kronbrakteaterna (grupp IX) slogs 
sannolikt senare under Valdemar 
än de med krönt huvud . M-braktea
terna (grupp X) först efter 1275. 
Som Malmer sjiilv konstaterar ty
der Magnus testamente från 1285 
på en ganska fast myn tningsorgani
sation vid denna tid . De politiska 
förhållandena ca J 250 var mera fö r
virrade och e tt dynastiskifte ägde 
rum. Handelsviigen (och Eriksga
tan!) söderifrån. frå n Götaland , 
gick över Örebro, där man givetvis 
inte var friimmande för den andra 
riksdelens mynträkning och kan ha 
haft behov av dylika mynt vid 
marknaderna.) 

Nathorst-Böös frågar också. om 
det kan ha legat någon princip av 
myntpolitisk eller rättslig art bakom 
valet av bokstäver. och vem som 
bes tämde över denna. Det har det 
säkert. men våra källor är så för
tvivlat magra. Bokstäverna åter
speglar rörmodligen - om och när 
det in te rör sig om beteckningar för 
emissioner - i många fall för oss 
ok~inda förordningar. Hemmings
sons ovanciterade uppsats i förra 
numret av MYNTKONTAKT ger 
oss ett s~illsyn t och intressant ex
emJ1el på detta (s sg): myntn ingen i 
Kalmar skulle 1361- 1365 redovisas 
t ill pantinnehavarna. grevarna av 
Hols ten, medan in nehavaren av de t 
mynt verk som skulle upprä ttas vid 

b c 

Fig . 2. TI'I'Jsidiga my III slag1w under Bir~: er Ma[:tiiiS.\1111 (1290-1319), tie med M 
kallske tidigare. a. åtsidor. b.fr!msidor. r·. 1/2-pt!llllill[: 
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Silvberget, Hans von Hanow, skul
le svara för sitt fögderi till kung Al
brekt direkt. Vad liknande, för oss 
nu okända förhållanden under 
främst 1300- talets förra hälft kan ha 
inneburit vid valet av bokstäver på 
brakteaterna och de tvåsictiga pen
ningarna är en mycket viktig fråga, 
men svår att besvara. 

Jag vill därefter övergå till att 
kommentera och i några fall försö
ka förk lara problemen kring insän
darens lista över bokstäver på vissa 
penningmynt från ca 1290 fram till 
1360-talet. Jag skulle dock vilja dra 
in ännu en grupp från denna tid , 
Lagerqvist XXVIII (även behand
lad av Hemmingsson i dennes 
svar), dvs brakteater med bokstav 
eller krona inom strålring. Det rör 
sig där om bokstäverna E, L och S. 
Mera om detta nedan. Den första 
gruppen. XXIII, omfattar tvåsictiga 
penningar med krona på åtsidan, 
bokstav på frånsidan (fig 2). l likhet 
med Thordeman, Rasmusson m t1 
har jag hänfört den t ill Birger Mag
nusson (1290-1319). Emellertid har 
gruppen nyligen varit föremål för 
ett grundligt studium; en uppsats 
med redovisning av forskarens, 
Kenneth Jonssons, intressanta re
sultat, ingår i Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1975-76 (s 83 fl) . Tryck
ningen var försenad och insändaren 
hade inte tillfälle att läsa den förrän 
efter det att han ställt ovanstående 
frågor. Då j ag förmodar, att inte al
la MYNTKONT AKTs läsare är 
bekanta med NNÅ, skall jag här 
ytterst kortfattat berätta något om 
Jonssons undersökning. 

Han har just använt den metod 
Nathorst-Böös efterlyser, dvs en 
genomgäng av samtliga kända 
skatt- och lösfynd; de senare, som 
ju säger mest om cirkulationen , 
finns också redovisade med sina 
fyndplatser på ett antal kartor, en 
för varje frånsidesbokstav. Han 
framhåller dock den utjämnande ef
fekt som cirkulationen under ett el
ler ett par decennier måste ha haft. 
Givetvis har också myntens kron
typer, bokstavsbilder, bitecken 
m m undersökts och de redovisas 
utförligt, liksom vikt och förekorns
ten av stampkopplingar; existensen 
av dylika kopplingar har tidigare in
te utforskats vad beträffar våra me
deltida mynt (men pågår nu inom 
Kungl Myntkabinettet inom projek
tet S w re tidens mynthistoria ). 
Många intressanta slu tsatser har 
kunnat dras och givetvis har också 
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a 

b 

Fig. 3. Tvåsidiga penningar från Mag
nus Eriksson ca 1340-50. a. åtsidor, 
b. frånsidor 

kompletteringar och korrigeringar 
av min katalog kunnat göras. Bl a 
redovisas en ny frånsidesbokstav -
W, känd i 2 exemplar, det ena i en 
tidigare opublice~.ad skatt från Al
vastra kloster, Ostergötland, det 
andra ett lösfynd från Torsås kyr
ka, Småland, felaktigt angiven som 
M av N L Rasmusson i Nordisk 
Numismatisk Årsskrift 1962 
(s 286). Den detaljerade katalogen 
innehåller ett mycket stort material 
och inte minst antalet av de sällsyn
ta 1/2-penningarna har ökat starkt. 
Jonsson redo v isar här ytterligare 
två bokstäver, som jag bara uppta
git som förekommande bland 
l-penningarna, nämligen l och M, 
därtill bakvänt S. 

Under betonande av att det en
dast rör s ig om hypoteser, vars un
derbyggnad inte alltid är sä stark på 
grund av otillräckligt material 
o dyl, har Jonsson föreslagit följan
de tolkningar av frånsidornas bok-

• 
•• 
•• Fig. 4. Brakteater med motställda kro

nor, slagna under Magnus Eriksson ca 
1350 

stäver: B, E och W kan syfta på 
kungen - Birger Magnusson - och 
dennes bröder, Erik och Walde
mar, de senare omkomna vid Ny
köpings gästabud 1318. Troligen 
har de slagits på flera platser, i var
je fall de med B och E. Ett större 
antal bokstäver bör syfta på mynt
orter: l på Jönköping (lunaköpung), 
~ på Kalmar, L på Lödöse, O på 
Orebro , S på Skara, Söderköping 
och/eller Stockholm. Mera osäkra 
är M och R; Jonsson föreslär som 
en hypotes, att R står för Rex 
(Konung) och M för Magnus (Ladu
lås); är sistnämnda tolkning riktig, 
får man anta att myntgruppen bör
jade präglas i slutet av dennes rege
ring och att den myntreform , som 
man velat förlägga till Birgers tid 
och som innebar, att den svea
ländska mynträkning (192 penning
ar på marken) blev allmän på hela 
dåvarande svenska fastlandet, i 
själva verket började genomföras 
kort före 1290. 

Insändarens tabell fortsätter vi
dare med grupp XXVII, tvåsictiga 
penningar från Magnus Erikssons 
regering, sannolikt myntade från ca 
1340 till 1350-talets början. De har 
folkungalejonet på åtsidan, tre kro
nor ställda i ring på frånsidan (möj
ligen symboliserande Magnus' t itel 
vid denna tid, konung av Sverige, 
Norge och Skåne). Mellan kronor
na äterfinns en av de i tabellen an
givna bokstäverna eller i dess ställe 
en symbol: kors av två typer, ros, 
torn (fig 3). Jag har i min katalog 
förmodat , att dessa bokstäver och 
tecken syftar på olika utmyntningar 
(emissioner), inte på regent eller 
myntort, men säkert är det ju inte. 
Ett stort antal av bokstäverna inom 
grupp XXVII kan faktiskt till nöds 
ges den senare tolkningen (A för 
Aros, dvs Västerås, E för tronfölja
ren Erik, h för den yngre sonen 
Håkan, kung i Norge, l för Jönkö
ping, M för Magnus, R för Rex , S 
för Stockholm/Söderköping/Skara 
osv), men det räcker inte med giss
ningar, vi måste gå igenom det 
ofantliga myntmaterial som finns 
kvar - utmyntningen var tydligen 
mycket stor - på samma sätt som 
Jonsson gjort beträffande Birgers 
penningar och 1/2-penningar. Svå
rast blir väl att tolka tecknen (ros, 
torn etc). 

När det så gäller uttydningen av 
bokstäverna på de följande grup
perna (alla brakteater) från slutet av 
Magnus' och början av Albrekts re-



geringar ( 1350- och 60-talen), däri 
också inräknat XXVIII (bokstav el
ler krona inom strålring), som Nat
horst-Böös inte tagil med , vill jag i 
huvudsak hänvisa till Hemmings
sons intressanta uppgifter och tolk
ningar i föregående nummmer av 
MYNTKONTAKT (s 56-58). Jag 
vill dock göra några kompleuering
ar. Grupp XXIX, som visar två 
motvända kronor med en bokstav 
eller e u tecken emellan (fig 4), är 
mycket intressant och omdebaue
rad. Den har i äldre och nyare litle
ratur förts endels t ill Sverige 
(H Hildebrand , Thordeman), en
dels till Sverige och Norge (Schive, 
Holst). Enligt N L Rasmu sson. 
som är den som senast och utförli
gast behandlat dessa problem 
( 1943), existerade under senare de
len av Magnus' regering en mynt
union mellan Sverige och Norge; i 
s istnämnda land regerad~ ju den 
svenske kungens son Håkan. 
Hemmingsson antyder, a tt gruppen 
är svår au placera in i serien av 
Magnus' penningar och au om den 
är svensk, bör den ha s lagits före 
1354 (den vanliga dateringen är 
1350-tale t eller ca 1360). För min 
del föredrar jag - till dess att en 
omfattande fyndsammanställning, 
analys av alla typer osv utförts- att 
anta, a u vissa typer kan vara s lagna 
i Sverige, andra i N orge. Schive vil
le tolka B som Bergen, n som N ida
ros, O som Oslo och T som Töns
berg, vilket avvisades av l·lilde
brand. Även om vi skulle acceptera 
Schives förs lag återstår C (eller G). 
E och l samt kors att förklara. 

Grupperna XX VIll och XXX (fig 
5-6) har behandlats mera utfOrligt 
av Hemmingsson och han har er
bjudit tolkningar av samtliga bok
stäver utom h och E. Vad den s ist
nämnda beträffar auribuerar han 
den till Kalmar - så även den säll
synta brakteaten av min grupp 
XXXIII :C:4 med krönt E- och det
ta främst på grund av a tt de av kung 
Albrekts örtugar {från tidigast ca 
1370), som enligt frånsidesinskrif
ten kring de tre kronorna s lagits i 
denna s tad , på åtsidan bär ett krönt 
E som bild, vilken har ALBERT 
DEl GRACIA eller förvrängning 
därav som omskrift. Jag skall här 
erbjuda några förslag till tolkning 
av dessa bokstäver. 

Grupp XXVIII (fig 5) omfauar 
brakteater med strålring och de är 
kända med bokståverna E , L och S 
samt krona (de med A, O, W eller I. 

• 
Fig. 5. Bmkteater från Magnus Eriksson. visande bokstav eller krona inom st r~ ring 
och slagna ca 1354-63. Låg si lverhalt 

a lla sällsynta. är troligen inte sven
ska och har uteslutits av mig). Mot 
Hemmingssons attribueringar 
varav L = Lödöse är bevisad genom 
fynd - har jag ingenting att invända. 
Men varför bokstaven E rör Kal
mar? A u myntning ägde rum där på 
1360-talet framgår av de intressanta 
mynträkenskaper som Hemmings
son dragit fram. Valet av bokstav 
för den 1354 introducerade gruppen 
kan ha en enkel fårklaring: det är 
konung Erik Magnussons initial. 
Magnu s' son Erik var född 1339 
och hade vid 5 års 1'tlder hyllats som 
tronröljare ("utvald konung'"). 
Stormännens missnöje med Mag
nus och dennes gunstling hertig 
Bengt Algotsson samlade s ig kring 
sonen Erik, som fått se hur den 
yngre brodern Håkan blivit kung i 
Norge, medan han själv förblev 
utan innytande. Erik fick Albrekt 
d ä av Mecklenburg och Adolf av 
Holsten som bundsförvanter. l 
oktober 1356 utsände han från 
Kalmar, där han höll hov , en pro
klamation mot hertigen-gunstlingen 
och åberopade därvid sin s tällning 
som vald konung och si tt ansvar för 
rikets biista. Sedan hertigen forja
gats ingicks påföljande år en forlik
ning mellan Erik och Magnus . var
vid den förre tilldelades s tora om
råd en. bl a Småland med Kalmar. 
Hans penningbehov var emellertid 
enormt - han tycks ha fört kriget på 
kredit - och under de två följande 
åren hade han ofta svårt a tt hävda 
sin maktställning. Ha n och hans 
unga gemål och son avled 1359 i 
Skåne. sannolikt i pesten. Situatio
nen utnyttjades av Valdemar At
terdag, som 1360 å tertog skåne
landskapen . Bokstaven E på dessa 
brakteater kan alltså syfta på Erik 
och Kalmar, där den unge kungen 
tidvis residerade, torefaller vara en 
sannolik myntorl. 

Grupp XXX visar bokstäverna 
E , H , L eller Sinom en slät ring och 
är vanligen av gott silver (fig 6). 
Enligt Hemmingsson bör det vara 
jus t dessa brakteater som började 
präglas vid pingsten 1363 for att er-

sätta de låghalt iga. inflationsdri
vande mynten av grupp XXV III. 
Vad hade hänt undet mellanåren? 
Efter fårlusten av skånelandskapen 
bröts förlovningen mellan Håkan 
och Valdemar Atterdags minder
åriga dotter Margareta (de gifte s ig 
dock 1363). l stället trolovades Hå
kan med grevinnan Elisabet av 
Holsten . Vid detta tillfälle (juni 
1361) lämnade Magnu s och Håkan 
gemensamt Kalmar stad och län 
och 111\'lltl'erk som förläning till 
hennes· far och farbror. Grevarna 
behöll det även efter det a tt fOrlov
ningen brutits och Håkan gift s ig 
med Margareta i Köpenhamn. 
Dessfårinnan hade emellertid de 
missnöjda stormännen förm ått Hå
kan att tillfångata s in far Magnus; 
det skedde hösten 1361 i Kalmar 
stadskyrka. l februari 1362 hyllades 
Håkan som konung av Sverige. 
Han försonade sig med fadern och 
på sommaren gjorde de e tt miss
lyckat försök att återta Skåne. De 
måste sedan s luta fred med Valde
mar för att få stöd mot de svenska 
stormännen. En grupp bland dessa 
begav sig till Tyskland och hyllade 
Albrekt d y av Mecklenburg som 
svensk kung. Innan denne i no
vember 1363 landsteg i Sverige ha
de Kalmar (på sommaren) gått över 
till honom. Mynten av grupp XXX 
erbjuder a lltså ett intressant mynt
rättsligt problem. De började präg-

•• 
Fig. 6. Brakteater med bokstav inom 
slät ring och av gott s il ver, präglade frå n 
1363 
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las medan Magnus och Håkan var 
samregenter och utgivningen fort
satte sedan under Albrekt, som hyl
lades av svenskarna vid Mora sten 
vinte rn 1364 (de t dröjde dock fl era 
ä r innan han kom till uppgörelse 
med Håkan). 

Hur kan detta hjälpa oss vid 
tolkningen av bokstäverna E och H 
inom grupp XXX? Det förefaller 
mig klart , a tt H bör stå ror Håkan, 
svensk kung 1362-64 och preten
dent ännu längre. Myntorten vågar 
j ag inte utta la mig om. Svärare är 
det med E. Som Hemmingsson vi
sat innehades myntverket i Kalmar 
i pant av en viss Johannes von 
Hoynghen, som i s in tur redov isade 
till grevarna Henrik och Claus av 
Holsten. Vem eller vad syftar bok
s taven på? Erik Magnu sson var död 
sedan 1359 och grevinna n Elisabet 

var sedan å rsskiftet 1362/63 avförd 
som påtänkt gemål till Håkan . Det 
är möjligt , a tt man helt enkelt fort
satte med den bokstav som införts i 
och med a tt den tid igare . underhal
tiga brakteatpräglingen tog sin bör
jan på 1350-talet. 

Lå t oss t iii sist säga något om det 
krönta E på Albrekts Kalmar-örtu
gar och den sällsynta brakteaten 
med samma bild av min grupp 
XXX II I:C:4. Det fi nns två möjl ig
heter: en s l entrianm~issig upprep
ning av den troligen und er Erik 
Magnussons tid införda typen, eller 
ett medvetet val, som syftar på en 
person. Den krönta bokstaven in
fördes någon gäng i början av Al
brekts regering - krönt A och krönt 
S. som är vanliga och kom att slås 
mycket länge. den förra ti ll ca 1520, 
den senare in på 1400-talets mitt , 

samt krönt E , som är mycket säll
synt och säkert bara utgavs under 
mecklenburgaren. förmodligen ti
d igt. Örtugen med krönt E är i idag 
inte a llmänt förekommand e. rnen 
dc många varianterna tyder på en 
icke alltför blygsam utmyntning, de 
många felaktigheterna i inskr ifterna 
på s tor brådska. 

Hildebrand har i en not framkas
tat en hypotes: bokstaven E skall 
vara en rårkortning för [H leinricus 
(av Holsten). Det förefalller mig a tt 
vara en osannolik nödlösning - lik
som kanske densammes tolkn ing av 
bokstaven S , fOijd av ett l i te t P, på 
andra av Albrekts örtugar (se 
Hemmingssons artikel, s 56). 

Kort efter 1365 fick Albrckt 
dessutom en bättre kontroll över 
Kalmar genom att de holstenska 
grevarnas panträtt övergick till 

Fig. 7. Gravsten över hertig E rik Albrekt.sson (död 1397 på Klin teholm. Gotland) i 
Mariakyrkan. Visby. Foto: Valdemar Falck. Riksantikvarieämbetets Gotlandsun
dersökningar 
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kungens far. hertig Albrekt d ä av 
Mecklenburg. Styresman var Vicke 
von Vitzen . vars far 1363 moltagit 
Albrekt d y i Kalmar. En tid inne
hade den· mäktige Bo Jonsson 
(Grip) s taden . varefter kung Al
brekt till sist fick den direkta kon
trollen. Sedan han besegrats i bör
jan av 1389 svor emellertid borger
skapet drottning Margareta sin tro
het. Under å tskilliga år. framrör allt 
då fadern och senare han själv f'cir
valtade Kalmar s tad och län. hade 
Albrekt alltså möjlighet a tt påverka 
myntningen. Vad innebär delta för 
ytterligare alternativ vid tolkningen 
av bokstaven E? 

Jag tror. all den fortfarande kan 
uuydas som en förkortning av 
namnet Erik - men väl att märka 
inte helgonkungen. som saknade 
anknytning ti ll Kalmar och inga
lunda var skyddspatron i någon 
kyrka där. Det fanns en annan Erik 
i landet från s lute t av 1360-talet till 
1389 - hertigen med delta namn. 
son till Albrekt d y av Mecklenburg 
och dennes drottning Rikarelis (död 
1377). Erik var född e.fier kungava
let , under senare hälften av 1360-ta
let. 

Det ä r tydligt varifrån han fått s itt 
namn. Albrekt hade kunnat väljas 
bl a med hänvisning ti ll all han på 
mödernet hörde till folkungaätten; 
Erik var helt enkelt dottersonson 
t ill den hertig E:-ik Magnusson. som 
tillsammans med sin bror omkom 
vid Nyköpings gästabud år 13 18. 
Albrekt var tysk till si n uppfostran 
och blev aldrig populär. men sonen 
skulle nu få växa upp i Sverige (v il
ket han tydligen gjorde) och genom 
sin namn erinra om den å tmin tone 
i stormannakretsar populiire makt
s trävaren och förfadern - och där
till na turl igtvis om Sankte Erik. 
som också hörde till förfliderna ge
nom dynas tigrundaren Birger jarls 
giftermål med den s ista prinsessan 
av erikska ätten . 

Det fin ns mycket få eller ' narare 
nästan inga underrällclscr om Al
brckts dynastiska politik och vi lka 
hyllningar och ceremonier som äg
de rum under hans regering (från
sett o lika kapitulationer inför s tor
männen av såväl ekonomisk som 
politisk art)- vi vet visserligen, att 
han "valdes'' vid Mora s ten i feb
ruari 1364 efter hyllningen i Stock
holm föregående höst, men inte om 
han någonsin kröntes. Det tir fullt 
sannolikt , att Albrekt låtit välja s in 
son till tronföljare ("u t vald ko-

nung" ): det hade blivi t praxis under 
företrädarna . Som vi sett lät Mag
nus Eriksson hylla sonen Erik år 
1344. Birger Magnusson gjorde li
kadant med s in son Magnu s å r 
1304. när denne var 4 å r. och Mag
nus Ladulås fick i sin tur sonen Bir
ger vald till "konung" (dvs kron
prins) när denne var lika späd (år 
1284). Mot s lutet av Albrekts rege
ring var Erik en tid regent ( 1388). 
under det att fadern uppbådade 
trupper i Tyskland mo t den bl ivan
de unionsdrottningen Margareta. 
Far och son besegrades sedan i bör
jan av å r 1389 invid Falköping och 
fördes bort till en fångenskap i 
Danmark. som varade i mer än sex 
år. Det förefa ller mig åtminstone 
möjligt , att tronföljarens krönta ini
tial dessförinnan sattes på Kal
marmynten ( 1370- eller 80-talen) 
som en e rir1ran om såväl tronfölj
den som den illustra härs tamning
e n. 

Erik framträdde mot s lutet av si tt 
liv som tronpretendent. Han hade 
1396 gift s ig med Sofia av Pom
mern-Wolgast och begav sig kort 
därefter ti ll Gotland för a tt bevaka 
s ina intressen i Sverige. Vid denna 
tid kallade han s ig vanligen konung 
och åven andra gav honom titeln. 
Sverige var inte ett arvrike och han 
borde därför rimligen ha ett tidigare 
kungaval att s töda sig på . Han av
led emellert id redan den 26ju li 1397 
på Klint eholm och begrovs i Ma
riakyrkan (nu domkyrkan) i Visby. 
där hans gravsten bevaras (se fig 7). 
Han hade då fått uppleva en s tor 
besviket e: Margareta hade 1396 
genomdrivit. att hennes unge sys
terson Erik av Pommern valts till 
konungjämväl av Sverige och Nor
ge och den 17 juni 1397, en dryg 
månad före den unge tronpreten
denten s död på Gotland. hade pom
raren - som också hade en här
s tamning från folkungarna - i Kai
mar krö nts till kung över a lla de tre 
nordiska rikena. 

Lars O LageUfl'ist 
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ANTON GUILLEMARDS MEDALJ 
ÖVER GUSTAF MAURITZ 
ARMFELT 1800 
Av Tuukka Talvie 

Två medaljer har slagits över Gus
taf Mauritz Armfett ( 1757- 1814), 
den "lysande Armfelt", som börja
de sin bana som Gustav III :s gunst
ling och dog som Alexander l :s för
trogne. 

Den första av medaljerna avbil
das här som fig l. På medaljens 
åtsida ser vi en bröstbild av klassisk 
enkelhet. signerad A. GU ILLE
MARD. Inskriften GVSTAV(us) 
MA VRIT(ius) ARMFEL T SVEC 
(us) AET(atis) ANN(is) IN XLI!ll 
ger medaljen en datering till Arm
feil s 44 :e levnadsår. dv s mellan 
mars 1800 och mars 1801. 

Frånsidan visar tre sammanfläta
de kransru·, en av gräs , en av lager 
och en av ek ; genom två av kran
sarna löper en olivkvist. Kransarna 
motsvarar de gamla romarnas ca
rona obsidionalis . earona triton
pilll/is och corona cil'ica. Över dem 
läses ett latinskt citat: l NTAMI
NATIS FVLGET HONORIBVS
jfr Horatius 1·irrus iiltaminatis .fitl
get lwnoribus. " dygden lyser med 
obefläckad ära' '. l mindre skrift lä
ser vi i avskärningen Armfelts fö
delsedatum NAT(us) CAL(endis) 
APRIL(is) MDCCLVII. Calendae 
var hos romarna månadens fårsta 
dag; CAL APR blir sålunda den l 
april, men Gustaf Mauritz Armfett 
vru· enligt födelseförsamlingens 
kyrkobok född den 3 l mars. (För 
övrigt hette han ursprungligen en-
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dast Gustaf. Till detta fogade han 
själv namnet Mauritz- enligt upp
gift av beundran för fållmarskalken 
Moritz av Sachsen.) Medaljen har 
en diameter av 47 mm och den 
finns i silver och brons. Finlands 
Nationalmuseum i Helsingfors äger 
ocksä ett exemplar av tenn. 

Bror Emil Hildebrand säger att 
medaljen präglades år 1800 till 
Armfetts 44:e föde lsedag och att 
dess frånsida syftar på hans rehabi
litering, som ägde rum i slutet av år 
J 799. Denna tolkning av frånsidans 
symbolik är självfallet riktig. Anta
gandet att det är fråga om något 
slags fådelsedagspresent torde där
emot endast vara baserat på det 
faktum, att Armfetts föde lsedag är 
nämnt på medaljen. Det är kanske 
bäst att glömma denna tolkning, 
som Hildebrands efterfOljare troget 
har upprepat: medaljer brukar ju in
te präglas, när någon fyller 44 år, 
och i Armfetts fall inföll denna fö
delsedag för övrigt år 1801 och inte 
år 1800. Om ett porträtt dateras 
med hänvisning till en persons ål
der, är det naturligt , att födelseda
tum nämnes. 

Hildebrand säger vidare, att 
medaljen troligen präglades i Ham
burg. Mot detta invänder 
J. B. Iversen helt riktigt, att Anton 
Guillemard (d 1812) från år 1796 
var verksam i Prag. Det var just 
där. som Armfel t bodde i hertigin-

nans av Kurland palats från de
cember 1799 till våren 1800. Både 
den stenrika hertiginnan och hen
nes behagfu lla döttrar visade ho
nom mycken vänlighet, och det är 
lockande att se medaljen som en 
gåva från deras sida till den vackre 
landsflyktingen , som redan plane
rade giftermål mellan sin son och en 
av prinsessorna. (Det blev ingen
ting av, men Armfel t var själv in
timt lierad med en annan av dem.) 
Att Armfett har låtit prägla medal
jen på eget initiativ är naturligtvis 
också möjligt, men kanske mindre 
sannolikt, eftersom han inte var 
nöjd med den form, som rehabilite
ringen fick: den innehöll sålunda in
te automatiskt rätt för honom att 
återvända hem till Sverige. 

Överraskande nog är medaljen 
åtminstone i Finland vanligare än 
man kunde tänka sig. Visserligen 
ses den numera sällan på auktion, 
men Finlands Nationalmuseum 
äger dock inte mindre än 14 exem
plar, varav fyra i s ilver, långt flera 
än av den senare Armfelt-medaljen. 
Den andra finska privatmedaljen 
från samma period, slagen i Stock
holm över bröderna Ramsa y, som 
hade stupat år 1808, är också sämre 
representerad i samlingen. Det 
finns två möjliga fdrklaringar för 
denna disproportion: antingen med
förde den fåfänge Armfel t ett större 
antal medaljer från Prag, eller 
också begagnades medaljstamparna 
på nytt - i sådant fall troligen i 
Sankt Petersburg. Medaljernas 
tjocklek varierar något, liksom 
också bronsens fårg, men det torde 
inte vara möjligt att pä sådana 
grunder skilja eventuella senare 
präglingar från de ursprungliga. 
Medaljstamparnas öde är också 
okänt; de ingick inte i den stora do
nation som greve Carl Alexander 
Armfett (d 1925) testamenterade till 
Finlands Nationalmuseum, men 
denna donation innehöll tre exemp
lar av själva medaljen. 

Den andra medaljen över Gustaf 
Mauritz Armfelt präglades år 1920 
på initiativ taget många år tidigare 
av några privatpersoner. Medaljen 
skulle ha blivit fårdig ti ll hundra
årsminnet av Armfetts död år 1914, 
men pä grund av första världskriget 
försenades präglingen. Sedan Nu
mismatiska Föreningen i Finland 
hade övertagit projektet, utfördes 
präglingen i Stockholm. Medaljen 
är ett fint verk av Erik Lindberg. 
Dess frånsida visar Armfetts grevli-



ga vapen omgivet av en lagerkrans 
liksom en reminiscens av den äldre 
medaljen och dess symboler för 
honos. Porträttet på å tsidan ä tergår 
p ä en relief av Johan Tobias Sergel. 

Liueratur 
F Silfverstolpe, Supplement och 

fortsättning till -- Berch s ä r 
1773 utgifne beskrifning, Norr
köping 18 12. s 248 . 

B E Hildebrand, Minnespenningar 
öfver enskilda svenska män och 
qvinnor, Stockholm 1860. s 278. 

J B !versen, Medali v cest russkih 
dejatelej, Sankt Petersburg 
1877. 2 upp l 1880. s 10. 

L Forrer. Biographical dictionary 
of medallists. vol. Il . London 
1904. s 343. 

M Hallberg , Minnespenningar, 
Helsingfors 1906, s 86. 

B E Hyckert, Minnespenningar öf
ver enskilda svenska män och 
kvinnor, Numismatiska Meddc
landen XVI 1:2, Stockholm 19 15. 
s 36. 

H J Boström, Suomen muistorahat 
l , Hels ingfors 1932, s 72. 

Medaljen nämns inte i C von Bons
dorffs Armfeltbiografi, Helsing
fors 1930-34. 
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"PLATAR" 
Av TORGNY LINDG REN 

l min artikel Sn'nska bankosedlar i 
St·enska l'mtllllem i MYNT KON
TAKT 1979 nr 2 nämnde jag. att 
kungl maj:t i december 1806 gick 
med pä att på nedannämnda sätt 
transporterade. dvs endosserade. 
svenska bankosedlar fr o m 1807 
års ingång skulle vara lagligt betal
ningsmedel vid alla inbetalningar 
till a llmänna kassor i Svenska 
Pommern: 

på sedlar lydande ä skillingar 
skulle generalkrigskommissarien 
friherre Achates Carl von Pla tens 
namnteckning i facsimil anbringas 
medelst en s tämpel: 

pä sedlar ä riksdaler skulle Platen 
skriva s itt namn för hand; 

sedlar å högre valörer. " ifrån Tio 
Riksdaler börjande". skulle förses 
med rQijande transport: 

Tnmsporteras på 
Fiilt-Cassnn 

A.C.t·.Piaren 
TrunSJlOrteras ifrån 

Fiilt-Cassan 
A. Söderlwlm 

Nyligen fick jag syn på ett omnäm
nande av dessa sedlm· i Johan af 
Wingård s M in n en t{( hiindelser och 

förhålla/l(/ en under en /ting lijstid , 
3:e häftet , Upsala 1846. Wingård 
tjänstgjorde i Pommern under alla 
tre krigsåren . Han började författa 
s ina memoarer förs t i 70-ärsåldern 
och skrev huvudsakligen ur minnet. 
T illförlitl ighe ten hos uppgifterna i 
hans Miiiii C'II är därför inte a lllid 
helt säker. 

När svenskarna på sommaren 
1807 började evakuera Stralsund . 
var borgarna i staden "glada att 
blifva af med s ina P frifar ... skriver 
Wingård s 161. Han gör s ig skyldig 
till ett minnesfel. när han därefter 
säger. a tt dessa P/a/ar var .. ett i 
sednare åren inom Pomern gängse 
tvångsmynt. bestående af enkla 
tvåriksdaler bankosedlar. endosse· 
rade på baksidan i tryckt namn
stämpel allt efter som de utlcmna
des. af C. A. von Plate n" . U myck
et "i sednare åren.. är oriktigt. 
eftersom endosseringen började 
för st med 1807 ärs ingång. Pä sed
larna å riksdaler skulle Platen, som 
vi nyss såg. skriva s itt namn för 
hand. Vi kan tillägga , att tv!\riksda
lersedlar tryckta ä enkla blad inför
des först 18 12 (Torgn y Lindgren . 
Riksha11kt•11s sedelhiswria 1668-

1968. Sthlm 1968. s 98 fl). När 
Wingård säger, a tt de endosserade 
sed larna var tvåriksdalersedlar, 
glömmer han uppenbarligen skil
J in g sed la rna. 

Wingårds betjänt Anders on 
lyckades sko sig pä Stralsundsbor
nas åstundan a tt bli av med de 
svenska bankosed larna. Andersson 
hade placerat en del av sina spar
medel i guldmynt. som han hade 
sytt in i sina kläder. När svenskar
na började evakueringen av Stral
sund. lät Andersson borgare i s ta
den köpa av dessa guldmynt mot 
betalning i svenska bankosedlar. 
Alla hökare, krögare och torggum
mor. som de svenska solda terna 
hade varit kund er hos. betalade ef
ter hand hur mycket som helst i 
svenska bankosedlar för ett guld
mynt: de var övertygade om att det 
nu var deras s ista chans a tt kunna 
byta ut dessa sedlar mot ett real
värde. eftersom de erövrande 
fransmännen näppeligen kunde 
tänkas ta emot sädana sedlar. Till 
slut brydde sig Andersson inte om 
enstaka sed lar utan tog emot 
"bundtar efter ögonmått". som han 
s toppade ner i en påse: antale t sed
lar "var tids nog a tt fä räknad t, när 
de voro i säkerhet". Andersson 
lyckades klara sin digra sedelpåse 
hem till Sverige och var därigenom 
"blifven kapita list - ty påsen, som 
kunde rymma flera tusende riksda
ler. bar derom vi ttne - · ·. säger 
Wingård. Hemma i Sverige had e 
sed larna sitt fulla värde, och An
derssons förtjäns t låg sålunda i att 
han fick ut ett mångdubbel! högre 
pris för sina guldmynt genom att 
sälja dem i Stralsund. där de sven
ska bankosedlarna höll på a tt förlo
ra al lt värde. 

Historien om Anderssons väx
lingstransaktioner kan vara ~ann . 

men uppgiften a tt han fick ihop 
"flera tusende riksdaler" får tå för 
\Vingårds räkning. Intressant är att 
Wingård kallar de endosserade sed
larna för P/aror: det är samma 
namngivning. som vi känner från 
Palmsrruclwre och Fuhnehie/mare. 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSÖRER 
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MOSES MARCUS - EN FÖGA 
KÄND MEDALJGRAVÖR 

Av LARS O LAGERQVIST 

På följande sidor presenteras en gravör vars fåtaliga bevarade 
arbeten knappast alls uppmärksammats och vars l iv och verk
samhet under 1700-talets slut och 1800-talets början är föga 
kända. Utgångspunkten är en unik, ensidig medalj. 

Hösten 1974 förv ärvade Kungl. 
Myntkabinettet genom köp pä 
B Ahlström Mynthandel AB:s auk
tion nr 6 (nr 859; ej avbildad där) en 
opublicerad medalj , härrörande ur 
Dr Otto Sm iths samlingar. Dr 
Sm ith (1864-1935) var son t ill den 
berömde '"Brännvins-Smith'en" , 
affärsman och politiker. Han var en 
frams tående kännare av böcker, 
kon st. mynt och medaljer: som do
nator var han betydande och gyn
nade bl a Kungl Biblio teket och 
Kungl Myntkabinettet (hans gåva 
av grekiska mynt till sistnämnda in
stitution är publicerad av TG 
Appelgrcn; se härom inledningen 
till Ahlströms katalog. Smith hade i 
sin tur köpt denna medalj - och 
många andra - pä Bukowskis auk
tion i Stockholm våren 1910. då 
ryttmästaren greve A Ehrensvärds 
s tora medaljsamling gick under 
klubban. Även denna hade katalo
giserats av TG Appelgren. men 
denne var missnöjd över att auk
tionskatalogen var för knapphändig 
och innehöll en del onöjaktiga upp
gifter. 

Meda ljen i fråga är ensidig 
("brakteatpräglad"), mäter 56 mm i 
diameter och är av förgy lld koppar. 
Den visar Gustav lll:s byst, höger 
sida. med i nacken ombundet hår; 
medsols längs kanten läser vi om
skriften GUST A VUS III • D • G • 
REX SVECIAE. På bystens av
skärning återfinns signaturen M M 
(fig l ). 

Denna medalj är varken uppta
gen i Bror Emil Hildebrands s tora 
verk ( 1875) eller i Bror Edvard 
Hycke rts supplement (1892) och in
tet annat exemplar än det här avbil
dade synes vara känt. Innan vi äg
nar porträttet en smula uppmärk
samhet kan det vara anledning att 
söka identifiera signaturen och 
därigenom eventuellt få en datering 
av medaljen. Inga av de konstnärer 
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Fig l. Troligen t mik. ensidig m edalj 
iil•er Gusta1• III . signerad M(oses) 
M ( arms). 56 111111 diameter.för~:ylld 
koppar. Kungl Myntkabinettet. Fo
to (liksom fiK 3 och 4a): Nils La
gergren. A 1Ä. 

vars initialer är upptagna i Leonard 
Forrers stora biografiska lex ikon 
över mynt- och medaljgravörer 
( 1902-30) är tänkbara. Däremot 
omnämnes på några rader i Svenskt 
Konstnärslex ikon (del I V, 1961) en 
viss Moses Marcus. som av flera 
skäl är den enda möjliga upphovs
mannen till medaljen. 

Vi får här veta följande: Marcus 
var född den 14 febru ari 1762 samt 
avled den Il december 1838. al ltså 
mer än 74 å r gammal. Hans yrken 
uppges som hovsinkare - dvs han 
lagade porslin o dyl - och gravör. 
Man kan också finna, att han delta
git i Konstakademiens utställningar 
1816 och 1818. bägge gångerna med 
en medalj (mera härom nedan). 
samt att han varit part i en process. 
som 1822 avsatte en mot honom 
riktad , antisemitisk broschyr. 

Dessa uppgifter kan komplette
ras. Marcus hörde till de judar, som 
genom Gustav III :s toleranspolitik 
fått till stånd att bosätta sig i Sveri-

ge. med början under år 1774. Ge
nom Hugo Valentios arbete om ju
darnas historia i Sverige (1924) kan 
vi på s 200 inhämta , att han kom till 
vårt land år 1788 , närmast från 
Hamburg. och att han bosatte sig i 
Stockholm, där han också ingick 
äktenskap; hans hustru avled före 
honom. Han tillhörde icke samma 
ju d i ska s läkt som den sedermera så 
kändabokförläggar-och läkarfamil
jen, som ~innu kvarlever i Sverige. 

Vid s in bortgäng efterlämnade 
Marcus två döttrar: Beata , gift med 
handlanden Hirsch Aronsson, och 
Johanna. änka efter s trumpfabrikö
ren Jacob Kahn, allt enligt 
bouppteckningen den 22 februari 
1839 (Stockholms stadsarkiv), i vil
ken f ö felaktigt uppges, att han var 
76 å r gammal. Här kan vi också 
inhämta, a tt han under senare å r 
levde i smä omständigheter - av 
silver ägde han endast "l utländskt 
Fickuhr , l Thesked" , till ett värde 
av 7 rdr banco. Hela bouppteck
ningen slutar. sedan begravnings
kos tnader m m avdragits, med un
derskott. Inventarierna. vari ingick 
"Diverse Sinkare Verktyg" a 2 rdr 
banco, värderades till36 rdr 44 skil
ling banco, sku lderna till 68 rdr 35 
skillingar l runstycke banco. här
ibland hyra till slaktareålderman
nen Frodell. 

Avsaknaden av verktyg för gra
vering tyder på, a tt Marcus bedriv i t 
denna verk samhet utom hemmet, 
förmodligen vid någon av de fabri
ker som sedan 1700-talets senare 
del fanns i Stockholm och där man 
bl a framställde knappar. polletter 
och smärre medaljer; kanske han 
varit anställd hos kapten mechani
cus Charles Apelquist eller dennes 
efterf61jarc. Apelquist , vars levnad 
och verk i korthet skildrats av Gert
rud Bergman ( 1952) , vore värd e tt 
närmare studium ur numismatisk 
synpunkt. Det var han. som s log 
falska ryska guldimperialer åt Gus
tav III. tryckte falska fahnehielma
re åt greve Munck - han var dock 
ovetande om a tt denne saknade 
officiellt uppdrag - och präglade 
små medaljer å t Carl Enhörning 
samt polletter åt Nissafors i Smä
land. Apelquist sålde sin verkstad 
1818 och hans efterf6ljare gick in
om kort i konkurs . men det fann s 
andra som a rbetade inom samma 
bransch. Han skall ha tillverkat ca 
600 s tampar. 

Vad beträffar Marcus' tite l som 
hovsinkare använd även 



bouppteckningen - tycks den vara 
självtagen. Någon längre tid kan 
ha n inte ha varit sysselsatt med a tt 
laga hovets trasiga porslin. efter
som han saknas i förteckningen 
över det ordinarie tjänstefolket p!t 
slottet i Stockholm (vänlig upplys
ning frå n Slottsarkivet). 

Som vi sett ovan, är det klart be
s tyrkt a tt Marcus tillverkat minst 
två meda ljer. Den första visades på 
Konstakademie ns u LStällning år 
1816. l den tryckta katalogen läses 
under rubriken ·· Arbeten af Kong!. 
Academiens nuvarande e lever" föl
jande: "Nr 95. Hr Moses Marcus: 
En graverad Medaille ... År 18 18 
deltog han å ter i Konstakademiens 
utstä llning; i de nna kata log är upp
gifterna något utförligare. Under 
avdelningen "Academiens f d och 
nuvarande elever" läses: 

" Moses Marcus : 
123. En Medaille graverad i Stål. 

föreställande Hans Maj:t Konung
en. 

124. Samma a rbete, pousseradt i 
Vax. 

125. Diverse vapen. graverade i 
Stål." 

l n tressant tir, att Marcus vid mer 
än 50 års !tider framträder som e lev 
vid Kons takademien. Om han. som 
författaren a ntag it , arbetade vid 
någon metallverkstad i Stockholm. 
är det väl möjligt att han vela t för
kovra s ina kunskaper i konsten att 
poussera i vax och gravera i stå l, i 
vilka ämnen man kunde få under
visning vid akademien. Den medalj 
som inspirerat till denna uppsats 
behöver emellert id ingalu nda vara 
densamma som ställdes ut 181 6 och 
kan icke vara identisk med den som 
tillkom 1818. Sistnämnda utstä ll
ning ägde rum efter Karl X III :s 
död. som inträffade i början av å ret. 
och formuleringen i kata logen tyder 
därför på. a tt medaljen före ställer 
Karl X l V J o han. Det fanns a ll a n
ledning att hedra den nya dynas
tiens grundare. Finns det en sådan 
medalj? Ja. men tyvärr är dess för
varingsplats okänd. 8 E Hyckert 
tar med den i sin förteckning 1892 
(s. 52-53) och uppger. a tt den ä r 
signerad M. MARCUs. Den skall 
ha sålts pä e n auktion i Stockholm 
1878. men kö pare är okänd får mig 
- kanske nägon läsare av MYNT
KONTAKT har sett den? 

För alt nu å tervända till me<.la lje n 
över Gustav III vågar man. som 
sagt. inte med säke rhe t ide ntifiera 
dem med "En graverad Medaille" 

FiJ:. 2. Gip.fmc'daljong med Gu,um· III :s porträu. förlaga för mdn~:a metlalier. A,. 
Jo/tun Tobias Serge/.signerac/1779. Nmionalmuseum . Foto:SPA 

från I!H6, liven om det är en möj
lighet. Den kan ju också ha varit 
Marc us' inträdesprov vid akade
mien, eller rentav ha tillkommit än
nu tidigare. Att en judisk inva ndra
re valt att avbilda den monark, som 
mer än andra gynnat hans fOrföljda 
stamfränder, är ingalunda förv å
nande. Det finn s ett argument som 
ta lar för a tt den graverats före 
1810/1 1: de n nye tronföljaren , Karl 
Johan. såg med misstänksamhet pä 
den avsatta d ynasien och dess för
modade anhängare i Sverige. något 
som väl kna ppast var obekant ens i 
s lo ttets baktrappor, där " hovs inka
ren" ibla nd rörde sig. 

Å ters tår att betrakta själva me
daljen. Bokstäverna i omskriften 
tycks inte vara punsade med skarp
s tämplar. utan handgraverade. 
Texten är den vanliga, som vi å ter
rinner på nertalet av meda ljerna 
över denne konung. Antydan till 
dubbelhaka och de runda kinderna 
visar. a tt Marcus utgå tt frän nägot 
portriiii över kungen frän dennes 
senare ä r , dä han blivit något ko r
pulent. Eftersom det är helt uteslu
te t att kunge n suttit modell. måste 
vi frllga oss vilken rörl<tga gravören 
haft. Vid denna tid och lå ng t in på 
1800-talet arbetade de nesta me
daljgravörer ganska osjälvständigt 
- detta gäller såväl porträtten som 

frånsidornas symbolik. Endast de 
främsta - en Hedlinger, en Ljung
berger - tilläts komma med egna 
s kisser och förslag. Individuell 
s kicklighet eller tafatthet , nog
grannhet eller slarv. kan lindock 
iakttas. Som Efraim Lundmark 
(1921) klarlagt , spelade Jo han To
bias Sergels till minst ett 40-ta l 
uppgående gipsmedaljo nger med 
profilporträtt av säväl kungliga som 
enskilda. tillkomna från 1760-talets 
s lut till 181 l. en mycket stor roll 
som förlagor till medaljporträtt. 
Sergel var mycket uppskattad av 
Gustav Jll och det medaljongpor
trätt han utförde av kungen. måste 
enligt dennes egen önskan seder
mera användas som förlaga till alla 
officiella medaljer- även av Ljung
berger (som avled reda n 1787). Här 
avbildas som jämfö relse dels Ser
gels medaljong (fig 2). dels några 
medaljporträtt från Gustavs senare 
år (fig 3 a-f). Det bör påpekas att 
det exemplar av medaljongen som 
här illustreras, förvli rva ts av Na
tionalmuseum efter 1921. Lund
mark vägade endast anta. att den 
utförts före 1785. Lyckligtvis kan vi 
här genom Sergels påskrift inhäm
ta. att den tillkom redan 1779. 

Den mest framstående av dem 
som vid denna tid fick gravera 
kungens porträtt var utan tvekan 
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Fig. 3. Mt•da/jportriill ö•·er Gmtnv/11. a. a•• Gustaf Ljungberger 1785, Hi/d. 54. b. n v C. Enhörning 1788, Hi/d. 18. c. av 
C. Enflijming 1789/90, Hi/d. 74. d. m· C. G. Felzrman 1789, Hi/d . 100. e. av C. G. Fehrmnn 1792, Hi/d. 93.f. en· .1. G. 
Wikman efter 1790. Hi/d 128. Knng/ Myntknbineltet 

Gustaf Ljungberger ( 1733-87), 
kungl medaljör och myntgravör 
från 1780. Hans säkra och eleganta 
profil från 1785 (fig 3a) har behållit 
sin självständighet jämfört med fö
rebilden. Mycket osäkrare var den 
tlitige Carl Enhöring ( 1745-1821), 
som hela s itt liv var utan offentlig 
anställning. Hans arbeten är ganska 
ojämna, väl beroende på att han för 
brödlödans skull ofta slarvade ifrån 
sig. Här visas dels hans porträtt av 
kungen från 1788 (fig 3b), ingående 
i den s k Enhörnings regentlängd, 
som kund e köpas i boklåda i Stock
holm ror 24 skillingar per medalj "i 
Bergfint silfver" (kanske slagen 
hos Apelquist). dels ett annat han 
graverade på beställning (fig Je) 
och som slogs vid Kungl Myntet. 
Det sista är utan tvekan det bästa, 
låt vara att skillnaden i storlek gör 
jämförelsen en smu la orättvis. 

Beroendet av Sergels medaljong 
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är även klart framträdande hos Carl 
Gustaf Fehrman (1746-98), som ef
ter en lång verksamhet som medalj
gravör äntligen fick efterträda 
Ljungberger vid Myntet; han var 
emellertid överhopad av arbete och 
blev kritiserad av samtiden. särskilt 
under senare år. Företrädarens och 
faderns, Daniel Fehrmans, talang 
besatt han inte, men kunde ibland 
prestera ganska goda porträtt. Van
ligen är hans huvuden ror små, låt 
vara att detta är ett tidsdrag. Här 
v isas två åtsidor, den ena från 1789 
(fig 3d) och i s in ganska lyckade ut
formning dock mycket beroende av 
förebilden , den andra till hans me
dalj över kungens död 1792 (fig 3e), 
en misslyckad blandning av apote
os och realism (de bull iga kinder
na!). Till sist skall vi betrakta ett 
ensidigt medaljporträn av Johan 
Gabriel Wikman (1753-1821), ä tt
ling av en dynasti av gravörer och 

från 1791 medaljör vid Rikets stän
ders bank. Det dateras av Lund
mark till omkring 1790, men kan 
enligt min mening vara något sena
re (fig 3f). Det är ganska självstän
digt i uppfattningen: kungens tillta
gande korpulens är försiktigt an
tydd - el.l drag av realism - men 
minen lugnare än hos de andra 
konstnärerna. 

Inga av dessa porträtt synes mig 
ha direkt kopierats av Marcus. Det
ta förenar vissa drag från Fehrman 
och Wikman ; kungen verkar dock 
äldre och särskilt kindpartiet är me
ra betonat utan att vara så "bulligt" 
som på vissa av den förstnämndes 
profiJbilder. 

Ännu svårare är det att få fram 
några uppgifter om Marcus ' senare 
år. Processen i början av 1820-talet 
och den därav föranledda, obehag
liga broschyr som nämnts ovan , ger 
inga upplysningar som hjälper oss 



Fig. 4. a~. Spelpenningar (förstorade) med 25 111111 diameter. grm•erade tll' Most'S Marcus. sanutilikt pi1 1820- el/a 

30-wlen. och med tyskaförebil der. Troligen är de slagna hos en knappfabrikant el/u me/111/l•t•rk.wul i S/(lcklwlm. Foto: L-l 
Jönssor1. Numismatiska Litterawrsällskaper i Göteborg (b~) och A TA (a). Ohst•n ·tra att c ii r t'tltt'cknad rt'/..tmstru/..titm 
m· G Holst; något exemplar tir numera icke ktim. ll. tillhör Kungl Mymkabinrtrer 

att tidfästa de fyra andra ar beten 
han signerat. Det rör sig om spel
penningar med 25 mm diameter, al
la mycket sällsynta, vilket tyder på 
en liten upplaga (fig 4a-<l). 

De förtecknas för första gången 
av T G Appelgren i dennes ovan
nämnda katalog över Ehrensvärds 
samling (19 10) som nr 1932-35 och 
har alla beteckningen RR . Därefter 
tas de upp a v Ernst Nathorst-Böös i 
förteckningen över Allmänna spel
penningar ( 1954) som nr 33-36 och 
36a samt s lutligen av Gunnar Holst 
i dennes Spelpenningar avsedda för 
kortspel ( 1977) som nr 180-183. De 
är alla präglade för kortspelet whist 
och graverade efter tyska förlagor 
(tig 5), som redovisas av de två 
s istnämnda författarn a. l ngen har 
dock identifierat gravören, ehuru 
Ho lst drar den i och för sig riktiga 
s lutsatsen, att den pä två av spel
penningarna fOrekommande signa
turen M respektive MARCUS bör 
ha använts av samme man som ut
förde den ovannämnda, numera 
försvunna medaljen med Karl XIV 
Johans bild. Av de fyra motiven
varav ett finns i de ls s ignerad 

(MARCUS), dels osignerad version 
- som alla bygger pä Aisopos' räv
fabler, förvärvades ett är 19 1 O av 
okänd person (Ehrensvärd nr 1932. 
Nathors t-Böös nr 35, Hols t nr 182 . 
avbildad som rekonstruerad ritning 
av den s istnämnde) och har inte 
kunnat å terfinnas. 

Man kan fråga sig. var dessa 
spelpenningar tillverkades; det 
skedde knappast på Kungl Myntet. 
Inte he ller har Marcus haft någon 
präglingsmaskin eller nägra verk
tyg. Troligen har han graverat på 
bes t.ällning av någon av dc ovan
nämnda verkstäderna i Stockholm. 
av vilka några också s tod för smär
re medaljer. polletter och spelpen
ningar. Det är väl inte heller /r e /r 
uteslutet. a tt fabrikanten av de ty s
ka förlagorna, firm a G B Loos i 
Berlin. låtit s lå en svensk version 
och bestli llt stamparna av Marcus. 
men det förefaller som en krånglig 
omväg. Präglingen verkar emeller
t id mindre skarp än förlagan s och 
randen ojämnare. Det bör kanske 
tilläggas, att de tyska spelpenning
arna finns upptagna i Loos' katalog 
från 1842, men att de måste vara 

betydligt äldre. eftersom Marcus då 
hade varit död i nera är. De hörde 
givetvis till företagets standardpro
dukter. Berlinfirman hade varit i 
verksamhet sedan början av seklet 
- troligast är väl, a tt någon välbe
ställd svensk köpt eller fått spel
penningar från Berlin och sedan be
ställt versionen med svensk inskrift 
hos Marcus eller dennes arbetsgi
vare i Stockholm. Man får förmo
da, att han utförde stamparna mot 
s lutet av s itt liv. 

K iii/or: 

Stockholrns stadsark iv. 
bouppteckningar 1839. 
Slottsarkivct. Stockholm. 
SPA. Sta tcns Konstmuseer. Stock
holm. 

Liueratur: 

T. G. Appl'IJ.:fe/1: Förteckning öfver 
ryttmästaren grefve A. Ehren
sviird s samling minnespenningar 
och praktmynt ... försä ljes ... 
på offentlig auktion i Aktiebola
get H. Bukowskis Konsthandels 
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lokal Helsingborg-Stock
holm 19 10, nr 11 35(ejavbildad). 

Den borrskänkte Juden . Rätte
gångshandlingar rörande vakt
mästaren J. P. Liljeströ ms kla
gan öfver de af tillfö rordnade 
Herr Öfver-Stå thållaren, samt 
S tockholms Drä tsel-Commis
sion och tre fjärdedelar af 
Borgmästaren Hallqvis ts Råd
hus- Rätts- Div ision, vidtagne 
å tgärder, h varigenom fångne 
Juden Mos e s Marcus, tvärtemot 
Kongl. Maj:ts Nådiga Dom. på 
fri fo t kommit. 1-2. Stockholm 
1822. 

Coins ami Medals of the World . 
Medals conceming Swedish Hi
swry. Auktion 6. B. Ahlströms 
Mynthandel AB, S tockholm 
1974, nr 859. Se även inledning
en (av L.O. Lagerqv ist om O. 
Smith.) 

L. Forrer : Biographical dic t ionary 
of medallists ... 1-8. London 
1902-30. 

Förteckning på Kongl. Academiens 
för De Fria Konsternas Exposi
t ion År 18 16. Utgifven af O.S. 
Tempelman . . . S tockholm 18 16. 

Fiirrt•ckning . . . Exposition År 
18 18. På Kongl. Academiens be
fallning utgifven af J .W . Gerss 
... Stockholm 18 18. 

B .E.// iltlebrmul: Sveriges och sven
ska konungahusets minnespen
ningar ... Il . Stockholm 1875 
(Gustav III ). 

G . Ho /sr: Spelpenningar avsedda 
för kor tspel. Nu misma tiska Lir
rerawrsiillskaper i Göteborg . 

Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något annat fö remål i 
din egen eller någon annans samling 
eller du vill diskutera någon upp· 
gift i den numismatiska litteraturen. 
så skriv till MY NT KO T AKTS 
FR AGESPALT. 

Skicka gärna med e tt tydligt foto 
av föremålet. Avritn ingar. blyerts· 
kalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågor rörande 
samlarvärdet på dina föremål. Frå· 
gor om värdet besvaras inte. 

Skriv helst på maskin och bara 
på en sida av papperet. Undcrtcck· 
na med namn och adress: a nonyma 
brev publiceras inte. 
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Göteborg 1977. (Särskilt 
s . 26-27 och 99-202.) 

B.E. Hyckerr: Tillägg till Sveriges 
och svenska konungahusets 
minnespenningar . .. Numisma
tiska Meddelanden XIII. S tock
holm 1892. (se s 52- 53) 

G.B. Llws: Verzeichniss ... Den k· 
und Gelegenheitsmiinzen etc. 
Berl in 1842. 

E. Lundmark: Sergel och den sven
ska medaljkonsten. Konsthisro
riska Sällskapers publikation 
192 1. Stockholm 1922. 

E. Natlwrsr-Böiis : Allmänna spel
penningar. Nordisk Numisma
tisk Årsskrift 1954. Hels ingfors 
1956. (Nr 33-36a). 

N .L. Ra.Witi.Hon : Artikl;u·na C. En
hörning, C.G. Fehrman , G. 
Ljungberger. J.G. Wikman. 
S1'ellskt Konsrniirslexikon. l-5. 
Malmö 1952-67. 

Svenskt Konstniirslexikon: Moses 
Marcus. IV, Malmö 1961, s 83 
(osignerad a rtikel, för vilken för
lagsred. svara t). 

H . Va le11tin : Judarnas his toria 
Sverige. S tockholm 1924. 

Fig 5. Tysk spelpenning frlln 
1800-wlet.\' börJan, slage/l a1· .firma 
Loos i B er/in . De11na och trt' andra 
l'arförebilder till dem som m·bildas 
som fig -1. F oro: L-l Ji)n.uon. 

Suomalaiset lukijamme 
voivat, jos niin haluavat, 
ki rjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Me käännämme 
mielellä mme kysymykset 
suomcsta ruotsiksi. 

1-'rclJ,:a: 
När har kommitten mot myntför
falskningar sina sammankomster? 
Kommer det att annonseras i god 
tid fåre sitt kommande sammanträ
de? 
Sl'e/1 Lind{!fe!l. LinköpinR 

Sl'llr: Kommitt en har hittills träf
fats Jå så anseils erforderligt. Nya 
stadgar är under utarbetande. 
Dessa kommer att publiceras i 
MYNT KONT AKT, troligen i nästa 
nummer. Det torde komma att 
framstå av stadgarna när samman
träden skall hållas. Se vidare om 
Kommilten mot myntförfalskn ing 
på annan platsiden a nummer. 

Frank 0/roJ: 

** 



TILLFRÅGAN 
OMHJÄRT
SKÖLDENPÅ 
1870-TALETS 
SVENSKA 
MYNT 

AV GUNNAR SUNDBERG 
På de svenska mynt, som upptagit 
de s k Svea och Göta rikes vapen, 
har alltsedan Gustav Vasas tid 
också anbringats den regerande 
kungaättens vapen. Som regel har 
dynastivapnet placerats som hjärt
sköld i en kvadrerad sköld med de 
tre kronorna, Sveavapnet, i första 
och t}ärde fälten och Göta lejon, 
egentligen folkungavapne t. i andra 
och tredje fälten. Sedan den berna
dotteska ättens uppstigande på tro
nen med Karl XIV Johan 1818 ut
göres hjärtskölden av en kluven 
sköld med i ena fältet vasavapnet 
och i det andra pontecorvovapnet, 
bestående av en bro i tre spann, två 
krenelerade torn, över bron en 
napoleonsk , å t (heraldiskt) vänster 
seende örn med åskvigg i klorna 
samt över örnen kartavagnens 
stjärnbild (se fig. l). Anledningen 
till att vasavapnet kunde tas in i det 
bernadotteska släktvapnet är den, 
att tronföljaren Karl Johan adopte
rades av Karl XI Il , som härstam
made från den gamla vasaätten. 

Från regeln om dynastivapnets 
anbringande som hjärtsköld i den 
fyrdelade svea-götaskölden ges vad 
gäller metallmynt blott det undan
tag, som utgöres av följande präg
lingar från 1870-talet: tjugoguld
kronor 1873, 1874, 1875 samt av 
1876 de mynt. som har mm S.T . . 
tioguldkronor 1873 och 1874 samt 
av 1876 likaledes de mynt, som har 
mm S .T., s lutligen enkronor 1875 
och 1876. Man frågar s ig. varför här 
nämnda präglingar inte upptar dy
nastivapnet. 

Ljus över problemet om hjärt
skölden på 1870-tale ts mynt kastar 
några i Riksarkivet befintliga hand
lingar, spårade vid en genomgång 
av koncepten till från Myntverket 
utgående handlingar.' Sedan riks
heraid ikern, den kände numismati
kern Augus t Wilhelm Stiernstedt. 
f ö vid denna tid också ordfOrande i 

Fig. l. Ö•·ersr åt· ochfrånsida m· 1876 års J.:uldtiokrona med 111111 S. T.. diirumlt'r t1t
ochfrånsida a•· samma drs guldtiokrona med 111111 E.B. Fi.irswrin;: n12:1. Underst 
l1)iirrskiilden till sistnämnda mynt i förstoring ca 10:1. De m·hiltlrule <'XMiplart•JI i 
Kungl Mynrkabinelrer. F oro: Nils Lagergren. A TA 

Svenska Numismatiska Förening
en, konstaterat, att någon mittsköld 
inte finns på de gu ld mynt, som 
präglats enligt 1873 års myntord
ning, s täller han till Kungl. Maj:t en 
den Il mars 1874 inkommande 
skrivelse, där det heter: 2 

Enär jag. i min egenskap af 
RiksHeraldiker anser mig pligtig 
och skyldig att tillse. det ingen af
vikclse må ega rum vid bruket af 

det sednast utaf Hans Majt. Kon
ung Carl X l V Johan fastställda 
Riksvapnet, och då i Kungl. Kun
görelsen den 23 Januari 1874. angå
ende det nya Myntets prägel m. m., 
det finnes s tadgad t. a tt å myntets 
frånsida skall anbringas Svenska 
Riksvapnet. hvartill ovillkorligen 
såsom midtclsköld hörer den nuva
rande Regentättens vapen, men 
nämnde hjertvapen finn es å de nya 
20 och 10 kronstyckena uteslutet. 
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så får jag härmed underdånigs! fås
ta uppmärksamhet å denna origtig
heL på det a tt densamma for fram
tiden må varda rättad och derige
nom sålunda blifva bibehållet det 
ända från Konung Gustafs ls tid 
iakttagna bruket, att der Svea och 
Göta vapnen å myntet utsatts, då 
alltid tillika anbringats den rege
rande Ättens vapen, äfven då, när 
de fOrst nä mnda två vapnen icke 
varit i fyrdelad sköld anordnade. 
Det fOrsporda. fOreburna skälet till 
det ur Riksvapne t nu gjorda uteslu
tandel af Regentättens vapen. eller. 
a tt. å 10 kronstycket. utrymmet 
icke skulle lämpligen medgifva det
sammas insättande. har så mycket 
mindre någon giltighet. som å Ko
nung Oscar Is 1/ 16 Rd Specie. hvil
ken icke är s törre än l O krons tyck
et. Regentättens vapen finnes tyd
ligt derå såsom midtelsköld an
bragt. 

Ärendet remitterades den 13 mars 
1874 i vederbörlig ordning till över
direktören för ~t'nt- och kontroll
verken Joachim Akcrman. som drö
jer t ill den lO juni. innan han inläm
nar sin remiss. Åkerman skriver: 

Af ordställningen i Friherre 
Sticrn stedt s skrifve lse vill det sy
nas som skulle han anse utelem
nandet af midtelskölden med Re
genthuscts vapen hafva blifvit vid 
Myntverket gjord i s trid mot Kung
liga kungörelsen den 23 Januari 
1874. Sanna förhållandet är dock 
an de nya guldmyntens prägel är 
noggrant öfverensstämmande med 
den af Eders Kong!. Majestäts re
dan i juli månad 1873. gillade ritning 
öfver prägeln till samma mynt. i 
hvilkcn ritning ingen midtelsköld 
finnes tecknad. Om rordenskull nå
got fel sku lle vara begånget, synes 
det mig bestå deri att i kungörelsen 
om de nya myntens präglar och ut
seenden benlimningen "Svenska 
Riksvapnet" blifvit begagnad i stäl
let för en omständligare beskrifning 
såsom exempelvis: Svea och Göta 
Rikes vapen. men jag är dock öf
vertygad att Svenska allmänheten, 
med undantag möjligen af några få i 
Heraldikens mysterier hemmastad
dc personer. lika med mig anser det 
å nya guldmyntens frånsida anbrag
ta vapnet vara "Svenska Riksvap
net"; såsom det i den Kong!. kun
görelsen ka llas ; och jag styrkes i 
denna öfvertygelse äfven deraf att 
på alla Riksbankens sedlar. som ef-
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ter år 1830 bl if v i t utgifne. ä fvcnsom 
på dc helt nya tjenstcfrimärkcna . 
som af Postverket utlemnas fOr att 
ä brcf i tjänsteärenden sättas. hvil
ka alla teckningar jag föreställer 
mig hafva blifvit a f Kong!. Majes tät 
godkända. vapenskölden befinnes 
tecknad utan någon rnidtclskö ld på 
a lld eles samma sätt som å dc nya 
guldmynten, och anses af enhvar, 
så vid t jag kunna t inhämta . förcs t~il
la Svenska Riksvapnet. Det är vlil 
sant . a tt på de forra Speciernynten 
af silfvcr en midtclsköld finnes an
uriugau. men figurerna der i äro. 
åtminstone på dc mindre mynten så 
små och otydliga, a tt intet mcnsk
ligt öga kan urskilja hvad dc skola 
fOrcs tälla eller betyda. 

Som jag vågar vara af den tan
ken. att prägeln på Rike ts mynt bör 
bibehållas så länge som möjlig t 
ororändrad sådan densamme en 
gång blifvit af Kong!. Majestät be
s tämd. och att allt som i prägeln 
anbringas bör vara tydligt. och för 
cnhvar invånare i Rike t begripligt: 
och som jag icke hyser något hopp. 
att det för gravören skall blifva möj
lig t att ä en midtelsköld anbringa 
Regenthusets vapen så a tt dcri fö
rekommande bilder och figurer 
blifva rediga och begripliga. och 
samma midtelsköld. huru liten den 
än må sättas, kommer att i den ena 
af hufvudsköldens afdelningar till 
betydlig del bortskymma den e na af 
dc urgamla Svenska trckronorna. 
som efter mitt fOrmenande utgöra 
det egentliga kännetecknet pä e tt 
Svenskt mynt. vågar jag i underdå
nighet anhålla . a tt Eders Kong!. 
Majestiii måtte i nåder tillå ta Mynt
verket att för kommande utrnynt
ningar af guld begagna de myntpun
sar oförändrade. som i enlighet med 
af Eders Kong!. Majestät fa stsiiilid 
ritning blifvit s is tförflutna år förllir
digadc. 

Skullc deremot Eders Kong!. 
Majestät i nåder finna fö r godt att 
med afseende på hvad Riksheraldi
kern anfört . förordn a a tt en mid
tc lsköld med nuvarande Regenthu
sets vapen ska ll i Riksvapnet å 
guldmyntens frånsida anbringas, 
hvaraf också blefve en nödvändig 
följd. att en likadan midte lsköld an
bringas i Riksvapnet å 2- och 1-kro
ncstyckena af s ilfver. anser jag mig 
böra i underdånighet föres lå ett par 
andra små förändringar af prägeln. 
ne mligen a tt å framsidan af alla 
kronernyntcn o rden Sveriges o. 
Norges förändras till Sveriges och 

Norges, hvarigenom omskriften i 
någon mån blefvc tydligare än ge
nom den annars ganska vanliga för
kortningen af ordet och ; samt att å 
guldmyntens frånsida (sic!), Mynt
verkets märke och myntmästarens 
namnstämpel må flyttas ned och 
närmare å rta let hvaremot en rosett 
e ller annan betydelselös numisma
tisk prydnad torde få inpassas i de
ras nuvarande platser för att icke 
lernna nog stora fåll öppna för guld
tjurvars skraps tåL 

Vad beträffar anledningen till att 
mittskölden inte upptagits på de 
nya guldmynten. ger Stiernstedts 
inlaga vid handen. a tt något förbi
seende knappast förelegat. l varje 
fall har man svårt an tilltro den ru
tinerade Lea Ahlborn, mynt- och 
medaljgravör ända sedan 1855, ett 
misstag av den art , det här skulle ha 
varit fråga om. Då förefaller det 
rimligare att räkna med au dynasti
vapnet inte medtagits på grund av 
överdirektör Åkermans inställning: 
han hänvisar ju i si tt remissvar till 
både bristande tyd lighet och fOre
komsten av riksvapen utan regent
ä ttsvapen på såväl riksbankens sed
lar som tjänstefrimärken. Och 
onekligen har Åkerman rätt i s itt 
påstående, att i Kungl. kungörelsen 
av den 23 januari 1874 intet säges 
om någon mittsköld, fa stän fore
skrifterna om de nya myntens utse
ende fOr övrigt är detaljcrade.3 (l 
fråga om Åkermans förslag om änd
ring av O. till OCH, myntorts- och 
myntmästarmärkenas placering e tc 
-se nedan!) 

Emellertid fOijdc Kungl. Maj:t 
vad beträffar mittskölden Åker
mans förslag och beslöt den 12 juni 
1874 i till Åkerman ställd skrivelse 
sfllunda: 

Efter inhcmtande af Edert den JO 
innevarande månad afgifna under
dåniga utlåtande i anledning af en 
utaf Riksheraldikern Friherre A. W. 
Sticrn.,tedt i underdånighe t gjord 
framställning derom , att å de nya 
guldmynten om 20 och 10 kronor 
den regera nde Konungaättens va
pen mfltte framdele s såsom rnid
telsköld i Riksvapnet anbringas, 
har Kong!. Majt. vid fOrcdragning 
af detta ärende funnit den af Riks
heraldikern gjorda framställningen 
för närvarande icke till någon 
å tgärd föranleda. u tan att frågan om 
nyssberörda förändring i prägeln å 
mynten må få bero på ny anmälan 



af Eder vid den tid då nya punsar 
till mynten kunna behöfva förfärdi
gas. 

Stiernstedt lå ter sig dock ej nöja 
med detta Kungl. Maj:ts besked. 
Han ä terkommer med en ny till 
konungen riktad framställning, nu 
utgående från enkronorna av 1875-
denna nomina ls första präglingsår. 
Stiernsted ts s krivelse inkommer till 
finansdeparte me ntet den 28 de
cember 1875. 

Sedan, med anledning af min den 
Il mars 1874 i underdånighet gjorda 
framställning derom, att, i öfver
ensstämmelse med Kungl. Kun
görelsen den 23 nästforutgängne 
Januari , a ngående det nya myntets 
prägel m.m . . å detta myntsfrånsida 
mä tte a nbringas det sednast af 
Konung Oscar l fasts tällda Svenska 
Riksvapnet. hvartill ovillkorligen, 
såsom midtelsköld hör den rege
rande Konungaättens vapen, Eders 
Kungl. Maj t. under den 12 derpäföl
jande Juni täckts i Nåder förklara 
"an frågan om nyss berörda för
ändring i prägeln å mynten må fä 
bero pä ny a nmälan af Öfverdirek
tören for Mynt och Kontrollverken 
vid den tid , då nya punsar tiiJ myn
ten kunna behöfva förfärdigas'' , sä 
har. icke b lott ä det under detta är 
slagna guldmyntet. utan äfven å de 
lika ledes i år s lagna nya enkron
sryckena vartill ovillkorligen nya 
punsar måste hafva blifvit förfärdi
gade. det Svenska Riksvapnet be
fu nnits vara i samma förut anmärk
ta ofullständiga skick , med Ko
nungaättens vapen såsom midtel
sköld derur utes lutet; hvarå jag, 
min embetspligt likmätigt, härmed 
vågar underdånigs! fästa Eders 
Kungl. Majts Nådiga uppmärksam
het. 

Ärendet remitterades också den
na gång till Åkerman. Dennes utlå
tande är daterat den 29 mars 1876 
och synes vara den sista ämbets
skrivelsen av Åkermans hand; han 
avled nämligen den 3 april s.å. 
Åkerman skriver: 

Sedan Eders Ko ngl. Majestät 
den 12 Juni 1874 i nåder förklarat. 
a tt frågan o m anbringande af mid
telsköld i vapnet på de nya Svenska 
myntens frånsida icke skulle t ill nå
gon å tgärd föranleda förrän nya 
punsar till mynten kunna behöfva 
förfärdigas. föreställd e jag mig att 

hela frågan skulle gälla Rikets 
egentliga mynt eller gu ldmynten. 
och att det icke vore s käl a tt å de 
billo nerade s kiljemyntens frånsida 
a nbringa a nnorlunda beskaffad va
pensköld ä n som funne s på de 
egentliga mynte n, och att den rit
ning till en- och tvåkronestyckena. 
som a f Eders Kong!. Maj t. redan i 
Juli må nad 1873 blifvit i nllder gi l
lad, borde ovilkorligen Iii n da till 
efterrättelse intill dess att nya pun
sar för guldmynten kunde behöfva 
förfärdigas . hvilket hittills a llde les 
icke varit behöfligt; ochjag styrktes 
i detta antagande af det väl kända 
förhållandet. a tt hvarken å dc se
naste Ch arta sigillale s tämplarnc e l
ler å Riksbankens så väl Riks
mynts- som Krone-sedlar minsta 
tecken af någon midtelsköld fore
finn es i det vapen , som enhvar tor
de a nse föreställa riksvapnet , ehuru 
s torleken a f dessa vapen kunde 
medgifva en långt s törre tydlighet 
åt midte lsköldens figurer än det är 
möjligt a tt gifva på det s tö rsta af de 
nya skiljemynten af silfver eller 
två-kronestyckena. 

Om Eders Kongl. Majestät skulle 
i nåder finna för godt att a nbefalla 
anbringande af en midtelsköld med 
Regenthuse ts vapen å två-kro nc
s tyckena, som snart nog torde böra 
preglas, så kan en sådan å dc för 
öfrig t färdiga men ännu icke härda
de punsarna a nbringas, ehuru figu
rerna i den samma i anseende till 
utrymmet icke kunna göras tydliga
re än på de gamla s ilvermyn ten af 
två riksdaler r iksmynts valör. 

S tiernstedts s krivelse ä r som sy
nes pärallande s karp, och man för
står honom utifrån numisma
tiskt-heraldiska synpunkter. Å and
ra s idan är det knappast a tt ta miste 
på den skärpa, varmed Åkerman 
avvisar den mellan raderna i 
Stiernstedts framstä llning framför
da anklagelsen . a tt myntverket inte 
skulle ha följt givna föreskrifter. 
Ofrånkomligt är ju. att resolutionen 
av den 12 juni 1874 är oklar. och 
Åkerman. som inte tycks ha haft så 
mycket till övers för ''heraldikens 
mysterier". synes ha sett hela frå
gan ur prak tisk synpunkt, framfor 
a llt tydlighe tens, vilket väl över
ensstämmer med Åkermans a ll
männa ins tällning till s itt ämbete; 
han förefaller ha vari t mera tek
niskt-organisatoriskt inriktad än 
numismatiskt-heraldiskt intres l>e
rad. 

Kungl. Maj: t s beslut i årendet om 
hjärtskölden är datera t den 12 apri l 
1876 och rikta t t ill "Öfvcrdirektö
ren för Mynt och Ko ntrollve rke n · ' . 
Det he ter där: 

Efter inhemtande af Edert den 29 
näst l id n e må nad afgifna underdåni
ga utlå tande hafva Wl , vid lirende ls 
fö redragning de nna dag funnit godt 
i Nåder anbefalla Eder dels a tt gå i 
författning derom, a tt nya punsar 
till mynten å tjugo och tio kronor 
samt en kro na varda f6rf1ird igade 
och a tt dervid i öfverensstämmelse 
med före skriften i Nådiga beslutet 
den 12 juni 1874 ia kttages. a tt i det 
derå befintliga riksvapnet a nbringas 
konungaättens vapen såsom mid
telsköld , dels ock tillse, a tt i pun
sarna till mynten å två kronor riks
vapne t. i öfveren sstilmmelsc med 
vapnet å de öfvriga nyssnämnda 
mynten , må b lifva med berörda 
midtelsköld försedt. 

Denna gång fick sålunda 
Stiernstedt helt sin vilja igenom: 
regentättens vapen skulle a nbringas 
på tjugo- och tiokronorna liksom på 
e nkro norna och de kommande 
tvåkrono rna. Resolu tione n måste i 
myntverket ha handlagts av mynt
mästaren Sebastian Tham, som vid 
Åkerma ns frånfä lle fOrord nades a tt 
till 1876 års s lut vara 1 f överdirek
tö r för Mynt- och ko ntro llverken, 
varvid ha n t o m de n 30 juni tjänst
gjorde jämväl som myntmästare; 
efter detladatum är Emil Brusewitz 
till årets slu t t f myn tmästare. 
fr o m 1877 års ingång ordinarie. nu 
med den nya titeln myntdirektör.• 

U töver frågan om hjärtskölden 
ger ovan ci terade skrivelser vissa 
upplysningar o m ett par andra frå
gor, nämligen mynttextens föränd
ring av O. till OCH . utformandet av 
guldmyntens riksvapen samt place
ringen av sistnämnda mynts mynt
orts - och myntmästarmärkcn. 

Vid framställningen av de nya 
punsar. som resolu tionen av den 12 
apri l 1876 föreskriver. oavsett om 
de gamla punsarna behövde ersät
tas eller ej, har man följt Åkermans 
i remissutlåtandet av den l O ju ni 
1874 framförda förslag a tt ändra 
mynttex ten frå n O. till OCH.5 Då 
emellertid något kungligt beslut ej 
synes ha fattats i denna sak. har 
man tyd ligen känt sig oförhindrad 
a tt utnyttja punsar med 0 .. så länge 
användbara dylika funni ts att tillgå. 
Ett sådant antagande förklarar i 
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varje fall det faktum , att förkort
ningen O. brukats för 20-kronor för 
en del av upplagan 1877 och för 
tvåkronor ända t o m 1880, visser
ligen detta år för en troligen mindre 
del av upplagan . 

Också vid utformandet av guld
myntens frånsida har man vid nya 
punsars framställande följt Åker
mans intentioner: på guldmyntens 
OCH-upplagor har myntortsmärket 
och myntmästarens initia ler flytta ts 
ned och placerats närmare valör
angivelsen (inte årtalet, som 
Åkerman egendomligt nog, förväx
lande åt- och frånsida, skrivit)6 och 
i gengäld har riksvapnets tofspryd
nader blivit flera och större och 
mantelvecken gjorts kraftigare, a llt 
tydligen för att förhindra guldstöl-

der genom skrapning. 
Slu tligen kan påpekas, all i sam

band med nya punsars framställ
ning för 20- , 10-, och l-kronor 
ocksåportriitthilden förändras. och 
detta så tydligt, att man torde kun
na tala om nya myntporträtt.7 Att 
denna förändring skett oavsiktligt 
förefaller uteslutet. Desto mer an
märkningsvärt är det onekligen, att 
frågan om nya myntporträtt inte 
a lls ens berörts i ovannämnda skri
velser, ej heller i Myntverkets äm
betsberättelser8 eller i övriga från 
Myntverket utgående skrivelsers 
från de år det här gäller. 

NOTER 
l. Det kan tänkas, a tt ytterligare mate

rial till här berörda fråga finns i Riks
arkivet. 

GULFINKAR OCH FÅGEL BLÅ 

(!;vj r- 57254 

2. Nedan följande citat är alla gjorda 
från fotostatkopior av originalhand
lingar i Riksarkivet. 

3. Se Svensk författningssamling 1874 
nr 7. Jfr f ö Num. Medd. III. 1876, 
s 90, där ri tningarna till de nya myn
ten återges . 

4. J fr härom artikel om 1876 års tvåkro
nor. MYNTKO NTAKT 1979, s 34. 

5. Om ändringen O. till OCH jfr 
MYNTKONTAKT 1979, s 5. 

6. F ö kan påpekas . att placeringen av 
myntorts- och myntmästarmärkena 
på de nya guldmynten kritiserats 
också av Magnus Lagerberg, som an· 
sett, att dessa fått en "alltför fram· 
s tående plats ' ' - se Num. Medd. l. 
1874, s 72. 

7. J fr MYNTKONTAKT 1979 s 4ff. 
8. l varje fall inte i den form dessa har 

som koncept (i Myntverkets arkiv) . 

Fig. J. Sedel Ii JOO riksdaler banko m· den typ som infördes den 5mars /836. Detlila 
sedel11ominal t·ar tn-ckt pfl gul t papper: dä~(ör kallas den i tidningsnorisen får 
Guljink. Skala l :2. Foto: A TA . Nils Lagergren 
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Nyligen fick vi i Götheborgs Han
dels- och Sjöj(ms- Tidning för den 
23 mars 1847 syn på några sedelbe
nämningar , som utgör nya belägg 
för det intresse, som allmänheten 
på 1830- och 1840-talen v isade den 
1835 införda nyheten: sedlar på 

färga/ pappl:!r (Torgny Lindgren, 
Riksbankens sedelhistoria 1668-
1968, Sthlm 1968, s. 135); de före
kommer i en - för att begagna tid
ningens eget uttryck - "verkligen 
kost! ig historia" . 

"För några dagar sedan", berät
tar tidningen , "ankom hi t till s tad:?n 
en okänd person, som tog in på ett 
ställe, der resande erhålla logis. 
Dagen efter sin ankomst bad han 
värden stiga upp till sig och visade 
honom en sedel på 100 Rdr bko (se 
fig. l) samt tillade i s törsta förtro
ende, att han med mycken lätthet 
dagligen kunde fabricera många så
dana gulflnkar . Svårigheten var 
blott att blifva af med dem, utan a tt 
vid en ofta förnyad vexel af dylika 
större su mmor ådraga sig någon 

uppmärksamhet. Den resande sade 
s ig hafva hört omtalas värden så
som e n mycket entreprenant man. 
och han röres log honom att gå i 
kompani med s ig, pft så s~i tt. a tt den 
resande skulle besörja fabrikatio
nen och värden sedlames förvex
ling i mindre va lörer. Till en början 
bad den resande värden vexla den 
honom nu förevi sade hundraban
kosedeln. Värden gick in på dc ho
nom af den resande gjorda proposi
tioner. Sedeln vexladcs al llså. -
Den resande föreslog nu. emedan 
allt vid det första försöket anupit så 
lyckligt. att man skulle gå i författ
ning om att göra några sedlar på 500 
R:dr banko valör (se fig. 2): men 
som den resande icke hade någon 
sådan till möns ter. så bad han vär
den att förskaffa s ig en dylik. då 
han snart. mångdubblad. skulle er
hålla den tillbaka. Äfven på denna 
proposition gick värden in , och in
om några få timmar hade den re
sande en ny 500-bankosedel i han
den. Den resande tillsade nu vär-

den. a tt han för att kunna träffa alla 
nödiga anstalter till den stora 
myntningen behöfde vara allena på 
s itt rum ett par dagar. under h v il
ken tid ingen finge komma upp och 
störa honom i hans arbete·'. Litet 
kall mat skulle han emellertid då 
och då ta emot vid dörren. men då 
budet med maten ett par gånger inte 
hade fått något svar på sina knack
ningar. "måste värden underrättas 
om förhällandet. Denne öppnade 
dörren till den resandes rum med en 
hufvudnyckel. inträdde och - fann 
det tomt. Kappsäck, resväska, yt
terkläder. bankir. myntapparater. 
a llt. a llt. ja tillochmed sjelfva den 
vackra Fågel Blå. 500-R:dr-banko
sedeln nemligen. var borta. och in
gen spaning hvarken på den eller 
den nye Cagliostro har sedan kun
nat bekommas. Att den vexlade 
hundrabankosedeln icke varit falsk. 
torde vara öfverflöd igt all tillägga. · ' 

Torgny Lindgren 

.)()0 .-· 

Fig. 2. Sede/ å 500 rikselaler banko at· clentyp .Hilll inj(irdt·.~ clen5 mars 1836. Denna 
sedelnominal t•ar 1ryckt på h/<111 pappt•r: diirfår kallas den i titlninr.:snmist•n får 
FåR el Blå. Skala l :2. F mo: A TA. Nils Lagt'Tf.:'l' ll 
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JOHAN HENRIK WESTERDAHL 
En förslagen sedelbedragare i Småland 

som i närheten av Kristianstad ha
de sökt prångla ut båda valörerna 
av de falska "sedlarna". Mannen 
sade. att han hetle Lindqvist och 
var kakelugnsmakare från Vim
merby. men vid närmare förhör be· 
fanns han vara den från föregående 
år ryktbara Johan Henrik Wester
dahl. 

Av TORGNY LINDGREN 

2. Anvisningarna ' 'Med Smålands 
Privat-Banks-sedel" 

l en artikel i MYNTKONTAKT 
1979 nr 2, s 42 f. berättade vi om 
de reverser eller invisningar på röt! 
papper i valörerna JO och 3 riksda
ler banko. som Johan Henrik Wes
terdahl pl'l försommaren 1842 lyck
ades prångla ut som betalningsme
del i allmänna rörelsen. Westerdahl 
hade gett sina invisningar etl utse
ende, som gjorde att de lät! förväx
lades med Smålands Privatbanks 
sedlar. 

Föga mer än etl år senare. i juli 
1843. upptäcktes det i Kalmartrak
ten, att en liknande industri var i 
full gång. Nu var det fråga om ut
prångling av röda "sedlar" å 3 och 
2 riksdaler banko. som liknande 
Smålands Privatbanks sedlar i ännu 
högre grad än vad Westerdahls året 
förut utprånglade invisningar hade 
gjort. Ä ven denna gång hade till
verkaren på ett ill istigt sätt sökt 
undvika anklagelsen för sedelefter
apning. Tex ten i Småland s Privat· 
banks sedlar lyder "SMÅLANDs 
PRIVAT BANK inlöser denne Se
del vid anfordran med Riksdr 
..... B a neo .. (se iii. i ovannämnda 
artikel i MYNTKONT AKT). På de 
nu upptäckta falska "sedlarna" 
stod det däremot ' 'Med SMÅ
LANDS PRIVAT-BANKS· -sedel 
inlösa wi denne vid anfordran å 
Riksdr ..... Banco··. 

Det visade sig, a tt t illverkaren för 
a tt ge s ina "sedlar'' e tt så förtroen· 
deingivande utseende som möjligt 
först hade låtit tillverka e n blankett. 
l blankelien fylldes ordningsnum
mer och Iiiiera i för hand. varefter 
''sedeln" skrevs under med tre 
namn. Bäde J. och 2-riksda
ler-"sed larna" var daterade "Jön· 
köping den 30 September 1842". 

Vi visar här blanketl till en " se
del" ä 3 riksdaler banko (iii. l; till· 
hör riksbanken). vidare en fårdig 
sådan " sedel" med ordningsnum
mer. l ittera och namnteckningar 
ifyllda (iii. 2; tillhör Sven-Eskil 
Öhrskog. Växjö) och en "sedel" å 
2 riksdaler banko (iii. 3: tillhör 
kungl myntkabinettet). Vi lägger 
märke till att orden SMÅLA DS 
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PR l V AT-BA NKS- i 3-riksdaler
"sedcln" s tår på rät linje men i 
2-riksdaler-" sed el n" i bågfor m. 

Att döma av Kalmartidningarnas 
redogörelser mäste utprånglarna ha 
burit sig mycket oförsiktigt åt och 
ncra av dem blev anhållna. Trots 
detta lyckades myndigheterna ändå 
inte spåra tillverkaren. J november 
1843 anhölls emellertid en man. 

Westerdahl fann det nu lämpligt 
au avlägga full bekännelse. Han 
hade haft många medhjälpare. 
Blanketterna var tillverkade av 
s tentryckaren J Petersson i Karls· 
krona. som hade ritat dem på sten 
och tryckt dem på vitt postpapper i 
hela ark. med fyra blanketter på ar
ket. Blanketterna hade i Karlskro-

Fi~:. l. Wt•s terdahls bltmkettti/1 "sedel" rl 3 rdr bo. Foto: A TA. 

Fic . Z. U'.-s tt•rdahl.• f iirlliga "f.-del" A 3 rdr bu. F mo: A TA. 



na hämtats av f d pappersmakaren 
Carl Rosenqvist från Madesjö 
socken i Kalmar län och nämnde
mannen Carl Gustaf Gustafsson 
från Älghults socken i Kronobergs 
län; Gustafsson hade vari t förlags
man för tryckningskostnaderna. 
Sammanlagt hade från Karlskrona 
hämtats 930 blanketter av vardera 
valören. Papperet hade sedermera 
fårgals rött av Rosenqvist. Wester
dahl hade själv klippt papperet i se
delformat. Nummer och namn hade 
skrivits av mjölnaren C.A. Fager
ström från Kalmar. De färdiga 
"sedlarna" hade delats upp i tre 
lika lotter mellan WesterdahL Ro
senqvist och Gustafsson. 

..._ 

WesterdahL Petersson. Roscn
qvist och Fagerström dömdes se
dermera enligt 8 kapitlet 3 § miss
gHrningsbalken för tillverkningen 
av ifrågavarande sedlar ''för det på
tagligen afsedda ändamålet all så
som riktiga Privatbankssedlar i all
männa rörelsen utspridas" att mis
ta äran och var för s ig böta 13 riks
daler 16 skillingar banko. l varje fall 
Westerdahl hade inga medel utan 
fick bötesstraffet forvandlat till 28 
dygns fängelse på vallen och bröd. 

Det torde vara omöjligt all säga. 
hur många "sedlar" av denna fab
rikation. som verkligen blev ut
prånglade som betalningsmedel i 
allmänna rörelsen. De anklagade 

.l 

......_- c •• ..,.._~..._ 
Fig. 4. "Med" u tskrapiii och /842 erstillmed 1837. F mo: A TA . 

sade under rättegången, att dc hade 
anlitat en stor stab av utprånglare. 
som var och en fått ett par hundra 
riksdaler i "sedlar" att prångla ut. 
Men hur det hade lyckats. det 
framgår inte. 

l flera år efteråt berättar t id
ningsnotiser från olika delar av lan
det. att "sedlar" av denna tillverk
ning hade dykt upp i allmänna rö
relsen: så sent som den 6 juli 1848 
skriver Götheborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. att tidningen hade 
tätt t v å sådana 3-riksdaler-.. sed
lar". På de flesta av de utprånglade 
.. sedlarna.. var begynnelseordet 
.\led utskrapat för att den fal ska 
"sedeln" skulle få större likhet 
med en äkta. Vi kan här avbilda en 
" sedel" å 2 riksdaler banko. där 
det tryckta år ta let 1842 gjorts om 
till 1837 genom a tt dc t v å s ista år
talssiffrorna ändrats genom över
skrivning (iii. 4; tillhör Gunnar 
Sundberg. Växjö); anledningen till 
ändringen kan ha varit, att 1837 års 
emission av Smfilands Privatbanks 
sedlar var mera känd än 1842 års . 

TB MYNT HB 
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ETTGÖTE
BORGsKT 
RIVNINGSFYND 
MED 
1700-TALS
MYNT 
AV HARALD WIDEEN 

Gamla tiders Göteborg, som rym
des inom Vallgraven. var en tast
ningsstad. och den hade sina centra 
för krigsmän och förråd dels vid 
Kronhuset. dels på södra Otterhäl
lan. Husen där. som höjer sina fa
sader över Rosen Ju nd. bär i sin ar
kitektur spår av fästningstraditio
nen i murarnas massivitet och kre
nelerade krön. På ena sidan av den 
långa backe som Kungsgatan här 
bildar. låg det vackra Garnisons
sjukhuset. och på gatans södra sida 
- där te legra fhuset nu står - låg 
Borgerskapet s kasern. 

Denna byggnad, som även ka lla
des Gamla Artillerikasernen. revs 
1909. och den var då inte så för
skräckligt gammal som man kunde 
tro av namnet. Den var byggd 1793. 
Anledningen till all den revs var gi
vetvis all den var överflödig. sedan 
K vibergstörläggningen tillkommit, 
och anledningen till att telegrafver
ket skulle lägga sin nya göteborgs
s tat i on just här var viii den all sta
ten hade lomträtt i detta område. 
Arkitekterna Hans och Björner 
Hedlund har sett till att också tele
grafhuset blev mäktigt som en torn
försedd fästning eller borg. och 
man å teranvände å t gårdssidan de
lar av kasernen, nämligen de mo
numentala portarna i sku lpterad 
sands ten. 

Den gamla kasernen hade upp
förts 1793 och några data om den
samma angivits på en vacker min
nestavla som uppsalles på nybygg
naden. Kunde ändå någon tvekan 
råda o m kasernens ålder, måste 
denna helt ha förflyktigats när riv
ningsgubbarna kom ner till s ten
fo ten och började bryta bort den. 
Man hittade då vad man kunde be
teckna som själva grundstenen, och 

under den låg ett blyskrin med lock 
och innehällande en serie svenska 
mynt av silver och koppar. 

Det är en gammal sed, när det 
gäller offentliga byggnader och i 
varje fall stenhus som man hoppas 
skall bli stående i långa tider, att 
genom ett sådant grundläggnings
deposi tum bringa framtiden en 
hälsning från husbyggarnas dagar. 
Man gör så alltjämt. Oftast lägger 
man ner de just dä cirkulerande 
mynten, ibland kombinerat med en 
almanacka och fårska tidningar. 

Silvermynten i blylådan. vi lken 
av Telegrafstyrelsen lämnades till 
Göteborgs historiska museum, var 
följande Gustav II l :s l riksdaler 
1792 , 2/3 riksdaler 1779, 1/3 riksda
ler 1789, 1/6 riksdaler 1790, 1/12 
riksdaler 1779 och 1/24 riksdaler 
1779. Kopparmynten var Adolf 
Fredriks 2 öre s.m. 1749, l öre s. m. 
1763 och Gustav ll l :s l öre k.m. 
1772. Alla mynten var tämligen 
oslitna och hade farit väl i blylådan. 
Bly är också en metall som bibehål
ler s ig nästan oförändrad även om 
den ligger i jorden hur länge som 
hels t. 

Detta lilla dokumentskrin skulle 

.. Parquerin~·· utlll(/"iir kasernen •·id Kungsgattm, 1832. Blyertsteckning m· 
Christian Sltltl./. G/1.\1 ar/..il-. 
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alltså visa, vilka mynt det var som 
kurserade i Göteborg när gamla Ar
tillerikasernen byggdes. Vi obser
verar då att den högsta nominalen, 
gulddukaten, saknas. Detta förkla
ras därav att sådana värdemynt ej 
hörde till de vanligen kurserande 
skiljemynten. Vi finner också att de 
tjocka kopparmynten, 2 och I öre
na, tillhör Aciolf Fredriks mynt
ning, och alltså varit vanliga i pen-

ningcirkulationen ännu på 1790-ta
let, detta trots att Gustav III myntat 
alldeles motsvarande typer. 

Det mynt i den deponerade se
rien som bär det senaste årtalet, har 
präglats 1792. Det är riksdalern. 
Härav kan man troligen slu ta att 
grundläggningen och depositionen 
ägt rum detta å r. Kasernens egent·· 
liga byggnadsår är likväl, som man 
brukar ange, 1793. 

Grundläggningsdepositum frånjimw Artillerikasernen i Görebor~:. 8/y/tldan.v 
.rrorlek 1/iter förmoda arr den förurom mynten innelulllir ridningar eller andra 
akter som helrfiirinrars. 

Ekströmska 
professuren 
tillsatt 

Briw Malmer 

I konselj den29mars 1979 utnämn
des museidirektören och docenten 
Brita Malmer till den första inneha
varen av forskningsprofessuren i 
numismatik och penninghistoria. 
Medel till denna professur har do
nerat s av Gunnar Ekströms stiftel
se för numismatisk forskning (se 
MYNTKONTAKT 1978 nr 6 
sid 161). s akkunnigutlåtandena ha
de lämnats av Professor Dr. Peter 
Berghau s, M iinster, Dr. habil. Gert 
Hatz. Hamburg och overinspektp
ren dr. phil. Otto Mprkholm. Kö
penhamn. 

H u maoistisk -Samhällsvetenskap
liga Forskningsrådet tillstyrkte den 
19 februari 1979 de sakkunnigas 
förs lag. 

Befattningen. som är underställd 
forskningsrådet och förlagd till riks
antikvarieämbetet och statens hi
storiska museer, t iiiträddes redan 
den l april. Ny chef för Kungl 
Myntkabinettet utnämnes av rege
ringen. 

MYNTKONTAKT vill framföra 
sina hjärtligaste gratulationer till 
professor Brita Malmer. 
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Förslag till nya be
stämmelser för 
Riksbankens 
sedelvalörer 

Riksbanken har såsom ansvarig tör 
sedelforsörjningen i landet att 
uppmärksamma bl a uppkomman
de behov att förändra serien gällan
de sedelvalörer. Denna skyldighet 
har på senare tid vid flera tillfållen 
understrukits av riksdagen (senast 
av finansutskottet i dess utlåtande 
1977/78:2). Som ett led i denna 
verksamhet och i det fortgående ra
tionaliseringsarbetet inom riksban
ken utarbetades 1978 en intern 
promemoria inom riksbanken , vari 
förslag framfördes, att 5-kronese
deln skall avskaffas och, under fOr
utsättning att så sker, att en 
500-kronesedel skall inforas. För
slaget att slopa 5-kronesedeln bi
trädes i och för sig av en majoritet 
av remissinstanserna. Anmärk
ningsvärt ä r dock , att företrädarna 
för penningväsendet är negativa. 
Förslaget avvisas sålunda av Spar
banksföreningen och Förenings
bankernas Förbund liksom. i det 
närmaste , även av Svenska Bank
föreningen. Förslaget att infOra en 
500-kronesedel biträdes av en stor 
majoritet. Viss tveksamhet uttalas 
av Köpmannaförbundet och Sveri
ges Kioskägares RiksfOrbund. men 
inget remissorgan avvisar direkt 
förslaget. 

Sedan riksbankspromemorian 
upprättats, har frågan om avskaf
fande av 5-kronesedeln och infö
rande av en 500-kronesedel också 
upptagits i riksdagen. l en vid inne
varande riksdag väckt motion 
(1978/79:238) har sålunda Nils 
Hjorth framhållit, att · ' tiden torde 
nu vara mogen fOr en ny sedeltyp i 
valören 500 kronor· • och att "likaså 
borde nu 5-kronorssedeln kunna 
slopas" . samt hemställt, att riksda
gen måtte uttala sig i enlighet här
med. Motionen har ännu ej 
utskottsbehandlats. 

Vid sedelfrågornas behandling i 
bankofullmäktige har delade me-
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ningar uttalats såvitt avser indrag
ning av 5-kronesedeln. En majoritet 
av bankofullmäktige a nser , att även 
om praktiska fördelar kan vara för
enade med en indragning av denna 
sedel, dessa likväl ej kan få vara 
utslagsgivande. Med hänsyn härtill 
och då 5-kronemyntet bedömes allt
jämt lätt kunna törväxlas med 
1-kronemyntet och därför möter 
motstånd bland allmänheten, anser 
majoriteten av bankofullmäktiges 
ledamöter, att 5-kronesedeln bör 
behållas. 

Vad beträffar frågan om en 
500-kronesedel gjordes i promemo
rian införande härav beroende av 
att 5-kronesedeln avskaffas. Ett 
huvudskäl för denna ståndpunkt 
var att införande av en ytterligare 
valör bedömdes alltför betungande 
i riksbankens sedelhantering. För
nyade diskussioner inom riksban
ken har emellertid givit vid handen , 
att det merarbete, som föran ledes 
av en ytterligare sedelvalör, bör 
utan s törre svårigheter kunna be
mästras. Under fOrutsättning att en 
500-kronesedel verkligen kommer 
att accepteras av allmänheten, 
kommer införandet härav också att 
lätta trycket mot 100-kronevalören 
och därigenom totalt sett åstad
komma arbetslättnader såväl inom 
riksbanken som inom andra sedel
hanterande institutioner. 

Införande av en ny sedelvalör 
kräver lagändring. l och för s ig lär 
lämpligheten av att i lag bestämma 
sedelvalörerna kunna ifrågasättas. 
sedelseriens sammansättning fOre
faller nämligen böra avgöras av en 
praktisk bedömning av hur denna 
bäst tjänar såväl allmänhetens som 
riksbankens och övriga penningin
stituts intresse av en rationell be
talningscirkulation. Därmed bör 
möjlighet finnas att smidigt anpassa 
sedelserien till ett förändrat pen
rlingvärde. forändrade betalnings
vanor etc utan att därför i riksbank
slagen givna grundläggande be
stämmelser för riksbankens verk
samhet skall behöva ändras. Tradi
tionellt har emellertid sedelvalörer
na brukat anges i riksbankslagen , 
och det kan te sig som ett alltför 
starkt brott mot denna tradition att 
helt slopa 8 § i lagen. Bankofull
mäktige vill emellertid föreslå så
dan teknisk ändring av s tadgandet, 
att detta visserligen alltjämt skall 
ålägga riksbanken att utge sedlar å 
vissa valörer men därutöver skall 
tillåra riksbanken att utge sedlar i 

andra valörer. En naturlig indel
ningsgrund kan därvid vara deci
malsystemet, så alt riksbanken 
ldäggcs utge sedlar på 10, 100, 
l 000 och lO 000 kronor samt där

utöver tilltltes utge sedlar på 5, 50 
och 500 kronor. Utformad på så
dant sätt skulle paragrafen ge riks
banken möjlighet både att ge ut en 
500-kronesedel och att åter dra in 
den , om den ej sku lle accepteras av 
allmänheten och därmed ej leda till 
någon påtagligt minskad efterfrågan 
på 100-kronesedlar. Det blir också 
möjligt att utan lagändring ompröva 
frågan om fortsatt utgivande av 
5-kronesedeln. Att bankofu llmäkti
ge med föreslagen lagändring får 
befogenhet att självständigt besluta 
även om indragning av 50-krone
sedeln, är naturligt. Frågan är vis
serligen inte aktuell i dag, men 
tänkbart är, att det i en framtid kan 
bli aktuellt att överväga indragning 
av sedeln. 

Bankofullmäktige föreslår ytter
ligare, att bes tämmelsen om rätt för 
riksbanken att i speciella lägen utge 
1-kronesedlar utgår. Att använ
da sedlar i 1-kronevalören förefaller 
ej längre vara ett praktiskt alterna
tiv. 

Med åberopande av det anförda 
har bankofullmäktige i skrivelse till 
riksdagen den l mars 1979 hem
ställt , att riksdagen måtte anta fö l
jande: 

Härigenom föreskrives, att 8 § 
lagen ( 1934:437) för Sveriges Riks
bank skall ha nedan angivna lydel
se. 

Nill'arande lydelse 
Riksbanken skall utgiva sedlar å 
fem. tio .femtio, ett hundra och ett 
tusen kronor samt nu1 jäml'äl, där 

fullmäktige så prön1 lämplig t. utgi
''a sedlar å tio tusen kronor. Där
jämte må, om tillföljd m• inträjfade 
u tumordentliga omständigheter 
beh01·et m· skiljemynt s tegrats . re
geringen. där så prÖI'aS nödigt. ej~ 
ter f ramställning m• fullmäktige i 
riksbanken. medgiva riksbanken att 
utgil'a sedlar å en krona, skolande 
emellertid dvlika sedlar. så snarr 
ske kan. ur den allmiinua rörelsen 
indragas. 

Föreslagen lydelse 
Riksbanken skall utgiva sedlar å 
tio, etthundra, ett tusen och tio tu
sen kronor. 

Riksbanken må. där fullmäktige 
st1 pröl'ar lämpligt. utgil·a sedlar å 
fem .femtio och fem !tundra kronor. 

T. L. 



ÅRSMÖTESJETONGEN 1979 - EN FÖRNÄMLIG 
MINNESMEDALJ 
Årsmötet hölls denna gång på 
Kungl Slottet i Stockholm, som 
framgått både av kallelsen och av 
redogörelsen i vidstående artikel. 
Till minne av detta möte har Sven
ska Numismatiska Föreningen med 
H M Konungens, dess Höge Be
skyddares, tillstånd hos Myntver
ket präglat en medalj med 39 mm 
diameter. Den har modellerats av 
Leo Holmgren, en av vårt land s 
mest kända medaljkonstnärer och i 
många år (till 1974) chefsgravör vid 
Kungl Mynt- och Justeringsverket, 
som det tidigare hette. 

Åtsidan visar H M Konungens 
profil samt har omskriften CARL 
XVI GUSTAF SVERI GES KON
UNG · SVENSKA NUMISM A
TISKA FÖRENINGENS HÖGE 
BESKYDDARE. 

På frånsidan har konstnären av
bildat slottets norra fasad mot Le
jonbacken- till höger om huvudin
gången. på nedre botten, ägde års
mötet rum - och ovanför står 
STOCKHOLMS SLOTT. Nederst 
ligger en inskriftstav la me~. den 
nedsänkta texten ÅRSMOTET 
1979, varunder föreningens symbol 
omgiven av blommande penning
gräs. 

Skiss till friinsidan av Leo Holmgren. 
Åtsidan visar H M KonungeiL~ porlTälT 
a1· samme konstnär. 

Medalien kan beställas från för
eningens kansli, Östermalmsgatan 
81 , 114 50 Stockholm , eller per t el 
08/67 55 98 (vard 10.30-13). Om 
den beställes före l juni är priset 
11 5 kr + porto i s ilver, därefter 
125 kr + porto. Den som önskar 
medaljen i 23 k guld (ca 68 g) beta
lar 2 600 kr + porto för e l j uni, 
därefter 2 650 kr. l s ilver s lås 150 

onumrerade exemplar (med möjlig
het att prägla maximalt 500), i gu ld 
högst 5 exemplar, numrerade 1-5. 
Skjut inte upp beställningen! På 
grund av att präglingen verkställs 
sedan beställningarna inkommit 
kan leverans ske först efter somma
ren. Den som önskar betala i för
skott på vårt postgiro 15 00 07-3 
ombedes lägga till 5 kr för porto. 
En beskrivning över våra sedan 
1873 utgivna medaljer (Smärre 
Skrifter nr 2) kan erhållas för 12 kr 
från kansliet. 

ÅRSMÖTET 
1979 
Ordinarie årsmöte hölls lördag den 
7 april på Kungliga Slottet i Stock
holm. Arsmötesdagen inleddes med 
att deltagarna individuellt besåg 
Skattkammaren. Därefter följde 
visning i grupper av Karl Jo
hans-utställningen i Kungl Husge
rådskammaren. 

Årsmötesförhandlingarna som 
bevistades av ett 70-tal medlemmar 
hölls i Kungl Husgerådskammarens 
föreläsningssal. 

T ill ordforande för mötet valdes 
Göran Bergenstråhle och till sekre
terare Elisabeth Ljungberg. Minnet 
av under år 1978 avlidna medlem
mar hyllades med en tyst minut. 
Styrelsens och revisorernas berät
telser upplästes och godkänndes. 
Årsmötet valde 3 ordinarie s tyrelse
ledamöter och 4 styrelsesupplean
ter. Vid konstituerande samman
träde hållet efter årsmötet fördela
des posterna inom styrelsen enl föl
jande. 
Ordinarie ledamöter: 
Göran Bergenstråhle, (omval), 
ordförande 
Bertel T ingström , vald på 2 år (om
val), vice ordfårande 
Nils Uno Fornander, (omval), sek
reterare och kassaförvaltare 
Madeleine Greijer , vald på 3 år 
(nyval) 
Frank Olrog, (omval) 
Rolf Alstertun, (omval) 
Torbjörn Sundquist, vald på 5 år 
(nyval) 
Suppleanter: (valda på l år) 
Stefan Bakos (nyval) 
Fritz HeJd (omval) 
Torbjörn Lind (omval) 
Elisab eth Ljungberg (nyval) 

T ill ny valberedning utsågs Lars O 
Lagerqvist , Rolf Sjöberg och Len
nart Wallen. Till revisorer omval
des Hans Henriksson och Göran 
Wahlquist samt till revisorssupp
leant Gunnar Sundberg. 

Årsavgif ten fastställdes ti ll oför
ändrat 90 kr, for juniorer 45 kr. In
trädesavgiften fastställdes till oför
ändrat 60 kr, för juniorer30 kr. 

Föreningens förtjänstmedalj i s il
ver tilldelades: 
Bertil af Klcrcker 
för hans mångåriga och förtjänstfu l
la arbete för föreningen bl a som 
dess ordförande och vice ordföran
de. 
Lars O. Lagerqvist 
för hans avgörande insatser får for
eningen under många år som sekre
terare och ordfårande m m. 
Tamås Sårkåny (i sin frånvaro) 
för hans s tora insatser för förening
en bl a som dess sekreterare under 
många år. 

Föreningens Elias Brenner-me
dalj tilldelades Lars O. Lagerqvist 
för hans numismatiska forskning 
huvudsakligen inom områdena 
svensk medeltid och svenska med
aljer (belöningen överlämnades vid 
mottagarens 50-årsdag i februari 
1979) . 

Föreningens medlemsnål i för
gyllt s ilver tilldelades Berti.l Waern 
för 40-årigt hedersamt medlem
skap. 

Rasmussonstipend iet på 800 kr 
till yngre forskare inom numismatik 
tilldelades Kenneth J onsson för 
hans stud ier rörande vikingatida 
och medeltida mynt. Han erhöll 
dessutom fåreningens medalj över 
N. L. Rasmusson i brons med 
rand skrift. 

Under punkten övriga frågor rik
tade Lars O. Lagerqvist e tt tack till 
styrelsen för det under året nedlag
da arbetet som inneburit a tt fören
ingens ekonomi förbättrats. Ordfo
randen förklarade därefter årsmötet 
avslutat. 

Efter årsmötets slut visade och 
kommenterade Lars O. Lagerqvist 
e tt av honom sammanställt urval ur 
Konu ngens medaljsamling. 

Ett 30-tal medlemmar intog där
efter gemensam supe på Kaffestu
gan i Trångsund. Vid supen tackade 
ordfåranden Göran Bergenstråhle 
s tyrelsen och övriga som hjälpt till 
med föreningsarbetet under verk
samhetsåret. 
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Kommitten mot 
myntförfalskningar 

Kommitten mot myntförfalskningar 
har under de senaste åren granskat 
ca 100 ärenden per år. Alla mynt 
som bedöms som äkta förses med 
intyg och foto. Bland den mängd av 
förfalskningar som upptäckts har 
kommitten katalogiserat a lla för
falskn ingar av svenska mynt. Myn
ten har fotograferats, vägts och 
speciella kännetecken har anteck
nats. Det är nu tänkt a tt detta mate
rial fort löpande skall publiceras i 
MYNT KONT AKT. 

Alla upplysningar, från såväl 
mynthandlare som samlare, om 
misstä nkta förfalskningar e ller lik
nand e mottas med tacksamhet. 
Eftersom Kommitten har goda kon
takter med utlandet är också ut
ländska mynt av intresse. Avsikten 
är att framdeles också presentera 
förfalskningar av utländska mynt i 
tidningen. 

Mynt som önskas bli undersökta 
kan sändas till: 

Ko mmitten mot myntförfalsk
ningar 

c/o Svenska Numismatiska För-
eningen 

Östermalmsgatan 81 
11 4 50 Stockholm 
Tel: 08/67 55 98 

Stefan Bakos 

* * * 
Svenska Dagbladet den 2 1 mars 1979 
Sålde falsk femöring pc1 marknad 
Under Hästveda Marknad sålde en 
pensionär frän Kristianstad en fal sk 
femöring och nu väntar å tal. Pen
s ionären säger s ig ha handlat i god 
tro och själv blivit lurad. 

På marknaden sålde han en fem
öring som påstods vara från 1910. 
En äkta fe möring Mm 1910 är 
mycket begärlig som samlarobjekt 
och kan kosta mellan l 000 och 
2 000 kr. 

Pens ionären har för polisen upp
gett att han köpt den falska femö
ringen på auktion och då betalat 460 
kr- alltså lO kr mer än han fick då 
han sålde. 

* * * 
100 

Förfalsknings
rapport l 
Ulrika Eleonora l dukat 1719 
Vik t 2,98 g. Rätt vikt 3.45 g. 

ÄKTA 

Kännetecken och kommentar: 
å tsidans omskrift saknas e n punkt 
efter Eleonora. Förfalskningen ha r 
en grov oriktig prägling. Vid jämfö
re lse med e tt äkta exemplar syns 
skillnader i s tilen omedelbart. 
Kommitten har under de senaste 
åren granskat sju exemplar. 

Förfalsknings
rapport 2 
Jolullr /11 -lmark klipping 1568 

Vikt 11.57 g. Rä tt vikt 13,16 g. 
Kännetecken och kommentar: 
Stilmässigt skiljer s ig förfalsk ning
en på nera sätt. Detaljer samt s iff
ror och bokstäver är diffusa och 
klumpiga. Kanten är på samtliga fy
ra sidor alldeles jämn. Ett exemplar 
av denna förfalsk ning såldes nyli
gen på en stor myntauktion i Väst
tyskland. 

MYNT & SEDLAR 

S kr Guld 1881 l'mktclt 
Nyk l ö 1629 SM 153a 1/ l? 
Slira l öre 1648 01 Vacker! 
A•·rsra 2 öre KM. 1662 0 1 
l sk 1832 (l/l +) lätt rg. hack 
1/2 sk 1832 01 
2 kr 1878 O 
2 kr 1897 01/Q 
2 kr 1903 god 1 
l kr 1875 1+/01 
l kr 1879 l? 
l kr 1887,88 11 
l kr 1968Ni O 
25 öre um 01/l!. 
25 öre 1878 l +/Ql 
2S öre 1885,90 01/0 
lO öre 1875 11 
lO öre 1880 l? 
lO öre 1952 O 
5 öre 1927 l 

SEDLAR 
lO RdrRM 1866 1/ 1 + 
10 kr 1938 O 
10 kr 1943 O 
5 kr 1911 O 
S kr 1952 56.61. 70 

l 800:-
500:-

3 500:-
2 000:-

800:-
450:-

8 000:-
2 350:-

300:-
600:-
100:-

11 135:-
20:-

2 200:-
1 800:-

i\ 600:-
350:-
175:-
50:-

l 250:-

3 500:-
150:-
180:-

2 500:
a 25:-

Porto tillkommer. IOdgr returditt. 
PRISLISTA erhålles gratis 

INGEMAR WALLIN 

MYNTGALLERI AB 
Storn N~atan 14 

111 27 Stockholm Tel 08/20 27 51 



Medalj över Lars O Lagerqvist J{ÖPER- SÄL.JER 
III y ut • ~ed l ar 

Polletll•r • Medaljer 

Yn~n· Alnwr Myntlt:uHid 
S1uq;u1an ~9 

Box 2068, 700 0:! Örcllro 
T.·t.·fun 019·13 50 61 

"Champagnertaler" 

Skulptören Axel Wallenberg, 
Stocksund, har på uppdrag av AB 
Sporrong format en medalj över 
numismatikern och Svenska Nu
mismatiska Föreningens förre 
ordförande Lars O Lagerqvist med 

anledning av dennes 50-årsdag i 
februari 1979. 

S:\ var den "folkl ign" benämn ingen 
på den tyska .. V ereinsdoppeha
ler". Priset för en naska champag
ne var niimligen två Vereinstaler. 
Mellan åren 1839 och 1867 slogs 
"Champagnertnler" i 28 tyska sta
ter. Medaljen , är 56 mm i diameter 

och präglad i ett numrerat ex i sil
ver, som överlämnats till jubilaren. 
samt 25 numrerade ex i brons. * 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

T elefon 08-62 62 6/ 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

Lagerkatalog utkommer t vå gånger å rligen 
Mtdlnn m· S1·uigts Mynthand/arts FörtninJ: 

5/5 Hirsch Mynthandel AB. Malmskillnadsgatan 29. 
I I I 57 Stockholm. Auktionen hålles på Restaurang 
Oxen, l tr. 

11-12/5 Svenska Numismatiska Föreningens vårauk
tion på Statens H i storiska Museer, Storgatan 41 , 
Stockholm. Första dagen kl. 18.30: utländska mynt , 
medaljer. Andra dagen kl 11.00: svenska mynt. 
Endast för medlemmar i Svenska Numismatiska För
eningen och övriga föreningar anslutna till Nordisk 
Numismat isk U nio n samt för representanter för fören
ingar anslutna till Svenska Numismatiska Föreningen. 

* 
SVENSKA NUMISMATISKA 

FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 18 kr + porto 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad utom i juli på AB Västanfors Industriers matsal, S 
Linjan , Fagersta. Upplysningartel 0223/116 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 
kl 8.3(}..16.00. 

FINSPÅNGs MYNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje må
nad på Sparbanken Östergötland, Bergslagsvägen 4 Finspång. Upplys
ningar tel 0122/103 89 el161 20. 

FROSTA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 31/5 på 
Fritidsgården i Hörby. Upplysningartel OJ 15/108 87 el 100 78. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helfria onsdagen i 
varje månad utom juli och augusti på Restaurang Storstugan , Stortorget l, 
Katrineholm. Upplysningartel 0150/210 45 el 15 J 00. 

KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion 18/5,8/6,20/7,24/8,21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 på Hemgår
den, Non·etullsvägen 9, Kristianstad . 

MYNTKLUBB EN NICOPIA har möten andra onsdagen i varje månad på 
Pensionärsgården , V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar tel 
0155/131 31' 133 09, 134 29. 

NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möten 22/5 , 18/9, 16/10, 20/ll och 
18/12 i Fritidsgården , Ek torp. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad utom juni , juli och augusti i NY-huset, konferensrumme.t. 
Upplysningar 0910/186 80. 

NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten 
första helfria onsdagen i varje månad på Handelsklubben, Sundstorget 3, 
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14. 

PITEÅ SAMLARFÖRENING har möten tredje fredagen i varje månad 
utom juni-augusti. Upplysningar 0911/710 76, 500 17. 

SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möte i Sandviken på Folkets 
Hus kl 19.00 den 10 maj. Upplysningartel 026/13 J1 77, 25 26 17. 

SIGTUNA MYNTKLUBB har möten 30/5 och 17/6 på Drakegården, 
Sigtuna. Upplysningar te! 0760/252 23,357 77. 

TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möten med föredrag och 
auktion andra måndagen i månaderna februari-maj i Söderslätts Spar
banks samlingssal. Upplysningartel 0410/345 44. 

TÄLJE MYNTKLUBB har möte 17/5 på Föreningsgården, Torekällber
get, Södertälje. Upplysningartel 0755/185 68 el 405 71. 

VILLSTADSORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten med 
auktion andra måndagen i varje månad kl 19.00 på Finnvedens Sparbank. 
Upplysningartel 0371/322 02. 

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Örebro läns 
museum kl 19.30 sista onsdagen i månaderna mars-maj. 
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MYNT& 
MEDALJER 

Sveavägen 96 
Fack, S-104 32 Stockholm 19 

T-Rådmansgatan 
(uppgång Handelshögskolan) 

Telefon 08-34 34 23 

Köper • Byter 
Säljer • Värderar 

Kornmissionsuppdrag 

Mynt • Sedlar 
Medaljer • Tillbehör 
N urnisrnatisk litteratur 

Öppt~l: vanl. 11-18, lörd. 9- 14 

* * 
* 

NAPOLEON 
EMPEREUR/ 
REPUBLIQUE 
FRAN «;AISE 
Då och då väcker det förundran att 
franska mynt på åtsidan bär Napo
leons bild med omskriften NAPO
LEON EMPEREUR men på från
sidan har REPUBLIQUE FRAN
<;AISE. Napoleon blev kejsare 
1804 men myntets frånsida bibehöll 
orden "Republique Fran~ise" än
da till 1808. Napoleon brydde sig 
inte om att ändra på republikens 
konstitution då kejsardömet inför
des. Han bara insköt en inledning 
som innebar "att republikens sty
relse har anförtrotts åt en kejsare". 
Han var alltså kejsare i republiken 
Frankrike. 



Samlarmynt 1979 
Myntverket har nu börjat förpacka 1979 års mynt i samlarförpackningar 

Priser 
Mjukplastförpackning 
Presentförpackning 
Exp avgift t iOkommer 
Mjukplastförpackning, vid lev av 1-10 st 

, 11-20 st 

Presentförpackning, vid lev av 
" 

1-4 st 
5-8 st 

20:-/st 
25:-/st 

10:-
15:
osv 
10:-
15:
osv 

Leverans sker mot postförskott i den takt verkets kapacitet medger. 

Beställning kan insändas till 
Myntverket, Box 401, 631 06 ESKILSTUNA 
eller göras per tel 016-12 03 00 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 23 företag i tio 
olika städer l landet. Föreningen är ensam l sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i 
Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalsknin~ar.
Genom samarbete med do övriga modlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka 
sina tjänster. 

De nuvarande medltmmatna är: 
B. Ahlström Mynthandel AB 
Mils t et Sam u elsgatan 11, Box 7 662. 
10394 Sthlm7. tei . 08-10 1010 

Amneklevfs Mynthandel 
Skolgatan 20. 602 25 Norrköping 
tel 011 -10 29 50 

Yngve Almet Mynthondel 
Storgatan 49, Box 2068 
700 02 Örebro , t el. O 19- 13 50 61 

B. Björnssona Mynthandel 
Kullagatan 56, 252 20 Helsingborg 
tel. 042-14 12 11 

Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygatan 17,211 37 Malmö 
te l. 040-12 99 30 

Handelsbolaget Mynt oCh MedalJer 
Sveavägen 96. Fael<. 104 32 Sthlm 19 
tel . 08-34 34 23 

Hirs Ch Mynthandel AB 
Malmskil Inadsgatan 29 
11157 Sthlm, tel. 08-11 05 56 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 
371 00 Karlskrona, t el. 045!'>-813 75 

Malmö Mynthondel AB 
Kalendegatan 9, 2 11 35 Malmö 
to l. 040-11 65 44 

MoHaaon1 Mynthandel 
Ku ngsängsgatan 21 B 
753 22 Uppsala. tel. 0 18·13 os 54 

Norrtllje Mynthandel 
Tullportsgatan 13, Box 4 
761 00 Norrtälje. t el 0176-168 26 

Nord!. k Varut)ilnst Nova 
Södra Strandgatan 3. Box 40 
701 02 Orebro. t el. 019- t2 05 t t 

Myntellär.., Nu m lo 
Vallgatan 1, Box 2332 
400 t S Gl>teborg. t el 031·13 33 4S 

SoJ Mynt AB 
MAster Samuolsgatan 25 
11144$thlm.tei. 08-211770 

Sv a Mynt & Frlmirkahandal AB 
Sluroplan 4 , Box S358 
102 46 SIOCkholm. tal. 08-10 03 85/ 9S 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box S132 
102 43 Sthlm, tel . 08·62 62 61 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24,50231 Borås 
tot. 033-11 24 96 

Peo Mynthandel AB 
Drottninggatan 29, Box 16 24S 
t03 2S Sthlm. to l. 08-21 12 1 o 
Strandbergs Mynthandal AB 
Mäster Samuelsgatan 2S, Box 7003 
10381 Sthlm, t el. 08- 21 42 65 

Tlcalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 Göteborg 
tel. 031-208 1 11 

R. Uppgr..,s Mynthandel 
Roostiernas Gata 29, Box 11 060 
1006t Sthlm. te1.08-448281 

l. WaBin Myntgalleri AB 
Slora Nygatan t4, 111 27 Sllllm 
t el. 08-20 27 5 1 

Hi kan Westerl~.r~d Mynthandel 
Vasagatan 42. 111 20 Sth lm 
to l. 08-11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
Box 5132, S-102 43 Stockholm 
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• 

Nu är det dags 
att lämna in mynt till 

HÖST
AUKTIONEN 

. ~----------------------------------~ 
SOM FRÄMST OMFAnAR SVENSKA 

OCH NORDISKA MYNT l GODA KV ALlTEER 

• 
VAR MED PÄ VAR FRIMÄRKSAUKTION! 

(Dagen efter myntauktionen). 
Auktionen kommer att omfatta många intressanta obiekt. 

Kontakta oss så får ni utförligare infonnation. 

SVEA 
MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB 

STUREPLAN 4 Box 5358, S-102 46 STOCKHOLM, SWEDEN 

TELEFON 08 -1 O 03 85, 1 O 03 95 

BANK : SVENSKA HANDELSBANKEN 

• 

• 


