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Kontrollvikter i Avesta Av Bertel Tingström
(samt en liten räkneövning)
Den bästa beskrivningen av verksamheten i myntverket i Avesta har utan
tvekan gjorts av Anton Swab (17021768). Han var auskultant (lärling) vid
Bergskollegium 1723. Hans berättelse
om Avesta Cronobruk är inlämnad i
maj 1724, forsedd med "Perspektiv Ritningar af dhe fornemsta byggnader, machiner och werktyg". Berättelsen är utgiven från trycket 1983 av
lemkontoret i anledning av Avesta
Jernverks 100-årsjubileum som aktiebolag. Swab adlades von Swab 1751.
En annan nära samtidig auskultant,
Lars Harmens, har också skrivit en
liknande berättelse, med teckningar
av verksamheten som bilagor. Denne
senares teckning av justerkammaren
återges här, bild l. Den visar det rum
där de stora färdighamrade plåtarna
klipptes till myntämnen enligt ett bestämt schema . Detta skedde genom
storsaxen, vartill flera man behövdes.
Plåten eller senare dess delar klipptes
alltid på mitten . Därigenom behövdes
inga måttband, endast ögonmått. De
kunde på sätt som bilden visar delas
vare sig det skulle bli 4 -daler eller lägre nominaler. Varje sats i smältdegeln
(den mängd som togs ur härden) kan
antas ha vägt omkring 13 kg och summan av 4 st 4-daler, 8 st 2-daler, 16 st
l-daler eller 32 st 'h-daler var densamma, 12,09 kg. Vikten var alltid
proportionell mot valören och varierar mellan 12,088 och 12,096 kg. Variationen beror på decimalsystemet och
att vikten är uttryckt i hela gram. Indelningen enligt det dåtida viktsystemet ger exakt relation: 4-daler 8 8/9
marker, 2-daler 4 4/9 marker, l-daler
2 2/9 och 'h-daler l 1/9 marker
stapelstadsvikt, dvs i Stockholm. Ett
skeppund är 136,024 kg och indelas i
20 lispund, varje lispund = l markpund eller mark. Ett markpund är sålunda 1/400 av ett skeppund.lndclningen är alltid densamma men här avser
vikten metall (koppar). För livsmedel
tanns viktualievikten som var högre
per skeppund. För metall gällde uppstadsvikten = 5 % högre än stapelstadsvikten (t ex i Västerås) och bergsvikten = ytterligare 5% . "Berget"'
var Falun. l Västerås resp Falun var
alltså resp vikter 136 kg + 5% =
142,8 kg och 149,6. Mynten i Avesta
tillverkades efter stapelstadsvikt.
Då den stora plåten icke var valsad
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storleken på de tre kontrollvikterna är:
Avesta 'h -daler 75><75 mm 9 mm tjock
Uppsala l-daler 84x84 mm 15 mm tjock
KMK 'h-daler 55x55 mm Il mm tjock
Sammanställning av vikterna i denna artikel:
48,042 milligr
ass
7.078,4 ass
markpund
340,06 gram
1h daler SM 1715
1/360 skepp. =
377,84 gram
7.864,8 ass
'h daler SM 1709 l 2/3 markp. =
11.797 1/3 ass
566,76 gram
l daler SM 1709 3 1/3 markp. = 1.133,53 gram
23.594 2/3 ass
10 markp.
70.784 ass
3.400,6 gram
2.831,366 ass
l skepp.
136.024,0 gram
Vi känner idag endast tre kontrollvikter. Känner någon i läsekretsen
till någon ytterligare vänligen meddela

Berrel Tingström
Uppsala 8

- detta var tekniskt möjligt i Sverige
forst ett stycke in på 1770-talet utan
endast hamrad var det svårt att skära
myntämnena så exakt som myntordningen föreskrev. Sedan den stora plåten skurits i avsedda myntämnen återstod kontrollen av dessas vikt. Detta
skedde på balansvåg där en kontrollvikt låg i ena vågskålen. Om vikten
var den rätta dvs inom vissa maximioch minimigr'.inser, remedium, gick
den till prägling. Om den var for lätt
gick den till omsmältning, om den var
för tung avklipptes ett eller flera hörn
så att myntämnet fick passande vikt.
Det finns några exempel på att man
använt fOr lätta plåtar att tillverka ett
plåtmynt av lägre valör, t ex en for lätt
4-dalers plåt kunde skäras till en
2-daler. Remedium var 1690 för plåtmynt 3,9 %. Denna siffra är inte senare bekräftad men kan antagas ha gällt
även 1700-talet.
Förf. har mätt genomsnittsvikten av
plåtmynt enligt olika myntordningar.
Avvikelsen är liten, för 1/2 -daler på
1700-talet endast 8 gram. Avvikelsen
är alltid nedåt. l procent är avvikelsen
från 0,6 till 2, l beroende på valör. Antalet vägda enligt myntordningen 1715
är 1,579 st, ett statistiskt tillräckligt
högt tal.
Plåtar med godkänd vikt fordes
ännu en gång till glödgning före präglingen. Här kan ha uppstått viss viktf6rlust.
Av de använda kontrollvikterna,
vilka måste ha varit minst en for varje
myntordning och valör, möjligen flera, är idag kända endast 3 st. En fin-

nes i Avesta Myntmuseum, Fig 2, och
avser 'h daler SM enligt 1709 års
myntordning. Den är gjord av mässing, fyrkantig och ungef.'ir 9 mm
tjock. Mitt på övre ytan har funnits en
knopp. Där står ingraverat: " l t
Marc k Metal Wigt ll797 J Ass Som
Giör + Daler Sölfwer Mynt Afwesta
den 4". Den är komplett utom att
knoppen saknas och att inskriften slutar med "den 4". Vad då?
Det får sin foridaring av den kontrollvikt som finns i Uppsala Universitets Myntkabinett, Fig 3. Denna vikt
avser l daler SM enligt samma myntordning, 1709. Inskriften är här: "3 J
Marck Metal Wigt 23,594 + Ass Som
Giör l Daler Sölfvver Mynt Afvvesta
Den 4 1710".
Enligt Wolontis Kopparmyntningen
i Sverige 1624 - 1714 sid 296 f har
1709 utmyntats 47,748 daler SM. Det
finns emellertid inga plåtmynt med
årtalet 1709 utan först 1710. De nämnda har tillverkats 1710 men inom
r'.ikenskapsåret, som började l april
och avslutades 31 mars. Datum på
myntvikten är den 4 men vilken månad? Förordningen är daterad 3 december 1709. Då plåtmynttillverkningen upphörde 1691 är det foga troligt att det omgående fanns utbildad
personal kvar och kanske heller inte
tillräckliga lager. Myntning av sjättedelsören hade dock forekommit 1707
och 1708. Om den okända månaden
skulle ha varit mars skulle den nämnda kvantiteten producerats på mindre
än 4 veckor. Under bokforingsåret
I710- 1711 tillverkades över 750 000
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l
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=

l

•
•
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Bild 2
Komrollvikt för 1/z daler enligt 1709 års myntordning

ni ng. Grunden Rir vikten var ass, den
holländska myntviktens lägsta enhet,
48,042 milligram. Utmyntningsgrunden var 120 daler per skeppund 1709,
dvs det skulle av ett skeppund bli 120
daler i myntade plåtar. Vikten av ett
ass är i förhållande till dåtidens teknik
mycket liten, mindre än 5/100 gram
men som framgår nedan inte en jämn
del av vårt viktsystem, skeppundet
och dess delar. Asset dög dock både
som internationell enhet och som
kontroll vikt.
Den tredje vikten liknar de båda övriga och har inventaricnummcr på
KMK 13 665, inkommen 1909, Fig 4.
Inskriften är: " Richtplåt Til t Daler
Silfwer MYDess Halt I Marc Met W
och 786 ~ As Blifwer Af l Skeppund.
Käppar 360 Plåtar A 0 1715 ~~~ (anm. :
siffran l har kluven fot).
Om man med 360 plåtar menar 360
st 1/z-daler SM är det r.itt enligt fOrordningen av den 17 maj 1715, då det
skulle tillverkas 180 daler av ett
skeppund. En sådan 1/z-daler skulle
då väga 11360 av ett skeppund,
7 864,89 ass eller 377,84 gram. Relationen till 1709 års plåtar är att 1715 års
skall väga 2/3 av de förra. (1201180).
På plåten står emellertid 786 !1 ass.
Det är tydligt att gravören har hoppat
över den fjärde siffran, 4, och läst 48
som decimaler. 48 hundradelar eller
ännu mer exakt 489 tusendelar blir
just ii som han ingraverat som ett
bråk. Ingraveringen är alltså riktig
utom att siffran 4 fattas i det hela
ass-talet.

Bild 3
Kontrol/1·ikt for J daler enligt 1709 års m_mtorclning

daler. Förf. gissar på februari som
sannolik begynnelsedag. Det kan erinras om att danskama gick i land i
början av november 1709 och diskussionen och beslutet i rådet var den 3
december. Det tog säkert 2 månader
att komma igång.
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De båda kontrollvikterna har så klara likheter att de bör ha tillverkats och
använts vid samma tillfiille.
Innan vi går över till att behandla
den tredje bevarade, som finns i Kungl
Myntkabinettet. bör något sägas om
vikter i dåvarande och nuvarande räk·

Bild 4 Komroll11ktfor 111 daler enligt 1715
års mpuordning. Skala l : l. Fcno G. Hilde·
brand

Finns det en svensk Weimar-taler för år 1631?
Av Hans-Jurgen Ulanska och Herbert Erzmann, Erfurt (DDR)
Inledning
Med svenska truppe rs landstigning på
ön Usedom år 1630 grep Sverige under sin konung och härf6r.trc Gustav
II Adolf aktivt in i krigshändelserna
på tysk botten. I takt med hans segerrika frammarsch utvecklades i dc intagna eller med honom sympatiserande områdena en ivrig präglingsverksamhet till ära och nytta fOr den svenske konungen, något som i hög grad
kom till uttryck i såväl mynt som
medaljer.
Såsom säkra präglingsorter är i kronologisk ordning hittills fastställda:
Erfurt, Wiirzburg, Mainz, Niirnbcrg,
Filrth. Augsburg. Osnabriick och
Wo lgast.
Pr.iglingar förmodas dessu tom ha
skett i Stettin, Hildesheim och Weimar. l det f61jande skall behandlas den
taler för år 1631. som händelsevis har
tillskrivits myntorten Weimar.
Svenska !#!imar-talem al' år 1631
Hertig Wilhelm av Weimar. som regerade vid den tiden. var en av dc fOrsta
tyska furstar som anslöt sig till Sverige. Hans broder, hertig Bernhard av
Weimar. stod i svensk tjänst som general till sin död 1639 och övertog
även för kort tid efter Gustav Adolfs
död vid Liitzen överkommandot över
den svenska hären. Även över honom
präglades då några medaljer (se en tidigare artikel i SNT av J. Hack!,

1990:2, s. 34).
Efter närmare forskningar i myntorten Wcimars historia under samma
tid kan relativt säkert uttalas följande.
Det ifrågasatta myntet för år 1631

bär på vapensidan initialerna G A.
som berättigar till au hänföra dem till
Weimars myntmästare Gabriel Andrae (eller Andressen. som han själv
skrev sig). Enligt handlingarna framträdde han sista gången år 1629 med
ett ställningstagande till mindervärdiga pfennigc, som omnämndes i kurfursten Johann Georgs av Sachscn
myntfOrordning av den 29 januari
1629.
Myntmästare Andraes dödsdag
finns dokumentärt belagd och är datcrad till den 12 september 1632.
Mellan åren 1629 och 1632 priigladcs i Weimar följande mynt, som dock
alla saknar myntmästarmärke: dubbelgroschcn för år 1630 och groschen
for samma år över Augsburgska bekännelsen. ävensom orttaler och grosehen över von Botshcims död tir
1632. Även före denna tid saknades
myntmästarmiirke på flera mynt. De
båda nämnda årtalen tillåter dock den
slutsatsen, au Andrac kunde ha präglat ovannämnda mynt år 1631, eftersom man p g a av avsaknad av O. An·
draes dödsdag i nyare publikationer
tagit avstånd från att tillskriva Weimar
detta mynt. Under alla förhållanden
kan det inte röm sig om någon större
upplaga for dcua liksom för övriga
ovannämnda 1nynt , ty mynthuset var i
bristfälligt skick. Gabriel Andrae
meddelar i en odaterad skrivelse (.från
åren 1625 till 1627) följande: "Aven
har på 29 veckor ingenting utmyntats.
och har under samma tid smältrummet och smältugnen vid skilda tillfållen stått under vatten, så att skorstenarna måst muras igen på taket.''

All tillskriva myntorten Weima r yt·
terligare mynt fOr Gustav II Adolf för
1631 och 1632, såsom Tentzel försökte
(i Saxoniae tmmismatica - Emestinisclre linie), ii r ohållbart. enär det ena
av de nämnda mynten är klart betecknat med Erfurts myntmästare Weissmantels myntmästarmärke och det
andra präglades efter Hildesheims
stämpel form.
Siwanmärkning
Med den cfterstriiv-Jde tillskrivningen
av 1631 års talcr till Weimar. som en
av dc första tyska myntpräglingarna
fOr Gustav Il Adolf i Tyskland, gjordes ett fOrsök att utfylla en lucka i attribueringen av dc mynt som präglats
över honom mellan 1631 och 1634.
Den i början av oss ställda frågan ,
om det finns en svensk Weimar-talcr,
bör slutgiltigt besvaras jakande efter
besked om G. Andmes dödsdag. Att
hånvisa till någon annan myntmästare
med initialerna G A iir inte möjligt.
Intensiva efterforskningar måste
bedrivas. så au ytterligare uppgifter
om präglingsorter för dessa för det dåtida Tyskland mycket intressanta och i
sina enskildheter ännu inte klart belysta präglingsperioder publiceras,
kompletteras eller helt omskrives. För
hiinvisningar, uppslag eller kritik iir
fO rfattarna tacksamma.
(På flirfauarens bt'gtlran Öl'trsau frdn Numisttuuisclzt Htftt 37. Kulmrbund der
DDR. Gesellsclzaft fiir Heimatgeschichte
Be;:irksfachausscllllss Numismatik. av

NUF.)

Den sk Weimar-talem 1631 med myntmästare Gabriel Andrae's signmur. Kungl Mymkabineuet. Foto Nils Lagergrerz. ATA.
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Skatten från Cuerdale
En saga i silver
Av Elsa Lindberger
Den 15 maj 1840 - för jämnt 150 år
sedan - hittades den berömda Cuerdaleskatten. Det skedde under arbetet
med förstärkni ng av en kajkant till floden Ribble i Lancashire, strax söder
om Preston vid norra Englands kust
mot Iriska sjön. I jordmassan invid
det gamla murverket upptäckte några
arbetare en oerhörd mängd silver,
som hade legat inneslutet i en av ålder
forstörd blykista: mer iin 7 500 mynt
och l JOO bitar av smycken, tenar och
barrer.
Händelsen celebreras nu med en
stor och innehållsrik jubileumsutställning i Liverpool Museum : A Silver

Saga - Viking Treasure ji'Om the
North West, 12th May - 2nd Sept.
1990. Medverkande är ett trettiotal

museer och institutioner i England ,
Skottland , Skandinavien, etc. Bl a har
Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet fran samlingarna i Stockholm !anat material till utställningen
(jfr fig. 1-2).
71ze Cuerdale hoard har betecknats
som den hittills största vikingatida
skatten, bade kvantitativt och kvalitativt sett. Dess nedläggningstid, något
av 900-talets första år, sammanfaller
med en del av de relativt tidiga vikingatidsskauer som hittats i Sveriges
jord och som hu vudsakligen innehåller orientaliska mynt, t ex det stora
Gotlandsfyndet från Stora Velinge i
Buule socken (CNS 1.2:38). Men
Cuerdaleskatten innehöll blott ett fåtal
islamiska dirhamer. Jämfd relsen innebär också, att den ligger 100- 200
år tidigare lin våra största silverfynd
med anglosaxiska och andre! västerländska mynt; dess innehåll speglar
därför en helt annan del av historien,
nämligen de danska vikingarnas kolo-

nisation av Northumbria under
800-talets sista årtionden och begynnelsen av 900-talet. Dominerande
myntherre är den danske l.:ung Cnut
(c. 895-c. 903. troligen med tillnamnet Siefred) i East Anglia och hans
bundsf6rvanter. Myntort var York,
Ebraice Civitas; antalet rör sig om ca
5 000 ex, varav mer än 3 000 fOr Cnut:
åts. CUNETTI, fräns. CNUT REX.
Bildspråket är kristet, med korsformer som har förebilder i bysantinsk
och karolingisk myntning. Likaså texter på latin, t ex MIRABIUA FECIT,
hämtat från kristen liturgi. Till kategorien ''Vikings" räknas även de
minst l 815 ex som går under beteckningen St Edmund memorial coinage.
Drygt l 000 mynt i fyndet hörde till
kungarna av Wessex, de flesta var
präglingar fOr Alfred den store
(871- 899), några för hans son och efterträdare Edward d.ä. Ärkebiskoparna av Canterbury var representer.tde med ett 70-tal mynt, kungarna
av Mercia och East Anglia med några
exemplar. Ca l 000 mynt var av frankiskt ursprung; 2/3 av dem präglade i
Limoges för den karolingiska ättens
myntherrar.

Publicering
Det märkliga skattfy ndet presenterades påföljande år av Edward Hawkings vid två sessioner i Numismatic
Society, den 25 nov. och 23 dec. 1841.
Fyndbeskrivningen publicerades i
Numismatic Chronicle V, London
1843, under titeln An accowu of coins
and treasure found in Cuerda/e. Av
den framgår också, hur skatten från
att först som "treasure trove" ha varit
"the property of Her Majesty", av
drottningen själv genast (här anar
man mellan raderna sagesmannens
förtrytelse, om ock i behärskad form)

Fig. l Hedeb)111)'nt frdn Birka. grav 184. Malmer KG 5. A21Bl.

ca 830-850. K MK.
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placerades i olika höga herrars händer
för att fördelas mellan flera museer
och institutioner, inte bara i England
utan även i andra länder - Frankrike,
Danmark - ja, också till särdeles promineilla myntsamlare ... ; allt detta
för att sprida glädje och kunskap i vidare kretsar av numismatiker. historiker och arkeologer. Dessutom måste
man räkna med att en del av fyndet redan från början hamnade hos både
skattfinnare och markägare. Med en
rysning tänker man på dc svårigheter
som därmed lagts till hinder för den
vetenskapliga genomarbetningen av
hela Cuerdalefyndet i vårt id. Den förväntas nu res uhera i en publicering så fullstiindig som möjligt och efter
moderna metoder - av hela det tillgängliga materialet.
Efter Hawkins redogörelse för 150
år sedan har givetvis mycket fått revideras och kompletteras. Spridningen
av mynten gör att åtskilliga av dem
finns publicerade i serien Sylloge of
Coins of the British lsles (SCBI). Ett
värdefullt bidrag till forskningen gavs
av herrarna C.S.S. Lyon och B.H.I.H.
Stewart i en artikel 71ze Norrhumbrian
Viking Coins in the Cuerdale Hoard

(Anglo-Saxon Coins, London 1960,
ss. 96- 121). Tyvärr medger inte utrymmet här något referat; jag hoppas
få återkomma till ämnet vid ett senare
tillfälle.

Föredrag och seminarier
Med utställningen i Liverpool kornmer många frågor att ställas och - i
bästa fall - besvaras:
Vem gömde skatten - och varför
just där?
Varifrån kom allt silvret?
VarfOr gömdes det överhuvudtaget?
Detta är exempel på dc problem-

Fig. 2 Vikingatida vik1lod, KMK 100664. OkDnd pro\•eniens.
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Fig. 3 Ndgra exempel pd 1ecknade 11!}11/bilder i Numismmic Clzronicle V 1843, PI. 9 och 10.

komplex som nämns av utställni ngens
arrangörer. Föredrag och seminarier
kommer att hållas som berör vikin·
garnas härjningståg och begynnelsen
av deras bosätt ning runt Iriska sjön;
ursprunget och utvecklingen av vikin·
gamas kungadömen i Dublin. York
och The Isle of Man: vikingarnas
bruk av silver, omy ntat och myntat,
samt - inte minst - de speciella omständigheterna rum Cuerdale -fyndet
och dess spridning åt olika håll.
Efter de systematiska utgrävningar
som på senare tid gjorts av vikingatida
handelsstäder (Dublin, York. etc.)
finns det alla skäl att hoppas på ett gi·
vande resultat av den verksamhet som
nu pågår i Li verpool kring utställnin·
gen av Cuerdalefyndet. l detta sam·
manhang kommer förvisso även våra
undersökningar av Birkas ..Svarta
jord'' att ge en länk i historiens kedja.

Ärade åhömrc!
Den ulStällning om europeiska mynt och
medaljer som nu öppnas här i Kungliga
Myntkabinenet är en avde många mani fes·
tationcr som ingår i "Fjonon dagar för
Europa". som i övrigt består av ytterligare

utstiillningar, föredrag, debatter, konserter,
filmvisningar och teaterfOreställningar.
Eva nema ngel "Fjorton dagar fOr Euro·
pa" organiseras av Sverige och dc 17 med·
lemsländer av Eu roparådet som är rcpre·
senterade i Stockholm. Det har som tema
"Europa - en gemensam kultur, en ge·
mensam framtid".
Tilliför kort tid sedan hade man skäl ntt
hysa tvi ve l om Europas gemensamrna
framtid. men händelserna under 1989 och
hittills under 1990 ger oss anledning att
börja tro på en gemensam f ramtid fOr hela
Europa.
Som svensk delegat i Europarådets par·
lameniariska fOrsamling ser jag det so m
angeläget att Europar:'ldct successivt kan
utvidgas att gälla alla Europas stater. Politisk demokrati och respekt fOr miinsk·
liga r'jttighctcr utgör hörnstenar i Europa·
rådets krav p:'l medlemskap. Det är min
förhoppning att sådana rörhåll anden ska
ut\•ecklas i dc ännu utanfOrstående staterna
i Europa. att dc i en snar framtid kan leva
upp till villkoren för medlemskap.
Eu av Europarådets många arbetsfiilt är
kulturli vet. Det är närmust den delen som
uppmärksammas genom projektet "Fjor·
ton dagar för Eu ropa".
Dettalas ofta i högtidliga sammanhang i
allmänna ordalag om den europeiska kulluren. Detleder läntanken till något enhet·

Förkortningar:
CNS = Corpus Nurnmorum Saeculorum
IX-XI qu i in Suecia reperti sunt (fOrtcck·
ning över dc viki ngatida myntfynden i Sverige, 8 voL utkomna).
KMK = KungL Myntkabinettet. Stock·
hol m.

Från Kungl.
Myntkabinettet
Riksdagsman Lars Guslafssons lal1·id öpp·
nande1 av u/Siållningen "Del eumpeiska
arve/ speg/m i myn1 och medaljer ' ' i Kung·
liga Mymkabine11e1 den 13 februari /990:

Riksdagsman Lars Gzwafvson inviger. F01o Frans Kon/en, S10cklw/m.
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ligt. något avgriinsban . Nu är det väl en öppen fråga hur mycket gemensamt det har
funnits och finns i den europeiska
kulturen.
Man kan å ena sidan peka på inilytande
från den grekiska antiken. den romerska
rätten. den kristna religionen. den empiriska naturvetenskapen. dc stora politiska
idesystemen från 1700- och 1800-talen.
det industriella produktionssystemet. de
varandra avlösande riktnin2ama inom litteratur. musik och bildkon;t. mellan- och
Ö\·erstatliga intcgrationssträvanden. direkta militära annektioner. - Dessa har alla
under olika perioder bidragit till vissa gemensamma referensramar och således i
fOrenhetligande riktning. men också i si na
ytterligheter till fönryck och unifiering.
Mot detta kan t! andm sidan anft>ras de
oli ka språken. den religiösa splittringen.
nationalst:llemas rivalitet. chauvinistisk
historie~krivning. de niiringslivsmässiga
olikheterna. dc skilda myntsystemen.
inomstatliga regionala spänningar. uppdel ninl!cn i militära maktblock. Allt detta har
bid'iagittill siirpriigel och mångfacetten ng.
men också till misstro. fiendeskap och
krig.
Ska vi dra någon lärdom av detta. är det
väl näm1ast den. att sträv:mdena till enhet
och till mångfald måste balanseras. - Enhetligheten tilr å ena sidan inte drivas så
långt att den slutar i en allt förb-ävande
despoti. l all mångfald måste å andra sidan
Ii nna~ så mycket gemensamt att Europa
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kan upplems som en gemenskap värd namnet. - Allt detta är lätt att säga men sv:\n
att göra.
Utan att gripas av total eufori infOr utvecklingen i Europa just nu, v;igar man
kanske iindå hoppas att Esaias Tcg ncrs ord.
när han 1829 vid magisterpromotionen i
Lund hiilsadc den danske diktaren Adam
Oehlcn~chläger. skulle kunna fil tillämpning på fOrhAllandena mellan Europas olla
länder. Hälsningen löd så här: ..Söndrin·
gcns tid är förbi - och hon borde ej funnits i andens fria. oändliga v:irld".
Den utställ ning vi nu kan se...Det europeiskaarvet i my nt och medaljer... illuMrerar båda de tendenser jag nyss nämnt. enhetlighet och mångfald.
Här finns företeelser och drag som är gemensamma. som visar likheter och ömsesidigt beroe nde. företeelser som upprep:1r
sig under olika tidsperioder.
Det gäller givetvis mycket av det ~om
hör till 111)711S och sedlars _mre. formen.
met:tllen. pr:iglingsmaneret etc. - Men låt
mig stanna inför en ann:tn aspekt. en
aspekt som det faller sig naturligt att framhålla med häm•isning till det samhällsekonomiska läget i v:in land just nu - och det
är injlotiant'n. Den är en gammal fOijcslagarc tillmänniskan och hennes samhiillcn.
l den utmärkta inlednin!!stexten till ut;täll ning~kmalogc n erinras ~i härom.
Vi har av ledande politiker uppmamm.
hata inllmionen. Uppe nbarligen riicker det
inte metl hat. för annars skulle vi nog ha -

om inte avskaffat - så dock vibentligt
minskat inllationen. - Men det rör sig nog
om annat också. om kolliderande hand gripliga gruppintressen.
Som i så många andr.t fall pa>>ar Schil lcrs ord - lagda i Wallensteins mun - dUr
han står med en av si na unga underbefä lhavare och blickar ut över slagf:iltct : .. Lcicht
beicinander wohncn die Gedanken. Doch
han im Raume stos;en ~ich die Sachcn:·
(Lätt lev:! t:mkar vid varandra' ~ida. men
hån i rummet stöta tingen samman.)
Tingen är i detta samm:1nhang den lcvnadsniv:i och de livsvillkor wm mynt och
sedlar ger människor möjlighet :ttt cftcrfr:\ga och uppnå. Så l:inge dc~sa ar sncdfOrddiide - i Sverige. i Europa. i viiriden kommer tingen att ~töm ~am man h:\n i
rummet.
Möjligen skulle ocksol en högre grad uv
insikt om samhäll ekonomi~ka ~mman
hang. inte minst insatta i ett internationellt
pe~pektiv. hos en Mörrc del av befolkningen kunna bidra. Men in\ikten fOr oft:t en
ojämn kamp mot det invc,tcradc intrc,,ct.
Penningen :.om lrjMpm<'Jel att dm~m
och att spå ro koma/..ter triidcr m., ocksol till
mötes här. Detta gäller självfallet mc~t ror
iildrc tider. innan dc skriftl iga källorna blir
fylliga. Vid arkeologi>k:t utgritvning:tr h:tr
III) ntfynden - jämte annat gr:tvgo<h och
,jiilva gravskicket - kunnat ge bc;kcd vm
tidsperiode r. konlaktcr och inllytcbcr. J:~g
har ,jmv upplevt hur 1930·talch lckplnt,cr
ute i den glcsby~da villaflirurtcn h!.:v

1960- och 1970-talens utgrävningsfåll vid
storstadens expansion. där mynt från bl a
London och Lincoln i England från 900och 1000-talen pekade på någon form av
kontakt, direkt eller indirekt. med denna
del av Europa. som då låg veckor. kanske
må nader avlägsenme n som nu nås p!t någrJ timmar.
Mynt och sedlar som konsthtmt,·erk och
konst träder oss också till mötes på ut~täll
ningen. - Här ser vi mångfalden: i präglingar. i valörer. i ~torlekar. i metaller. i
mynt~ortcr. i porträtt. Men det är en mångfald som håller sig inom vissa gr'Jn~cr.
Kontinuitet. konservatism. upprepning
kan också siigas vara kä nnetecknande.
Med hän~yn till f()rändringarna ute i
Europa. jag tänker då både på öst och väst.
frågar man sig fOr övrigt hur avlägsen en
gemensam europeisk I"CI[Itfa är och hur den
kan komma att manifestera sig i mynt och
sedlar? Behöver vi ö,·er hU\·ud taget någm
mynt och sedlar i framtidens samhälle'?
Måhända forverkligas några av dc utopiska
tänkarnas ideer om ett penningfritt sam hälle. men kanske inte riktigt p!t det sätt dc
tänkt sig.
"Moncy b the root of all cvil". sjöngs det
en tid i någon visa eller schlager. Jag t)cker
kanske. att det är att 13 i. Ondska - hur ''i
än definierar den - fanns. såvitt vi kan se
av historien. långt innan penninghushållningen blev dominerande. - Icke förty är
det intressant att notera hur penningen har
givit upphov till dc mest skiftande utgjutelser. från totalt fOrdömande till hänfOrt dyrkande. Det kan knappast vara tinget i sig
med sin form. färg. ''ikt etc. som åsl3dkommcr dessa känsloengagemang i olika
riktningar. - Det torde i stället \ ':lr-.1 allt
det som 111) nt och sedlar stAr för som S) S·
tem. allt det den som har dem kan skaffa
fOr dem. :~lit det somden som intl'll:trdem.
i me kan skaffa. som ger intensiteten både i
diskussioner om penningsystem och rordelningsmekanismer.
Ja. ärade åhörare och arrangörer! Det
blev inte mycket om numismatik i detta anförande. utan fastmer fria funderingar
kring Europaråd. innation. ekonomi och
penningar )Om medel att föi'V':i!'\':1 reala resurser.
Al·slumings,·is. Studem gärna mctl iver
och intresse mynt och sedlar som histarisko fOrcm:\1. som kommärliga pr<Xluktcr.
som vardagliga. prokliska betalningsmedel. men ägna också en liten tanke åt det
som funnits och finns bakom dessa mynt
och sedlar. åt den verklighet. det rum. där
med schillers ord. tingen hårt stöta samman. - Fö~t då blir ~nligt min mening
studiet av mynt och sedlar riktigt in·
tressan t.
Med ett t;1ck till Kungliga Myn tkabinettet och dess chef Lars O Lagcrqvist samt
till organisationen för " Fjorton dagar fOr
Europa" ber jag att ta förklara utställningen "Det europeiska arvet speglat i mynt
och medaljer" för öppnad.

Medalj över Hjalmar Lundbohm
Ingenjörsvetenskapsakademiens mcdalj fOr år 1984 hedrar geologen och
industriledare Johan Olof Hjalmar
Lundbohrn.
Johan Olof l-ljalmJr fOddcs den 25
april 1855 i Älvsborgs län. Ödeborgs
socken. Han var son till kronoliinsman August Ferdinand Lundbohm
och Augusta Hammarin. Efter full bordad skolgång i Vänersborg tog han
examen vid Chalmerska slöjdskolan
1877. Redan 1879 kom han au ta anställning vid projektet för Sveriges ge·
ologiska undersökning. Au hans levnad och gärning fick en geologisk inriktning berodde dels på stort intresse
och aktningsvärda självstudier. dels
på den fem år iii d re ryktbare geologen
och naturforskaren Alfred Gabriel
Nathorst. Lundbohm hade som biträdande ingenjör mött de nne vid viigarbeten i Halland. 1885 blev Hjalmar
Lundbohm bitrjdande geolog och
1888 geolog. en befattning han uppchöll till 1902. Bland hans vetenskapliga produktion från den här tiden k.1n
nämnas ett över Halmstadtrakten geologiskt kartblad och en avhandling om
den äldre baltiska isströmmen i Sydsverigc. Samtidigt var Lundbohm en
varm vän av ut vecklandet av en svensk
stenindustri. Hans insatSer inom detta
område. vilka för övrigt skulle visa s ig
bli best~endc. var en reseberättelse
med särskild tonvikt på Storbritannicn om gr.mi tindustrin i utlandet 1889.
Att natursten på så sätt kom att bli ett
sännärkc fi)r s tockholmsarkitekturen
vid " le fin de si~cle" har vi i icke
ringa grad Lundbohm an tacka för.
Hjalmar Lundbohms största bedrift
framfOr alla andra blev emellertid
grundandel av samhället Kiruna år

Reprofoto:

1899. Bakgrunden var konstgödning. ·
ämne n. Ingåe nde i den så kallade ap:ttitkommissioncn hade han 1889 sänts
till Norrbotte n fiir att undersöka om
apatiten skulle kunna tas i anspråk för
industriell framstiill ning av konstgödningsämnen. Han~ rapporter blev negativa. men hans vetenskapliga under~ökningar ledde till hans övertygelse
om vildmarkens Rirutsiittningar an
förvandlas till en blomstrande industribygd. Planer fiir gruvd ri ftens tekniska sidor utarb~.:tadcs. Jii rnviig, den
så kallad~.: malmbanan, byggdes och
organiserades för malmtransportcr.
Redan 1898 var han disponent vid
Luossa\~Jara- Kirunavaara AB och trafikaktiebolaget Griingcsberg-Oxclösund. Även efter Kinmas grundliiggnings egentliga slut fortsatte Lundbohm. bcsjiilad av starkt socialt
ansvar. att vårda sitt "skötebarn". Han
motverkade att en kåkst<ld växte fram,
~örjde för an ·kolundcrvisning indttadcs och att en kyrka byggdes. Genom Kiruna kyrka~ litSmyckning bröt
hans konstniirliga talanger fram och
han fick kon takt med dåtidens
konstnärselit i Sverige. Så t ex har inge n mi ndre än prins Eugen, för övrigt
en ofta sedd gäst hos Lundbohm. målat ahanavlan i Kiruna kyrka. Lundbohms disponentbostad stod öppen
fOr alla. även lapp;trna fOr vilka han
hyste stort intresse. Hans intressse för
Lappland och lapparna mcdfOrdc att
han stödde dc naturvetenskapliga statio nerna i området.
1907 blev han för vetenskapligt nit
filosofie hedersdoktor i Uppsala. Ledamot av lngcnjörwctenskapsakadcmien blev han 1919. Kommendör av
Vasaorden med stora korset blev han
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1921. 1920 avsade han sig disponentskapet på grund av gryende ohälsa.
Sina sista !tr tillbringade han hos en
broder i Fritsla socken. Älvsborgs
län. Hela sinliv fOrblev han ogift. Johan Olof Hjalmar "Lapplands okrönte konung.. Lundbohm gick in i evigheten den 4 april 1926. Han är. som
sig bör. gravsan i Kiruna.
Medaljen mäter 44 mm i diameter.
Kungliga MyntkabineueL~ exemplar.
brons. v-äger 79.36 g och 79.2-1 g.
präglade av A B Sporrong. Nornälje.
upplaga 800 st brons. 20 st silver.
Medaljen är signerad Yvonne Möller
(1953- ). Över en urbergsimiterandc åtsida - med l ite fantasi kan ytans
små ojiimnheter och urholkningar tydas som norrbonnisk lav - har konstnären mejslat ut en skiktuppbyggl.
barkaktigt och getabocksliknande
Gustaf Il Adol fporträll , vänster profil. av Lundbohm. Mindre plastisk
och mindre trästocksakligt barkig än
Sven Wingquist från 1980 finns änd!t
dessa båda egenskaper där. Det plastiska i v-äxelverkan mellan urbergportr'.itt och det barkiga i porträttets
formella utbyggnad, som - nästan
som i en geologisk profilkarta - i
skikt efter skikt sedimenteras inifrån
och ut. Lundbohmsportriittet bygger
på en modellstudie av skulptören Lars
Englund . Porträttlikheten är större
här än i Wingquistporträttet från 1980.
något som till icke obetydlig del kan
tillskrivas "gctabocksskägget ".Konstnärligt tveksamt är det ändå som sig
bör att en man som var intresserad av
Lappland-Norrbotten hedras med
gråsten/granit. vilt och jiirn. Åtsidans
text lyder: HJALMAR LUNDBOHM
1855- 1926 lYA 1984. Frånsidans
brons är i urbergsvacker granitimitation uwn text men med f}ällripe- och
järnsymbol er.
77wm Braunerhielm
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Ny årsmötesmedalj
Svenska Numismatiska Föreningen~
styrelse har beslutat att låta prägla en
!t rsmöte~mcdalj över den frikostige
donatorn, numismatikern m m Herman Frithiof Antell . Han faddes i Vasa. Finland 1847 och dog i Paris 1893.
EndaM -10 :lr gammal fö runnades det
honom att ~kapa en av vår tids största
och
~aml ing av svenska mynt
medaljer.

han mer och mer hufvudsakligt intres~c !tt dess förökande. utan att sky någon kostnad. Han utvecklade sig ock
till en god numismatiker och skref
~jc l fkatalog öfver den ständigt viixandc samlingen...
Genom arv kunde Antell genomföra sina stora mynt- och medaljköp.
friirnst med hjiilp av Henryk Bukowski i Stockholm. Det största enskilda
fiirviirvct l?! r dock anses va m köpet av
riksheraldikern August Wilhelm
Stiernstcdts fårnäma samling 1880. i
vilken ä\'Cn ingick skalden Carl Snoil~kys ~am ling.

Ilennon ,..rithiof iiiiie/I av Emst Nonli11.
R11o luul.

l Ny IIIuwerad Tidning från 15 april 1893 skri ve r Anteils gode viin Harald Wieselgren : .. 1 sin fars gömmor
hade han an triiffat en hop gamla mynt
och redan under sin medicinskli ~t ud iet id i Stockholm begynt köpa nera.
hufvudsakligen mynt fr.ln Gustaf Il
Adolfs och Carl Xl:s tid, och medaljer, slagrw öfver den förstnämnde konungen . Sedan han nu med ens fått en
rik samling af svenska mynt. egnade

Efter Antelis bortgång 1893 framkom i dennes cfterliimnadc testamente
att hela hans numismatiska samling
sanrt övrig:1 samlingar och cu kapital
om en miljon finska mark i guld skulle
tillfalla Finlands folk . Antelis önskan
var att det skulle grundas ett Nationalmuscum i Finland med något av Nordiska Museet i Stockholm som fårebild. Dc numismatiska samlingarna
har mycket ulfårligt beskrivits. hiuills
i tre utkomna volymer om svenska
rnynt fr.ln vikingatid/medeltid till och
med Gustav Il Adolf. (Helsingfors
1908- 36.)
Årsmötesmedaljen över Herman
Frithiof Antell finns att köpa på SNFs
:ksmöte i Mariehamn 24- 25 maj men
knn ocks:\ beställas fn\n kansliett o m
oktober 1990. Medaljens porträtt iir
modellerat av skulptören Ernst Nordin och som frånsida användes som tidigare den av Erik Lindberg graveradc (se Smärre skrifter nr 5). Priigling
sker vid Myntverket i Eskilstuna .
Medaljen kostar 2 700 kr i 18 karat
guld (20 g) och 160 kr i silver
99911000 (15 g). Som tidigare miiter
den 31 mm. C W Burmesters mcdnljlond hur bekostat kons111iirsarvodet
och priigl ingsverkt ygen.

UN

Carl Larsson och hans Gabrielle
ett skämtsamt ''medaljförslag''
År 1881 var Carl Larsson (1853- 1919)
i Frankrike för andra gången. Han
bodde i Paris tillsammans med sin
modell och älskarinna, Gabrielle. När
hon inte san modell, sköne hon den
svenske konstnärens hushåll, tvättade
hans t vän och höll hans mod uppe. Säkert behövde han stöd i en tid som för
honom var fylld av svårigheter och
motgångar. De målningar som han
sände till parissalongerna 1881 och
1882. H äxans douer respektive Hos
den kunglige how11ålaren. rcfusem·
des. Särskilt hårt tog honom refu seringen av det sistnämnda verket som
han i fönvivlan skar sönder. Det va r
vanligt an ett fOrhållande uppstod
mellan konstnärer och deras model·
ler. An modellen inte ansågs som en

fullviirdig !:ist mö lörstår man efter en
beskrivning i Georg Paulis bok Pari·
serpojkame (Stockholrn 1926, sid.
136) om en julfest i Carl Larssons
atcljc: servi.~NI sköues av hans ·'fem·

me de menage' · e11 enkl'! och lällftmlig
lalltlolla. klädd i e11 smiil/gn •deli11 sidensarskjol m • gammalmodigt s11itt.
Under denna tid (1881) ritar Carl Larsson ett själ vportriitttill samnwns med
sin modell Gabricllc. Bilden. som iir
dedicerad till vii nncn El i P;ihlman.
har fått medaljens form både till utseende och text. Den glada bilden skiimtar både mc:d dc avbildade och med
medaljen som ko nstnärlig uttrycks·
form. Det vanliga var j u an medaljen
ägnades hedcrviird;t äldre personer i
en mer passande situation. Carl Lars·

son själv känner vi igen från de många
målningar som han senare i livet kom
att måla - med den spetsiga uppnäsan
och glasögon pa näsan. D en leende
kvinnan med den stora barmen har en
uppknäppt klänning och tidstypisk
frisyr. Katten som st;ir på den utskjutande barn1en är en symbol fOr kvin·
nan som häxa. Kanske delade Carl
Larsson då vännen Strindbergs syn på
kvinnan?
Efter en sjukdom reste Carl Larsson till Grez-sur-Loing, en by i Fon·
tainehleausko!!en söder om Barbizon.
där en skandinavisk konstnärskoloni
sedan något år etablerat sig. Här hämtade han sig snan och träffade en ung
svenska . Karin Bergsöö. som han för·
lovade sig med i sep tember 1882.
Gabriclle glömdes och en ny epok inleddes i Carl Larssons liv. men det är
en annan historia.
Dc ncsta uppgifter till denna notis
är hämtade ur Carl Lars.wm pomiill·
målare/l (Stockholm 1987) av Görcl
Cavalli-Bjö rkman.

la11 Wiselw

Var kan man leva gratis?
Vid Rio Grande, som ända till sitt utlopp i Mexikanska viken utgör gränsen
mellan Texas och Mexiko, ligger den
amerikanska staden El Paso midt
emot den mexikanska staden Juarez.
Båda städerna äro förenade med en
bro. l El Paso är en amerikansk dollar
naturligtvis värd 100 cents, en mexi·
kansk dollar deremot endast 85 cents,
och i Juarez råder ett alldeles motsatt
förhållande rum. l båda städerna är
det lika ondt om smärre skiljemynt
som i Italien. Om en person i El Paso
på morgonen dricker sitt kaffe för 15
cents och lemnar en amerikansk dol·
lar i liqvid. så får han en mexikansk
dollar tillbaka. Går han derpå öfver
bron till Juarez och äter en lätt frukost
för 15 cents och lemnar en mexikansk
dollar i betalning, så får han en amerikansk dollar tillbaka, som i sin ordning
kan lika fördelaktigt användas i El Paso. För den, som har goda ben och en
amerikansk dollar, är trakten således
ett Eldorado.
Denna historia fanns att läsa i en
Stockholmstidning år 1898. Om den
iir sann vet v i inte. men den iir onekligen rolig.

Carl Larsson och hans Gabriel/e på eu tecknat · 'mt>daljförslag ·:
Foto: Nationalmuseum. Pril•at ägo.
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Att samla felpräglade mynt
Av Martin Weltmark
Etr nytr samlarområde

Tjusningen med detta relativt nya
samlarområde är au de flesta felpräglade mynt bara finns i ett slag av varje
exemplar. Det är också mynt som väcker många frågor. Vilket misstag begicks när mynten kom till? Och hur
kom mynten ut från myntverket? Blev
de utsmugglade av personalen'> Eller
passerade de kontrollen utan att upptäckas? Allityden från myntverken i
olika liinder till felpräglade mynt varierar. Som exempel kan nämnas att i
USA, där samlandet av denna typ av
kuriosa nån en viss omfaunine. verkar det i någon mån acceptera! au en
del typer av felpräglingar tas om hand
av personalen. Det lär gå till så au anställda ur egen ficka ersäucr fCipriiglingen med en felfrill mynt. Eftt:rsom
man har räkneverk kopplade till präglingsmaskinerna påverkas således inte
den totala mängden priiglade mynt av
delta handlande. Som jämförelse kan
nämnas au det svenska myn tverkets
allityd varit betydligt strängare och au
man från ansvarigt håll ej velat se sådana mynt utsläppta. eftersom de iir
en slags produkt fel som kan skapa negativ publicitet kring verksamheten.
Man kan märka au kontrollen av Oscar II: s och Gustav V: s mynt var betydligt hårdare än av Gustav VI
Adolfs, särskilt under dennes senare
regenltid. Även olika valörer utsätts
fOr olika grad av kontroll. Sålunda m.
rekommerdet knappast något felpriiglat guldmynt från modern svensk tid.
När det gäller själva begreppet felpräglingar iir delta ingalunda statiskt
utan kan variera från land till land beroende på dels kvaliten vid mynuillverkningcn samt dels iiven som sagts
altityden till avvikelser. Det förekom mer mynt som fån mycket miirkliga
präglingar kanske mer som eliullryck
fOr personalens leklynne än som en
fe lprägling i ordets rätta betydelse.
Bland moderna mynt förekommer hiir
särskilt vissa länder och en nybörjare
inom området bör avrådas från au betala för mycket för märkliga priiglingar av typen en mynt präglat på e u ;mnat. i synnerhet om avvikelsen inte
ve rkar va ra präglingstekniskt rimlig.
Några .ITårigheter

Tyvärr finns det en del nackdelar med
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detta samlarområde. Det ii r i regel ont
om intressanta, tydliga felpräglingar.
Mindre avvikelser som t ex s k klumpar är desto vanligare. Eftersom tillgången på större felpriiglingar. i varje
fall på svenska mynt. är begränsad fri.
re kommer de sällan i mynthandlarnas
ordinarie lager utan desto mer på auktion, där dc ibland kan bli dyra. vilket
innebär en begr'jnsning fOr samlande!. Plånboken sätter ju ibland stopp.
En annat hinder med detta samlarområde är bristen på tradition. Förklaringen till detta iir ju. helt naturligt. att
fe lpriiglingar som fenomen blev intressanta med den nya präglingstekniken. vilken utvecklades under 1800talet. Innan ringpräglingstekniken
fanns intl! den präglingstekniska precision . vilken gör avvikelserna intressama. Bristen på tradition och seriöst
intresse visar sig också i avsaknaden
av l illerutur inom området. Den utför·
liga behandlingen av fc lpriiglingar i
s~·ensk Mynrförreckning* del l förtjiinar au omnämnas som etttecken på en
fOrändring i riktning mot att fe lpriiglingar blir en samlarområde lika väl
värt studier som vilket annat inom nurnismat iken.
lntemmionel/a IIIblirkar

Inte heller utomlands finns så mycket
skrivet inom detta samlarområde.
Dock finns en schweizisk bok i detta
speciella iimne, N'hiprägungen und
Fätsdumgen (i svensk översiittning:
Felpriiglingar och förfalskningar), utgiven av Jiirg Richter 1988. Den behandlar fclpriiglingar 1>å schweiziska
mynt fnln 1850 oc.:h framåt. De olika
typer av avvikelser som tas upp motsvarar tiiml igen väl de i Sverige ~{)re
kommande. Han c.lelar in dem i huvudkatcgorierna: regelrätta priiglingslcl. stampfel och plantsfeL Denna indelning kan ha sina fördelar, men
systematiken lämnar i övrigt en del au
önska. Bildmaterialet är dock av hög
klass.
För att hitta mer dokumenterat i
ämnet måste man nnnars vända sig till
USA. Här har samlandet av denna typ
av mynt en tradition: sålunda bildades
den första sammanslutningen för spe• Sc reccm.ion 1 SNT 191:!9:6

~.

14K

cialsamlare redan 1956. Den största
sammanslutningen i världen finns
också här och heter CONECA. Den
bildades 1983 som en sammanslutning av två tidigare existerande samlarkJubbar. Tillsammans med dess
tidskrift finns ett par specialtidskrifter
inom området. Bland dessa förtjänar
ECfM (vilket betyder Error Coin
Trends Magazine) att framhållas. Den
har getts ut i mer än 20 år av den kunnige Arnold Margolis. Tidskriften.
som iir i AS-format, ges ut varje månad och omfaltar ett 50-tal sidor. Den
behandlar till överväldigande del
amerikanska felpräglingar och är för·
sedd med bra. instruktivt bildmaterial. aktuella värderingspriser och annonser. l varje nummer bmkar en speciell form av felprägling beskrivas
mera ingående. Man har 12Gq prenumemnter (varav 6 i Europa). Aven om
materialet är amerikanskt i tidskriften
ii r mycket av intresse. eftersom många
type r av felpräglinga r är "universella" och förekommmer nästan överallt
där dylika uppträder. Man kan genom
tidskriften få en del stimulerande läsning och möjlighet all för en billig
penning förvärva roliga mynt.
Några ·'måste ·· för den imresserade

Det är nödvändigt för den specialintresserade att förstå och fördjupa sig i
präglingstekni k. På svenska finns inget samlat verk i ämnet men vissa
publicerade artiklar som är bra. I
England gavs torra året ut en vacker
bok, 1l1e arr and cmft of coinmaking
av Denis Cooper. Den omfattar 250
sidor och ger en historisk översikt av
priiglingsteknikens historia från 600
f Kr till våra dagar. Boken är väl värd
att studeras av alla myntintresserade
och rikligt fOrsedd med bilder. Författaren var i nära 30 år chefsingenjör vid
det brittiska myntverket. the Royal
Mint.
Den som tränger in på detta område
kan ibland k.'inna ett behov av vissa
specialhjälpmedel. Förutom en bra
förstoringsapparat behöver man ha
tillgång till en fin våg. som helst kan
väga mynt på hundradels grammet ,
men i varje fall tiondelen. Den kan
va ra speciellt bra all ha tillhanda om
man till exempel skall kontrollväga
mynt som ser ut att vara präglade i fel
metall eller på fel myntplatt. Tyvärr
förekommer en hel del "hemmabyggen··. Ett annat instrument som kan
komma vältill pass är s k mikrometer.
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Ewnpel påfelptiiglingar. Fom: Even Gimblad. Uddevalla.

med vilken man kan mäta den exakta
tjockleken på ett mynt, vilket som bekant är svårt att avgöra med blotta
ögat. Jag hade nyligen förmånen att
låna en mikrometer, vilken kunde mäta på hundradelens millimeter. Tråkigt nog kunde jag konstatera att en
25-öringjag förvärvat inte var pr'.iglad
på 10-öresplants utan på en nedsvarvad 25-öresdito ...

E11 smalt samlarområde
Med fog kan det tyckas att detta samlarområde är väl snävt. Det kan därför
finnas skäl att vidga sitt intresse. T ex
inte enbart koncentrera sig på svenska
felpräglade mynt. Å andra sidan finns
det de som specialiserar sig på någon
typ av felprägling. För något decennium sedan var det populärt att samla s k
klumpar och kanske kommer intresset
åter. Och i USA är det inte ovanligt
med specialsamlare som t ex koncentrerar sig på snedpräglade mynt; olika
valörer, grader och positioner av
snedpräglingen. I mycket erbjuder
detta samlande utmaningar och outforskade områden. En mindre typsamling av felpräglingar kan faktiskt
pryda en vanlig årtals- eller typsamling av mynt. Samlande kan som sagt
var utövas på många olika sätt, huvud-

saken är att det innebär glädje och förkovran för den som utövar det.
Det vore intressant att få kontakt
med likasinnade nordiska samlarkolleger, som i så fall kan kontakta mig
under adress:
Martin Weltmark
Östergårdsv. 13
455 00 Munkedal
Tel. 0524- 126 02 (kvällstid)
Litteraturtips
Om felpräglade myn1:
Almqvist. Tore: Maskintillverkade mynt:
varianter. felpräglingar och vanl ig åverkan. Mymkomakl nr 9 och 10/1977
Berggren, Erik G: Ett bidrag till kännedom om praglingen av svenska kopparmynt på äldre mynt. Mone/as lagerfis/a nr
9/ 1962
Cavalli. Gustaf: Svenska kopparmynt
1927, Redh-im 1971 (nytryck)
Error Coin Trends Magazine (ECTM
1968- (Provex kan beställas genom
ECTM , Box 158, Oceans ide, NY 115 72,
USA; bifoga 2 USS till porto). Årspren
flygporto US$48 f6r12 nr.
Hamrin, Christian och Hyllengren Jan L:
Svensk mymfoneckning. del l, Sthlm 1988
Hellström, Per: Ompräglingar och tillfällighetspräglingar GNF:s småskrifter nr
1011975
Holst. Gunnar: Numismatisk kuriosa .

GNF:s småskrift nr 9/ 1975
Jouhila, Timo: Cainlex nr 5/ 1974 (Om bl a
"klumpar" på Gustav VI Adolfs mynt)
Margolis, Arnold: 711e error collec/Or's
handbook, 6:c upp!, 1987 (klin beställas
genom ECTM. 2. 95 USS + porto)
Mymkomakl. tidskrift, årgångarna 1972
och 1973
Richter. Jiirg: Fehlprägungen und Fiilschungen mn schweizer Miinzen ab /850,
1988 (kan beställas genom HMZ. Rehnwcg 6. Postfach, CH -8034 Ziirich,
Schweiz; kostar 64 schweizerfranc med
frdkl)
Tonkin , Archie: Mymboken 1973
Wettmark. Martin: Svenska felpriiglingar.
Mynlmagasinel nr 6 och 7/ 1987
Om präglingsleknik:
Cooper, Denis: 'n1e ar/ and craft of cainmaking - a his10ry of mimi ng 1echnology,
1988 (kan bestiiilas genom Spink and Son
Ltd, 5-7 King street , St Jamcs's, London
SWI Y6QS. England: kostar D2 inklusive
frakt)
Kungliga my111e1 1850 - 1950, Sthlm 1950
Myntkontakt nr 2/ 1972: Hur man gör pängar, ur H1•ar 8:e tlt!g 1902, återgivet i
tidskriften
Person (Gamby), Erik: Mynt och medaljpräglingstekniken intill omkring 1800, årsboken Kufluren 1935 s 75 - 102 (rikliga
hänvisningar)
Föreningar: Coneca kan kontaktas genom
Xan Chamberlain. P.O. Box 915, Palo Al to,
C2 94302. USA.
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De finaste 111ynt so111
Den största auktionen s<
I höst, på vår aukt
Vi lovar att du där får
kvaliteter so111 d 1

0111 du har någon sällsynt <
en ko111plettering, så tar vi
Välko111111en till

Hirs ch
104

igonsin varit till salu.
1 Hirsch någonsin hållit.
n, får du chansen.
tansen att köpa lllynt i
aldrig sett förut.

h vacker sak solll kan vara
mot inlälllningar redan nu.

Mynt AB
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JUST UTKOMMEN !
Innehållande: Äldre Svenska ~lynt,
Antika Gr ekiska och Romerska Mynt
sam t Historiska och Konstnärliga Medaljer .
Den exklusiva k atalogen - på hela 116 sidor!
Ä r i A4-format och innehåller ett mycke t
omfatta nde bildmaterial sam t flera artikl ar ,
b land annat om 1600-talets myntgravörer.
Beställ katal ogen redan idag! Pris: 40:-

Antikören

Antikören

stureplatsen 1

stureplatsen 1

S-41139 Göteborg
@ 031·183960

S-411 39 Göteborg
031·183960
Q
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TILL

~UKT/ON

T.O.M

5 '?tUCUSTI

~oss %
Antikören
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~pes- ~äges

& rl.uktioneras
Rms oss och diskutera
Antikören

stureplatsen 1

stureplatsen 1

S-41139 Göteborg
031-18 3960
Q

S-411 39 Göteborg
Q 031-183960

Erik XIV :s vänsterhänthet
i numismatiskt perspektiv
l\umi~matbka LincrJtur..ålbkapet i Göteborg har ~cd:m ~in Man i ~lutet av
1960-talet >kiinkt o's inte mindre än 26
skrifter. Det har v-Jrit och är en kulturgärning. ~om iir v'Jn.l allt tiinktban stöd inte
bion av den numism;niskt intresserade all mänheten utan ä\•Cn av den akademiska
' ":irld. som i ~i n giirriing stiitcr på penningen i olika former och bruk.
l skrift~ericn ingår inte mindre än fem
nummer. ~om har ~in utg:'lng!.punkt i några. 3\' Eril.. XIV prJgladc lll)nl.
Nr 5 Ulrs- /IIJIIYir Jfln.\1111 och u1rs O.
Lagerqt·iJI: Erik Xfii:J 1111711 med "Göteborgsmoril·': 1975. 84 - :.. ISBN 91970052-2·3. Erik XIV liit 1562 priigla
"krigsmynt" i valörerna :l och l 1/2 mark
med frånsida. !>Om fram~tii lldc en kustlandskap med fiistn ing. mm och med en
från himlen nedfallande >pi ra. Med detektivens noggrannhet leder förfallarna i bevis. all det ii r Älvsborg i Göta iii vs mynning
som avbilda,. Men väge n dit är lång: vi lär
fint instruktiva k;tpitcl om Eriks liv. om
hans myntpolitik. om ham, "krigsmynt",
om han:. ungcr:.k:l gyllen 1568 med samma
frånsida. om olik:! hypote,er fOr tolkning
av bilden. om 'taden Alv,borg' hbtoriska
bakgrund och tilllunl'!. m m.
Erik lödde~ a' alh an doma med dominerande ,-;rn,tcrhamhct. Detta framgår bl a
a,· en räu,'ilndmng a' III) ntbilden . .,om enligt forfattarna ,1.311 'ymboli:.cra. :m Erik
erhöll be~ked 11111 'in tmntilllriide i Älvsborg. En av figurerna i myntbilden. som
foresl:h löre,t511a Erik. iir nämligen v'.instcrhänt. men konungen;, vänsterhänthet
kunde inte undcNryka;, p~ cll mynt. vartlir
bilden spegelvä nde' vid grJvcringcn.
Författurna avslutar med an uuala. all
"Erik är ju't den pcr;.on. ~om har alla dc
egenskaperoch de n makL;,tällning. som behövs for an föra fram cu ;,:\ upp;,ecnde,'iickandc motiv. Det i1r ingen lanta,ibild. som
pryder dc••~• mynt."
Det är en ur många ;ynpunktcr rikt givande fmrmtiill ning om Sverige' tmklan ut
till Vä,tcrhavet. 'nm vi i övrigt får i
sk riften.
Nr 6 Lar.I-1118\Yif J(JIISOII.' Mmren med
ti'it'Sborg - Erik XIV:~ 3 och i 112 mark
1562 - Terklitiren och spegt•ltrlndnillgl'll.
1976. 48, lSBN 91-970052-3-1.
Denna ;,krill vill "lägga en iin ;,labilare
grund !lir an Erik XIV h;tr ;,in hand med i
bilden. bo~tavligt talat".
Författaren inietic r med en repetition av
föregående numme r:. rc;,ullnt och fastsl:lr
på Lopograli;,k:l grunder. an f<irlagan till
bilden bli,it >pegchand vid prJglingcn.
Förfallaren går d.treftcr nJrmare in på
Eriks kon,tnJrliga utbtldning och bevarade
teckningar av honom. "Vem ;,0m ar ur-

sprunglig upphovsman kan inte bevisas.
men det finns i tillgängligt källmaterial flera detaljer. wm pekar i en alldeles bestämd
riktning. varf<ir ... det..är möjligt an Erik
gjort den teckning av Alvsborg med omgivninga r. ;.om sedan kommit till användning på mynten." Eu fångsiande tolkningskapitel!
Skriflcn avslutas med en ingående redogörchc fOr och diskussion om den misshandel och >kada i vänster arm. som Erik
erhöll i början av si n långa fangelsetid.
Författaren ~on;t:ucrnr. an skadan "är el!
indicium på an Erik var vänsterhänt". Eu
intre,>ant material hiir är Eriks egna almanack~antcckningar (!)om skada n.
urrs-lngmr }(!nson: ERIK XJV:s öt·eramJ.f.\katla med fmk wr och rämgemära
fmgmrnt
Nr 12 Del l. Mt•dicinska sy11punkter på sclr,,.kltlla och frtiJIIIIl'lll 1982. 44 s, ISBN
91-970052-9·0.
Nr 21 Dl'i Il. Fm~:me111e11s lu1rled11ing och
uppkomst. 1986. 168 s. JSBN 91-9700593-2.
Nr 23 Dt!l/11. Fmkwren, 1987. 130 s. ISBN
91-970059-9·1.
Den ovan berörda armskadan iakuog~
och regi>trerJd\:~ i :.amba nd med den 1958
genomförda gmvöppningen och undersökningen av Erik X IV :s kvarlevor. Skadan
hade tillfogat' F.rik på slonet Tre kmnor
1569 a,· add<;mannen Olof Gustavsson
Stenbock.
Del l inled~ med en ingående redogörelse for 15kcmcdcl och sKrbehandling från
äld,t.1 tid frJm till 1500-talet. med tyngd·
punkten lagd p~ 1500-talet.
Vid 1958 ;irs röntgenfotograferingar
konstaterades i armen "förekomsten av
röntgcntiita fragment". som inte kunde
cmaner;r fr;\n någon sårbehandling.
Del Il inleds med en redogörelse för
fragmenten och dcr;t;, bakgrund samt fOr
en dctaljemd di>kus,ion om resultat av olik;t ' lags ' lagv':lld och skonvåld. Därefler
f(;ljcr en ingknde redogörelse för tidens
kläd,el och kniippningsa nordningar samt
for Erik' kHid,cl vid skadetillfållet. Härvid
iigna' >är,kild uppmärksamheL åL de hakar.
som anviindc' i tiden, dräkl.
Efter om fallande fcir:.öhskj utningar har
konstaterats. au dc funna stål spliuren endast kunnat hiirMamma från en sönderskjuten. hiirdad och an löpt. spänstigt fjädrande
";"tlhakc i knrnhinationcn hake/hyska i en
~kjnrla> iirmlinning.
Del III iig nas en detaljerad genomgång
av fmktu rcl'< uppkomst vid slagvåld och
>kon,':lld (med rikt futomaterial).
Rc~ultatct blir. au det är stäiii utom varje
tvivel. alt •l..adan uppkommit \'id kulträff
genom all Eri~ vänstraann varit högt höjd
(for anfalm.
Jtin\On har all heder och ära for all han
genom dennJ ,krift:.cric bidragit till all

sprida mcm ljus kring vissa händel ser i
denne fur>te~ liv. V:ir hi storia är så skiftesrik. all varje bidrag av denna typ medverkar till au ge ny:t a.~pektcr på det förg:ingna
och an underb)gga kunskapstörsten.
NUF
"E11g1'11i11~

i111111111111is ·: Kriegs- 11nd FriedeiiStaft'll des prin:;m E11gtm in der Medailll'. Wien 1986. 272 '·
Få per:.onlighcter har i Österrike firats så
som prin' Euge n :tv Savoyen. 200-. 250och 300-år>dagJrna :tv han~ fOdelsc har firJtS med lllllllUtllCnl och ut;tällningar. likaså hans dikbd:rg. f<ir an inte t!lla om segern
över turkarna.
Ar 1986 timde~ 250-årsminnct av han,
död med cll flertal arrangemang av olika
~lag. l Hcerc,gc~chichtliches ~fuseum i
Wien '~~"<Ide dclla flir för:.ta gången genom
en mcdaljuhtiillning. "die Lcben und Tate n
die~cr hcnorragcndcn Pcrsö nlichkeit der
6>tcrrerch"chcn Gc;.chichte beglci tet ha ben". Det itr k31:rlogcn fiir denna utstiill ning. som nu här anmtilc~.
K:ttalogcn inled~ med cll kapitel om
mcdnljkon~tcn under 1600- och 1700-1:1lcn. Scdu n bjud~ vi en fimwstisk ex pose
över Huhsburgska monarkins historia fiir
perioden 1680- 1730 i F.ugcns tecken. Vi
får inte gliimrna. all "heliga romerska riket
av tysk nation" kunde sysselsätta de fr'Jmsta kon,tniircrna inom olikn ko nstarter och
t>ek~å gjorde det ~amt au Habsburgarna
ledde k:unpen mot turkarna och deltog i
krigen mot Lud,·ig XIV av Frankrike. OLaliga tilllallcn ga" allL-å till an glorifiera
monarl..cr och härforare. men också an avbilda fu,lnrngar. 'tiidcr o dyl (vilken topogmfi,k 'kall!).
Det ar en C\emplariskt utarbelad katalog. med dc latin,ka inskriptionerna fortydligadc och 0\·crsalla till tyska (!). Dc
många f:irgbilderna förhöjer också studienöjet.

r•'
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Dm·id St•ttr: Collt•ctinJI Greck Coins. Stanlcy Gibhun~ Guide~. London 1977. 32 s.
lSBN 0-85259-910-2.
Denna lilla >l..rift iir en lin introduktio n
till :.;uul;mdcl av nmika grekiska mynt.
Fi\N lär vi lii,a om myntningens fcidclsc
i Mcdclh:l\''omrldct och om den alllika
grckbka v:irldcn. Diireftcr beha ndlas dc
gudomligheter. >lllll dyker upp på dc grekiska nryntcn. Della kapitel ii r mycket uttömmande: gudomligheternas ursprung
och mnr.ldcna fiir dc ra' dyrkan ange~. gu dabilden~ utformni ng (med binumn. och
dcra~ >pcdclla :tttrihut pre~c ntcras. l ikas~
dc stiidcr MUll avbi ltlar dem på sina mynt.
Det har bli vit en givande genomgång av
grekviirldcn' myntscrier.
Skriftcn av~luta' med clt kapitel om
prligladc nominaler och deras vikler och
ell om d:llcnng av mymcn genom olika
tecken.
l bilaga ange' n:geringMidema fik de
ohka grc~t,ka ~ungadömcnas furstar.
Genom dc m:lnga iJiu,tr:uionema iirdetta en "lacl..cr" lambok.
NUF
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Bengt Thordeman
22.9.1893-24.3.1990
Förre riksa ntikvarien Bengt Thordemun
avled nyligen i den höga åldern av 96 ~r och
6 månader. Han fOrunnades en långt liv i
vetenskapens, musciväsendcts och kulturminnesvårdens tjänst.
l dag är vi inte många kvar i tjänst som
haft honom som chef eller mön honom i
SNF. För han~ forna ämbc~vcrks numera
så talrik:! personal och toreningens med·
lemmar vill jag därfår erinra om hans karriär och mångsidiga insatser.
Thordeman var född i Unungc men till·
bringade större delen av sin barndom i
Spånga prästgård. där hans far blivit pmst.
Studiema bedrev han i Uppsula där han
också disputerade. Då \PJr han redan indra·
gen i faltarbeten. Under Os<:ar Mc)rllclius'
sista tid som riksantik\•aric lick den
23-årige Thordeman uppdraget unicdu arbetel med utgrävningen och konserveringen av Alsnö hus. Det pågick 1916-20 och
redan sistniimna år trycktes huns avhund·
li ng, som var en grund lig studie - med
vida internationella utbli ckar - över just
Alsnö. 1920-26 var han docent i konsth is·
toria och medeltidsarkeologi vid Uppsala
universitet men hade också Ocra andra
uppdrag. bl a undersökningarna av Hörningsholms (1919). Ruggeborgen i Striing·
näs och \Viks slou (båda 1924) samt - den
viktigaste av alla - utgriiv ningen av Kors·
betningsgravarna utanfår Visby (192830). Den sistnämnda avsatttc i sinom tid
det stora arbetet 'Ärmour from the Battle
of Visby" (1939-40). ett utomordentligt
viktigt verk får alla som sysslar med mc·
deltidens vapenhistoria. Av betydel se får
rne~eltidsnumismatikcn blev hans några år
tidigare publicering av dc mynt som några
av dc döda i massgravarna burit på sig.
Under 20-talct framträdde Thordeman
också som en mångsidig fårfattare i konst·
och kulturhistoriska ämnen och som recensent, en verksamhet som han vidmakt·
höll fram till 80-talets början. Den intres·
serade hänvisas till Maja Lundqvists bibliografi 1958, som ingår i "Från helgedom
till museum", en samling av hans populiir·
vetenskapliga aniklar i Svenska Dagbla·
det, omtryckta som en hyllning på hans
65-årsdag. och Han1ld Ni lssons i Nordisk
Num ismatisk Unions Medlemsblad 1978.
Några av de vetenskapliga arbetena skall
i korthet ornniimnas. Särskilt viktig för numismatikerna är hans "Sveriges medel·
tidsmynt'' (Nordisk Kultur 29. 1936), torcgånge n av flera speci:tlstudicr över tidiga
medeltida myntfynd, sedan han 1933 knu·
tits till Kungl Myntkabinettet. Den stora
sensation som fyndet av Lohc-skattcn i
Stockholm 1937 utgjorde gynnade Historiska museet och Kungl Myntkabinenet en särskild utställning drog stora bcsökarskaror. Thordcman medverkade i den populära skrift som snabbt utgavs men får·
djupade sedan sina undersökningar av dc
17 000 silvermynten ti ll en ~tati~tisk-nu-
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l. Bengl 77wrdeman 50 år /943. Medalj m · Gösta Care/l. K11ngl Myntkflbinellc't (liksom
jig 3). Foto N. Lagergren. ATA.

mi smatisk studie. "The Lohe Hoard. A
contribution to the methodology ofnumis·
matics" (N urnismatic Chronicle 1948).
som aldrig uppmärksammats efter fårtjänst i Sverige. men utomlands blev något
av en startskott får seriösa fårsök att rekonstruera myntningens storlek får perio·
der då räkenskaperna saknas (''Thordeman's lav/'). Först 1983 blev denna studie
översan till svenska och publicerad i Numismatiska Meddelanden 33 (tillägnad
Thordernan på dennes 90-årsdag). Sysslandet med myntskanerna resulterade ock·
så i ett populärt arbete, "Dolda skatlers
hemligheter" (1941).
Ar 19461edde Thordeman undersökningen av Erik den Heliges sk rin och reliker i
Uppsala. Det av honom redigerade arbetet
(där han också medverkade med två studier) "Erik den Helige - historia, kult. reliker". utkom 1954. Den medeltida träsku lp·
turen iignade han en livslång uppmiirksamhet och skrev i serien "Medieval Wooden
Sculpturc in Sweden'' det fårsta bandet.
'Ättitudes to the hcritage" (1964). Tidigt
intresserade han sig for italiensk laJitur han talade och skrev italienska obehindrat
och översane 1917 "Marco Polos resor··.
som upplevde nera upplagor. Detta fOrhål lande och hans mångåriga vänskap med
Gu staf VI Adolf gjorde. an han deltog i ut·

grävningarna i San Giovcnalc och publice·
radc resultaten beträffande den medeltida
borgen (1963). Sedan Thordeman lämnade
Kungl Myntkabinenct. återkom han vid
några tillfällen till numismatiken. Den
ovannämnda studien över S: 1 Erik i den
medeltida konsten behandlar också mynt
och sigill: sen:1re kungamotiv på mynten
och dera.~ eventuella anknytning till hel·
gunkungen tog han upp i "A numisrnatic
stud y of a king without a coinagc" (American Numismatic Society, Centenni"l Pub·
lication, New York) och dc miirkliga my n·
ten med inskriften REX VPSALIE i en
uppsats i Numismatiska Meddelanden
XXX (1965).
Efter denna korta cxcmpliliering ur
Thordemans produktion återgår vi till hans
yrkesverksamma liv. Mellan 1924 och
1933 var Thordcman amanuens vid Statcns
historiska museum och fick mångsidiga crlilrcnheter i det gaml a "kao~" i National·
museums bottenvåning. Genom Sigurd
Cunmms energiska agerande tog riksdagen
1930 det beslut, som innebar att museet
skulle få egna lokaler vid Storgatan/Narvavägen. l Rirbercdclscrna och nynningcn
deltog Thordcman som en av organisatö·
rerna. När detta skedde (1937-38) var han
redan chef fOr Kungl Myntkabineuct. den
mrsta tiden med titeln "Hjcnbcrgsk antik·

varie" (tjänsten var en donation från slutet
av 1800-talet; i och med att den övergick på
stat försvann titeln och ersattes med "förste
antikvarie''). Hans vetenskapliga insatser
för numismatiken har antytts ovan - man
bör tillägga att han också gjorde mycket
rent praktiskt fur den moderna medaljkonsten, blev god vän med de främsta i yr·
ket som Eri k Lindberg. Gösta Carell och
Axel Wallenberg, ordnade separatutställningar samt befrämjade utgivandet av nya,
till sin stil mindre konventionella medaljer.
Mycket mera skedde emellertid under
Thordemans tid som chef för KMK
(1933-46) . där han hela tide n hade den
lärde Nils Lud vig Rasmusson som medarbetare. Arbetet systematiserades, ett fynd·
register lades upp. det skandinaviska samarbetet fick en egen organisation genom
grundande! av Nordisk Numismatisk Union (1935) och utgivandet av två nordiska
skriftserier (från 1936). amatörerna togs
om hand på ett aktivt sätt. de internationel·
la kontakterna främjades ånyo. Thordeman
hade ett livligt intresse för utställningen
som medium. Här fick han aktivt medverka vid uppbygga ndet av det nya museets
basut~tällningar, som öppnades 1943 som
" lO 000 år i Sverige". Redan å ret innan hade det första rummet fardigställts. Kungl
Mymkabinettet~ underbara medalj sal där
utställningsväggen med montrar inbyggda i
ädelträ elegant kontrasterar mot Lovisa UJrikas medaljskåp från Drottn ingholm mellan tOnstren. Museets mångåriga samarbc·
te merl inrerlningsarkitekten F. l i~~ Sverlberg fick sin lyckosamma stan med just
detta rum. Den utmärkta vägledningen till
rnedalj salen, som Thordeman f<irfanat. innehåller en briljant översikt av allmän och
svensk medaljhistoria.
Konceptet till den svenska myntsalen
(1945) var också Thordcmans. men utför·
ander lämnade han till Rasmusson och
Svedberg.
1946 blev Thordeman chef fOr medel·
tidsavdelnim!en vid Statens historiska mu·
seum. Här inredde han en helt ny basut·
ställning (även nu med Svedberg som arkitekt). guldsmidesgalleriet. som ersatte
"ålkistan ... en stor skärmutställning från
1943. som nödvändiggjons av att så många
dyrgripar var evakuerade under kriget.
Korsbetningsrummet - hans egna fynd
från 1928-30 - var emellenid fiirdigt redan 1943. l dag är det nästan uteslutande
Thordemans ui;t.'illningar som i mer eller
mindre oförändrat skick finns kvar i muse·
et och myntkabinettet. Det säger något om
deras kvalitet.
1952 gick Manin Olsson i pension.
Thordeman blev riksantikvarie. Vid denna
tid gällde 1938 års nyorganisation. varigenom riksantikvarieämbetet inte längre var
ett provisorium utan en fungerande institu·
tion. Däremot kvarstod Kungl Vitterhets
Historie och AntikvitetS Akademien som
styrelse för ämbetet och museet. eH arran gemang från Gustav lll:s dagar (1786) och
riksantikvarien var akademiens självskriven sekreterare. l denna funktion inträdde

2. 1J1ordeman i Falun under SNF:s wjlykt till Dulama 1948. Tt/l vänster Rt1smu.wm.
nu Thordeman. som var akademimed lem
sedan 1947. En reform som genomfördes i
slutet av hans tid som riksantikvarie var att
akademien in pleno upphörde att befatta
sig med äinbetets och museets ärenden och
att denna funktion övergick till dess För·
valtningsutskott.
Thordemansåg klan. att en del reformer
hchi\vdes inom organisationen. En viktig
sådan var inrättandet av tjänsten som överantikvarie och ansvarig för landsa ntikvarieorganisationen. Ämbetet och museet
var vid denna tid mycket snålt behandlade
av dåvarande ecklesiastikdepa rtementet.
som hela tiden hänvisade till en bebådad
o rganisationsutred ning och därfOr avvisa·
de alla ansökningar om förstärkningar.
Den nya tjä nsten kunde endast inrättas genom att befattningen som museidirektör
indrogs vid Birger Nermans pensionering
(1954).
Under 50-talet blev därför bard sådan
ve rksamhet utbyggd. som kunde finansiera
sig själv. t ex undersökningarna föranledda
av sjöregleringar och kmftverksbyggen i
Norrland (påbörjade på 1940-talct) embryot till UV - eller inrättandet av
C-14-laboratorict (med anslag från Gustaf
VI Adolf och Humanistiska fonden).
Först efter Thordemans pensionering
1960 tillsalles den s k antikvarieutredning·
en. i vilken han ingick som akademiens
representant. När den \är fårdig var den redan ö,•erspelad - nu korn i stället 1965 :\rs
musei - och utställningssakkunniga (Mus
65). En resultat blev den nya organisatio·
nen och sk ilsmässan från akademien
(1975).
Vid denna tid hade Bengt Thordeman
dragit sig tillbaka från de flesta av sina upp·
drag. Det sista var medlemskapet i redaktionen för Kulturhistorisk Lexikon för nordisk medeltid . där han också bidragit med
flera aniklar.

Hedersbevisningarr)a har blivit många;
forutom det ovannämrda ledarnotskapet i
Vitterhetsakademien \947 kan n<imnas. att
han tio år se nare inv;lldes i Kungl Vetenskapsakademien. Bland de utländska kan
nämnas ledamolskapen i Deutsches Ar·
chiiologisches Institut och i Society of An ·
tiquaries i såväl London som Edinburgh.
Hedersledamot var han därtill i Svenska
Musc iföreningen. Svenska Arkeologiska
Samfundet och Svenska Fornminnesf6re·
ningen samt i Internationella Numismatis·
ka Kommiss ionen. Royal Numbmatic Society (London) samt i de danska. finska
och sve nska numismati ska fOreningarna .
Svenska Numismatiska Föreningen har
hedrat honom med sin vetenskapliga gu ld ·
medalj (1973) och sin fonjä nsLmedalj
(1976).
1963 hade Vitterhetsakademien gett honom sin stora guldmedalj. Bland hans
många aktivt skötta uppdrag märks ordforandeposten i Svenska Numismatiska Före·
ningen 1935-47. i Svenska Muse imannatOreningen 1948-50. i Svenska Arkeolo·
giska Samfundet (han var en av dess
grundare) 1951-53 samt i Statens sjöhistoriska museums nämnd 1960- 64. Humani~ti~ka
forskningsrådet tillhörde han
1952-62. åren 1954-60 som sekreterare.
På det internationella området bör s.'irskilt
hans insat~er inom l COM :s kommittc fOr
museiteknik nämnas - han var dess ordförande 1948- 55.
Thordeman inträdde i Svenska Numis·
matiska Föreningen 1933. Vid ~rsmötct
1935 valdes han till föreningens ordförJ n·
de. en post som h:m beklädde till årsmötet
1947. Vid årsmötet 19-18 valdes han till fOr·
eningens hedersledamot. När Thordeman
tilltr'.idde ~om ordfiir.mde hade tOreningen
stora ekonomiska ~vårighcter på grund av
åtagandena efter fOrvärvet av dc Svcm,sonska samlingarna . Han delar fOnjänsten
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med d:lvarande riks:mtikvarien Sigurd
Curnmn beträffa nde kontraktet om sam·
lingamas överflyttning som deposition i
Kungl Myntkabinettet. Som en kuriositet
kan nämnas. att Thordemans fOrst:a kontakt
med SNF ägde rum 1916. då en antul med·
lemmar l'ått fOija med riksantikvarie Mon·
tclius vid den nes inspektion av A l ~ nögr;iv ·
ningarna.
l lur var Bengt ThonJcman som miinni·
ska och kollcg:a? Det är inte så lätt IOr mig
:111 karakterisera en verkschef som man i
sin ungdom betraktade på ett respektfullt
av~tdnd. Han hade intrcgritct. var '\trnng"
(~vån att hiua eu annat ord) och :ah>t1lut
uppriktig i sina omdömen och ~ynpunktcr.
Han hade den åtminstone nuftinidcn. en·
ligt en personalundcrsökning. n:lgot ov:mliga egenskapen an tacka sina medarbetare
om han tyckte an dc gjon en brJ jobb. En
typiskt ynrande. somjag hört en iildre kol·
lega citera. V'Jr: "Det v:ar inte meningen att
det skall ''ara län" - en replik till mlgon
som funnit ~in beordmde uppdrag vara
~vån. Han tänkte p:l personalens fiirsilr.i·
ni ng - inte så oviktigt fOre Åman laga r och
MIJL. J:ag minns hur han kom fr:nn till
lunchbordet och sade: "Vad sk:a ll vi göra
med X? Han är ju arbetslös sedan han av·
~kcdats vid Y länsmuseum! Jag tror jag
skall ordna något här i hu,et". Vilket >å
~kedde. P..i senare år hade vi kontnkt i
främ~t numismatiska ~m manhang och sil
länge hans hälsa tillät brukade jag ibland
komma upp på VillagaL1n for :m mpponcra
och diskutcro. Hans rika crforcnhcacr och
pcr:.onliga charm gjonle dessa besök till
högtidsstunder.
Med Bengt Thordcman har SNF och
Kungl Myntkabinettet fOrlomt ~ina ~i~ta
kontakter med en svunnen värld. lngnlun·
da r.adikal till sin läggning ens i ungdomen
blev Thordcman ändå en forny.tre inom
mu\civäscndet. en vägröjare och initiativtagare inom våra vetenskaper och i v:\r
fOrening.

Kungastaty gjuten hos
Kungl. Myntet

3. Bengt 1110rde111a11 90år 1983. Medalj m· Axel Htrlll'nberg. utgil'l'll m· SNF. fOto SNF.
Diameter JOO 111111 (hllr fljrmi11skad).
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l tiivlingcn nm ett monument över Karl XII
1866 bescgmde skulptören Johan Peter
Molin sin främste medtiivl:trc. Carl Gu,taf
Qvarm.trt)rn. När fråg:an om att gjuta ~t:!lyn
bl e'' aktuell \ar det ett par utlänningar ~om
fick uppdroget - numbergama profe•~or
Lent. och hans halvbror konstgjutaren Ge·
org Herboldt. Dessa herrar utftinle arbetet
hos Kungl. M} ntet vid Hantverkargatan.
Vid denna tidpunkt \':lr niimligen Kungl.
Myntet den enda anstalt i Stockholm ~om
kunde klara av ett liknande uppdrag. När
Lenz och Herboldt året därpå skulle gjuta
Molins fontän på Kungl. Myntet. full ett
formstycke ned i gjutgropen och dödade
Hcrboldt. Ingen fanns nu som kunde fon siåtta :arbetet utan modellerna packades ned
och sändes till Nurnberg.
liV

Galvanoplastik framställning av löstagbara avtryck (kopior) av föremål medelst elektrolys
Av Hubert Hydman och Eric Norgren
Vid Riksantik varieämbetet. institutionen fOr konservering. enheten för metall konservering. bedrivs förutom
konservering av arkeologiska föremål
och kyrkliga invenwrier av metall
även viss kopieringsverksam het. Mest
framstiills kopior medelst elektrolys
av mynt och medaljer men iiven föremål med komplicerade former.
Föremål som kopieras är bl a stöldbegärliga eller unika som skall visas
samtidigt på olika platser. Föremål för
forskning. studiesamlingar och internationellt utställningsutbyte kan med
fördel kopieras. liksom sköra mrcmål
som inte tål hantering. tra nsport o dyl.
Av mynt t iIl verkas av säkerhetsskäl
åt- och frånsida var fOr sig som exponeras vid sidan av varandra.
Beroende på vad kopian skall användas till görs antingen en gips- eller
galvanokopia. För båda typer tillverkas en silikonform av föremålet. Silikonet har förmflga att tränga ned i alla
ojämnheter vilket betyder att avtrycket blir mycket det.aljerat.
Emellertid måste djupa porer och
sprickor byggas igen med vax så att
inte silikon rinner ner och orsakar
problem då formen tas bort från originalet.
Silikongummi \Vacker nr ME426
har visat sig va m mest anviindbart för
våra syften och ger en god stabilitet åt
formarna så att man si ipper till verka
formkappor.
Till stöm.: formar kan det bli nödvä ndigt att f:i sta fbrmarna på glas eller
plexiglas fOr att uppnå god stabilitet.
Originalet liiggs upp pfl en bädd av
plastilina och runt originalet byggs en
formflaska av lcgobitar. Silikongummit hiills långsamt i formflaskan så att
luftfickor inte bildas i formen. När silikongummit hiirdat rivs formflaskan
och formen avliigsnas försiktigt. Originalet rengörs och undersöks till sista
i mikroskop.
På lonnarna monteras ledare tillverkade av pla~tisolerad kopparkabel
(FK 1.5) ~om fli~ts dir.:kt i formen
med kopparmiirlor. bokringen skärs
upp på de Mällen dii r clcktrbk kontakt
önskas. Kablarna böj~ i övre änden i
form av en krok ~om tjiinar till upp

nian vill kopiem. Små streck dras ut
mot dc elektriskt ledande märlorna.
Formarna hiings därefter ner som
katod i ett snabbfiillande surkopparbad bestående av kopparsulfat, svavelsym. natriumklorid och glansbildare,
enligt datablad från J- Kemi AB. Anoderna är av fosforkoppar och spänningen justeras till ca 0.3 V. Arbetstemperatur ii r 20-22 grader Celsius.
Efter ca 15- 20 tinunar har kopparskiktet vuxi t till ca 0.5 mm. Kopian tas
ur formen och kanterna slipas rena
från överllödig koppar.
Det Hirdiga kopparavtrycket (kopian) mrsilvras eller fårgylls elektrolytiskt.

Guldmynt av glas

Form flir kopia m ' 10-dukmers g uldmym
(t!r /606)/råu Rl'Jilllskeppel Stora Kronan.
Fo10 lJt' llf\1 t l. Lundbag. Rali.

hiingning i elektrolyten och ledare av
strömmen.
Gummiformenl> yta görs elektriskt
ledande genom au den beläggs med
bronspulver som arbetas in med en
mjuk pen~cl över hela den yta som

MyntfO rfitlskningarnas historia är
lång och brokig. Frågan är dock om
inte förfltlskningarna av guldmynt i
glas slår alla rekord. Polisen i Paris
upptäckte 1906 tre falskmyntarverkstäder i Quartier Latin. där falska lOoch 20-fmncsmynt tillverkades av
glas. Yen.tiidernas verksamhet hade
varat under 10 år och man beräknade
att man till verkat ..mynt .. till ett nominellt v'.i rde av över en kv-,m s miljon
francs. l maj månad 1906 hade några
medlemmar av detektiva poliskåren
med förvftning lagt märke till, au en
del viilkliidda unga män regelbundet
tr'..iffades i Luxembourgträdgården
med fl era unga Iliekor .. hvilkas granna och p;ilallande toaletter icke liimnade t ilitlille till något tvifvel angående deras stånd ... Man trodde först, att
det giillde kiirleksafflirer, men det
upptiicktes snart :m det rörde sig om
penningafftirer.
Polisen höll diirefter utkik på gruppen och kunde till slut häkta !lera unga
personer. hos vilka man påtriiffade
några fitlska lO-francs mynt med årta·
len 1856 och 1906. Nu upptäcktes det
att mynten heMod av smiilt glas, som
på galvanoplastisk väg överdragits
med en tunn guldhinna. De var mycket :.kickligt ulfOrda och hade samma
klang och vikt :.om äkta guldmynt.
Sammanlagt häktades en 60-tal
pcr!.oncr.

/IV
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UR STYRELSENS ÅRSBERÄITELSE FÖR ÅR 1989
Styrelsen h ar från årsmötet 1989
haft följande sammansättning :
Ordf T Sundquist , v ordf M Greijer.
sekr R Sjöberg. kassaförv U
Nordlind.
Övriga: A Frösell. B Rådström, U
Ström.
Suppleanter: K Jonsson , I Wisehn, K
Holmberg, G Wahlquist.
Styrelsen ha r under året hå llit 8
protokollf<irda sammant räden.
Utöver styrelsen h ar arbete pågått i
olika kommitt~er.
Beträffande verksamheten under
året hänvisas till vad som publicerats i
Svensk Numismatisk Tidskrift och i
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.
Sven Svenssons stiftelse fOr
numism atik:
Föreningens ordinarie representanter i sti ftelsen har varit T Sundquist,
N-U Fornanuer och U Nordlind.
suppleanter har varit K Jonsson, A
Fröseli och F Olrog. Kontrollant för
samlingarna har varit T Sundquist.
Gunnar Ekströms stiftelse för
numismatik:
Föreninge n har representerats av U
No rdlind (ord inari e) och B TarrasWahl berg (suppl eant)
Medlemmar
Den 31 december 1989 uppgick föreningens medlemsantal till929 juridiska och e nskilda medlemmar.
Föreningens ekonomi framgår av
vinst- och fi>rl ustriikningcn.
Medlem som önskar en fullständig årsb erättelse kan vända s ig till
kansliet.

HÅKAN WESTERLUND

Vinst- och förlusträkning för Svenska Numismat iska Föreningen
får räkenskapsåret 1.1.- 31.12.1989
Inkoms ler
Med/ems(ll•gifier
Årsavgiflcr

112.990:-

IIIIäkter ov kapital
Räntor ä postgi ro. bankräkning och obligatio ner
Nenovinsl vit! inlö~cn av obligationer
Nedskrivning av obligationers värde
Försäljningsresrlltlll
Medaljer
Jc1ongcr
Auklioner
Linermur
Saml armynl

78. 168:50
1.768:- 1.768:-

78. 168:50

2.629:50
3.499:50
9.358:16.357:90
8. 146:96

39.991:86

Orriga inkomsll' r
Diverse inkomster

2.330:233.480:36

Summa inkomster

Kostnader
PerSOillllkostlllulcr
Löner

51.986: -

Ovriga kanslikostnader
Hyra
Försiikringar
El

15.343:941:564:70

16.848:70

1.279:2.982: lO
9.387:70
2.(105:75
9.709:11

25 .363:66

Kontnr.somkos/ll{l(ler
Telelo n

Konwrsmalcricl
Tryck. ll>10
Allmänna omkoslnadcr
Porto
Förelliii8S''('rk.mmhct
Avgifl till Nord isk Numismalisk Union
Avgi fler till lnlernmionella Nu mismatiska
kommissionen m n rorcningar
Årsmö1e. representatio n m~n:
Unionsmöte
12.646:48
Årsmöte. klubbaftnar
9.767:20
Representation. gåvor
8.955:80

797:93
852:-

31.369:48

Bibliotek (inköp. bind ning)

1.971 :82

34.99 1:23

MYNT HANDEL
KÖPER • SÄWER • BYTER
MYNT • SEDLAR • 1\•IEDAWER

7idskrifia
SNT
131.527:10
Bidrag från S Svcmsons
- 75.000:sliftelse f numismatik
NNUM

Spec. sedlar
Beralar b m för sedlar fö re 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Te l 08- 11 08 07
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-

56.527: lO
1.407:87

Summa utgifter

55.119:23
184.308:82
49. 17 1:54

Överskon an till fOras kapitalet
Summa

233.480:36

Balansräkning för s ,·cnska Numisnmtiska Filreninge n
31.12.1988
31.12. 1989
migångar
Kontanter
Postgiro
Banktillgodohavanden
Obligationer
Aktiefond
Inventarier
Föreningens medaljsamling
Föreningens bibliotek
Lager: samlarmynt
samlarmedaljer
samlarjetonger
boklager
Fordringar
Summa

Skulder och eget kapital
Donationsfonder och am/m fonder
C W Burmesters medaljfond
C W Burmesters forla2sfond
N L Rasmussons sti pe'i'!diefond

433:55
418:144.681:53
85.022:95
455.149:14
524.8 17:79
477.032:10
469.032:10
200.000:200.000:1:1:1:1:1:1:12.559:02
8.183:97
7.439:7.080:1.000:10.350:1.000:1.000:275:50
1.308.922:84 1.296.557:81

76.5 15:40
165.744:42.551:30

76. 140:40
177.384:46.230:30

73.85 1:25
9.228:20

73.851:25
9.228:20
12:50

3.55 1:2.450:77.088:07

3.427:-

För särskilda ändamål resen·emde ml.'del

Förlagsfond for utgivande av skrifter
Belöningsmedaljers fond
Dokumentation av Sven Svenssons samlingar
Öl-riga skulder

Kliilskatt
Utgiftsrester
Diverse skulder (NM )

Summa

Börsvärde på aktiefonden 31.12.1989
Börsvärde på obligationerna 31.12.1989

924:-

38.035:29.690:4.145:3.055:5.010:868.270: 16
819.098:62
1.308.922:84 1.296.557:81
267. 192:530.950:-

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 20 kr + porto

l Göteborgs-Postens veckokrönika år
1871 berättades följande historia om
en bonde som hade jordbruk utanfår
staden. Bonden hade under grävning
på åkern hittat några mynt, slagna un·
der Karl XI: s regering. Förtjust över
fyndet skyndade han till Göteborgs
museum och erbjöd där myntkabinettet sin skatt. Här fick han omedelbart
ett "nej" - ty kabinettet ägde redan
dessa mynt i ett flertal dubletter. Nu
gick skallgrävaren till landskansliet
för au hembjuda hiuegodset "KungL
Majestät och Kronan till inlösen•·.
Förgäves! Nu förlorade han koncepterna och kastade melankoliska blickar på mynten i den högra handen under det au han med den andra rev sig
i håret och utbrast: "Ja, va' de' inte
de' ja' trodde. di va' för gamla!"
!W

FRAGESPALTEN

- ·-

&lanserade medel

Förskottsbetalda medlemsavgifter
Prenumerationsavgifter fOr NNUM
Förskottsbetalningar på samlarmynt
Föreningens eget kapital

Historien om ett
myntfynd

Frilga:

Jag har ett 1/4 öre 1805 med mycket
tunn plants. Myntet har en di am. av ca
24 mm, men väger bara l ,9 g mot normala 7, 1 g. Hur kan det ha blivit så?
Jag har fråga de s a s "stora" pojkarna,
som kan det där med mynt, men jag
kan inte acceptera deras förklaring, att
myntet har legat i jorden och au det är
korros ion, som gjort det. l så fall
skulle myntet varit helt blankt och ingen text synts. Medsänder bild på myntet och undrar om någon kan förklara
vad som hänt.
Med vänliga samlarhtilsningar

Rolf Brommesson
LERVM
Svar:
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'Foto förf Uppförstorar.

Din fOrfrågan ha r vidarebefordrats till
metallkonserveringen vid Riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer i Stockholm. Vi har fått svar
från dess chef Gunnel Werner - som
dessutom hade besök av sin koUega
från Dresden, konservator Walther.
Båda var överens om, att viktförlusten
inte kan vara så hög om myntet korroderat och präglingen ändå är så tydlig.
Man måste ha använt en mindre platt
av misstag, som från början varit
tunn. För au vara absolw säker behöver man dock först undersöka myntet.
Red.
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N u pågår inlämning till

AUKTION 3
ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm

SEDLAR
MYNT
MEDALJER PLÅTMYNT
ORDNAR AKTIEBREV
mottages till förmånliga villkor.

Telefon 08-662 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT. SEDLAR . MEDALJER
ORDNAR

MYNTHUSET AUKTIONER

Numismatisk litteratur
M~dltm

Vid större inlämningar erbjuder
vi gärna individuella lösningar.

Leif Jansson - Ulf Ström
Box 7049, 103 86 Stockholm
TeL 08 -663 55 95, 20 60 52

av Svtrig~s Mymhandlarts Förening

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 29 företag i
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
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De nuvarande medlemmarna är:

Monetarlum Kurt Hallström

B. Ahlström Mynthandel AB
Kungsgatan 28, Box 7662
103 94 Stockholm. tel 08 . 14 02 20
Amneklevs Mynthandel
Skolgatan 20. 602 25 Norrk.öpong
tel 011-10 29 50
Antikboden HB
Kyrkogatan 2
222 22 Lund
Antikören
Sturepiatsen 1. 411 39 Göteborg
tel 031-18 39 60
Dala Mynt & Fr1milrksh andel
uottgatan 1~Box307
791 27 Falun, tel 023 - t42 50
Hlrseh Mynt AB
Arsenalsgatan 6
111 47 Stockholm, tel 08 · 61 1 05 56
Karl skrona Mynthandel
Hantverkaregatan 11, 371 35 Kartskrona
te! 0455-813 73
Rune Larsson Mynthandel
Österlånggatan 16, 502 32 Borås
tel 033 -Il 03 15
Lunds Mynthandel
Klostergalan S. 222 22 Lund
te! 046 · 14 43 69
Malmö Mynthandel
Kalendegalan 9. 2 11 35 MalrnO
te! 040 · 11 65 44

Box 21047, 200 21 Malmö
!el 040.93 19 53
Mynt & Medaljer HB
Sveavägen 96. Box 19507
104 32 Stocl<holm. l el 08· 34 34 23
Mynt & Metallbörun l Sthlm AB
Noumalmstorg 1, 4tr. 111 46 Slocl<holm
!el 08· 20
01

ss

Mynthuset
B>bi>OleksQa!an 5. Box 7049
103 86 Stockholm. tel 08 · 20 51 81, 20 60 52
HB Myntlrwest Corona
östra Storgatan 20.
61 1 34 Nyköping. tel 0155·863 25
Ull Nordlinds Mynthandel AB
Nybrogatan 36. Box 51~2
t02 43 Stockholm, te! 08·862 62 61
Norrtälje Mynthandel AB
Tullportsgatan 13. Box 4
761 00 Norrtälje. !el 0176 · 168 26
Numls Mynt & Frimärkshandel AB
Kaserntorget 6, Box 23~2
403 15 Göteborg, te! ~1 - 13 33 45
J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24. 502 31 Borås
lel 033 - 11 24 96

Peo Mynt & Presenter AB

~ogt~n~n~~~J~. ~~xok6~15

12 10
Sellns Mynthandel AB
Regenngsgatan 6, 111 53 Stockholm
!el 08-11 50 81
Skövde Samlarforum
Box 259
541 26 Skövde, tel 0500- 123 75
Galleri Specie AB
Storgalan 19. 574 00 Ve!landa, tel 0363-153 01
Strandbergs Mynt & Frimlrtcshandel AB
Arsenatsgatan 8. Box 7377
103 91 Siockllolm. tel 08 · 20 81 20
Tarneo Numlsmatles
Box 6235. 102 35 Stoekholm. tel 08·33 77 75
Thörnstn'lms Mynt & Sedlar AB
:;:oc\\~1~~~8. 582 27 Linl<öping

Tiealen Mynthandel
Stureplatsen 3. 411 39 GOteborg
te! 031-20 81 11

~r~~~ ~=~'~s~~~~h;3'1~el AB

103 90 lffockholm, te! 08·661 23 80. 661 35 80

ö:s~n8;:~~~riB~~ ~~nthandel AB
101 ~9 Stockholm, te! 08· 11 08 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Bo x 19507, 104 32 Stockholm, t el 08-34 34 23

Bokstaven A

MYNTNYTT

på våra under medeltiden i Västerås
och Åbo präglade mynt är i verkligheten ett Maria-monogram (sammanskri vning av bokstäverna A och M).
l Riksheraldikerämbetets Meddclanden Vll (1939) avslöjar Harald
Fleetwood detta i "Viisterås, Åbo och
Skänninge sigill - en jämförande undersökning".
l festskriften till Lars O Lagerqvist
(N M XXXVII) skriver Pekka Sarvas
om "Die mittelalterlichen Brakteaten
von Turku (Åbo)" och ägnar i artikeln
särskilt intresse åt utformningen av
bokstaven A. De i artikelns avbildning
nr 2 återgivna ringarna (punkterna)
synas mig ersätta de i stadens sigill
(vapen) befintliga liljorna.
Fleetwoods artikel är väl värd att
studeras av samlarna av våra medeltida mynt. Ännu en gång visas, vilken
betydelse som heraldiken och sigillogratin har i tolkningsfrågor inom
numismatiken!
NUF

Nya minnesmynt
Riksbanken utfårdade 1990-02-08 foreskrifter om minnesmynt på 1000 och 200
kronor. Fullmäktige i riksbanken f6reskriver att minnesmynt i dessa valörer skall ges
ut från och med den 15 juni 1990, samt att
mynten skall ha foljande storlek, beskaffenhet och utseende:
Med anledning av att Vasamuseet invigs
den 15 juni 1990 skall minnesmynt med nominella värden 1000 och 200 kronor ges ut.
Minnesmyntet med ett nominellt värde
av 1000 kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50
tusendelar silver och 50 tusendelar koppar
samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter
av 21 millimeter. Avvikelsen fr.\n nominella vikten far vid uppvägning av etthundra
mynt vara högst 6 gram.
Myntet skall ha f6ljande prägel.
På åtsidan Konung Carl XVI Gustafs
bild i profil med omskriften "CARL XVI
GUSTAF SVERIGES KONUNG". Till
vänster om bilden "E'' som anger myntorten Eskilstuna och till höger "D" som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefen
Bengt Dennis' efternamn. Nedtill på högra
sidan om bilden konstnärens. Ernst Nordins signatur "EN".
På frånsidan Vasaättens vapen på en
sköld krönt med en kunglig krona omgivet
till vänster av en krona med bokstäverna
GARoch årtalet 1628 och till höger av riksvapnet tre kronor. Som omsk;ift upptill
''REGALSKEPPET VASA 15 JUNI 1990"
och nedtill valörbeteckningen "1000
KRONOR".
Kanten skall vara slät.
Minnesmyntet med ett nominellt värde
av 200 kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver
och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt
av 27,03 gram och en diameter av 36 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten far vid uppvägning av elihundra mynt
vara högst 27 gram.
Myniet skall ha !Oljande prägel.
På åtsidan Konung Carl XVI Gustafs
bild i profil med omskriften ''CARL XVI
GUSTAF SVERlGES KONUNG ". Till
v:lnster om bilden "E" som anger myntorten Eskil stuna och till höger "D" som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefen
Bengt Dennis' efternamn. Nedtilltill höger
om bilden konstnärens. Ernst Nordins signatur "EN".
På frånsidan regalskeppet Vasa avbildat
fr.\n sidan med Vasaäncns vapen krönt med
en kunglig krona till vänster och riksvapnet
tre kronor under regalskeppet. Såsom omskrift upptill "REGALSKEPPET VASA
15 JUNI 1990" och nedtill valörbeteck~in
gen "200 KRONOR". Fig. 2 (se omslaget).
Kanten skall vara slät (här avses randen).
Av fOrordningen (SFS 1990:51) framgår
inte upplagans storlek.

Fig. l. Foto: Myntrerket. Förstomt

Mynten har erbjudits medlemmar i numismatiska foreningar i Sverige med särskilda brev i mars (SNF:s medlemmar fick
s in med SNT nr 2).

TS

MYNTNYTT
Portugal först med cirkulerande ''Europa' '-mynt.
Portugal har som fOrsta land utgivit cirkulerande mynt med inskription syftande på
EG. Upplagan är 20 millioner mynt. som
på åtsidan visar Portugals vapensköld över
valören 100/ ESCUDOSII989 med omskriften REPUBUCA PORTUGUESA.
Frånsida n har i millen en bild av den
berömde portugisiske matematikern och
astronomen Pedro Nuncs hållande en jordglob. Omskriften EUROPA har bokstäverna åtski lda av tolv stjärnor. represe nterande medlemmarna i Europa-gemenskapen.
Randen bäromväxlande släta och räfflade partier. Myntet är av bi-mctallic typ
med en ring a\' koppar -nickel runt en mincirkel av aluminiumbrons. Vikten är 8.3 g
och diametern endast 25 mm.
Yuertigare en valör. 200 escudos. är pla·
nerad all utges i Portugal 1991.

Portug(l/s nya myllf.
storlek.

Dubbel tltlturlig
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Brödpoletter,
gAllande ~5 öre stycket och stämplade med märket ,Danska Ån~bagor!et», finnM ntt
till~:!!. l mln bufv11daffär · och mina försäljningslokaler samt iniUsas med motsvarande
qvantitot bröd oeb torde glfvn monnlskovännen ett godt tillflillo ntt utöfva prnkLisk
villgllrenbet. Polettorna gälla ontlast för nedalllltående adressgifna bodar.
Blockholm l December 1886.

.C.cgareW.
Schumacher,
till Danska Ångbagcriet,

17

Norrlandsgatan

l

i

l
J

.

i

17.

Försäljningslokaler:
Kungsgal&u H.
Lllh~ Vattugatau 18.
•Takobagatau O.
Nya Saltlballou 10 A. liötorgotJ
Wlllllngatnu· 4.
Uplaudtgatan 42.
~ontuli&J:alau
1

8 B,

Klara Strandgatlro !!!l (Eiotol W6),
Sc:btlologlltan ~ (Kuugaholmeu).
Llnu6ptlrou 8.

J

Esplanaden Sl (Karlntlgon).
Nybrogatan 15,
Östermalmsgatan 2 A•
Artillerlg:\11\n lH.
• Norra Bl:uleholmabBmuon 17.
TrievaldegTånd l.
Köpmaugabu S.
Hornsgatan 42.
Djurgårdsalätten 6.
Flor..gatan 18.

BrtJdpollt'ller jrdn Danska tingbageriet i Stocklrolm. Foto: Bt'ngt A. l..lmdbt'Tfl. RIKIATA.
Skala l: l.

Danska ängbageriets
brödpolletter
Danska ängbageriets äga re, hovleverantör Carl Wilhelm Schumacher
(1840- 1915) i Stockholm, infOrde
1886 den praktiska anordningen all i
marknaden införa pallener i olika va·
lörcr (5, 10 och 25 öre). gällande for
viss kvantitet bröd till en bestämt pris.
Dessa palleller började säljas i dc·
cembcr månad och var riklade fOr
"avsällning bland de falligas vänner".
Avsikten var all bereda dem en län utv'.ig all lindra dc falligas nöd och fOrskaffa dem en liten gliidjc under den
föreslående helgen. San11idigt var det
nog en god artlir för Schumachcr.
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Dansken Schumachcr utbildades
till bagare i Danmark men nynade
som tjugoåring till Sverige. År 1864
grundade han i Stockholm Danska
flngbagcriet som med tiden utveckla·
des till all bli ett av Stockholms största
och mest ansedda bagerier.
Pollenerna finns publicerade i Numismatiska meddelanden XII . ~.
111 - 112.

Mitt i City
PEO Mynt & Frimärken
Med stor sortering av
Mynt • Sedlar • Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör

Jan Wiselur

Dronninggatan 19. Box 16245
103 25 STOCKHOLM
Tel 08-21 12 10

Medalj hörande till
Djursholms Idrottsklubb

Från Kungl
Myntkabinettet

Liksom alla andra idrottsforeningar hadc Djursholms Idrottsklubb en egen
medalj. På grund av att klubben endast
existerade under tre år är det en mycket
ovanlig medalj. känd i vitmetall. Den
visar olika idrottsredskap som t ex cu
par tidiga skridskor, s k trä bmilor. P:\
banderollen över fOreningens emblem
finns tex1en: D.I.K. Gravörens namn iir
okänt.
Djursholms Idrottsklubb bildades
1898 på initiativ av polismannen R.
Fast och en tapetSerare Königsson.
Klubben sysslade mest med alletik och
något löpnjng. Alletiken (dvs boxning.
brottning och andra k<u11psponcr) bedrevs huvudsakligen i greve Cronhjclms tr'.idgårdsmästarebostad. och då
denna 1901 såldes, upplöstes klubben.
/W

"Skänklåt och skillingtryck"
Kr ing den folkliga musikalitetens
framdragande

Ny IIIstäiining på Kungliga M.)7lfka1Ji-

D. l. K: .r ml!tlalj f1Tin tiden 1898-1901.
Ruo: Galniel /1ildl'i11Tuu/,
RAÅfSIIMM-RIKt.

llettet

Under sommannånadema juni, juli.
augusti anordnar Kungl. Myntkabinettet en mindre utsliillning med anledning
av det utropade Folkmusik- och D:msårct 1990. Folkmusikens. folkdansens
och folk-visomas utveckling, några av
deras utövareoch bevarare från medehiden och fmm till idag presentems. Utställningen forsöker också ge någr.t
glimtar ur folkmusikens ekonomiskhistoriska förhållanden.
De tOremål som visas har på något
sätt en anknytning till det numismatiska
sarnlingsomr.\det. Vi vill med demm utställning visa hur numismatiskt material
kan användas i ett utvidgat och något
annorlunda sam1nanhang än vad som ii r
vanligt.
MGL& KS

Hamnarbetarnas
kvartalsmärken
l början av seklet var transportarbetmnas arbete i många fall av tillflillig karak1är. En del transportarbetare. såsom

hyrverks- och åkeriarbctare. droskkuskar. handelsarbctare. månadskarlar.
kolutkör.tre. maskinister och eldare m Il
måste dock räknas till dc fasta. men s.'irskilt hamn- och stuveriarbetarna var
mer tillfälliga. beroende på arbet~tillfål
lena. För dessa grupper spelade arbetsantagningen en stor roll. På nästan vOlrje arbeL~plaL~ hade fdrbundsmedlcmmama företriidesriitt till arbete. Då det
på större arbcL~pl atser var svårt att kontrollera medlcmmama lät fackavdel ning-

Markt•fl for Sux:klwlms hmluwrbetarefackfljrellillg som dl! presellierades i 1!11 Stockholmstid·
llill}o: /9(17.

ama fiirflirdiga kvartalsmärken. vilka
~kulle bytas varje b-artal och skilja sig
ifrån v.tr.tndra genom färg eller fonn.
Här återges någm av de mem karakteristiska märkena som tilh'Crkat'l fOr
Stockholm hamnarbctarefackforening.
Den M>m fordelade arbetet kunde på
dc~lktmiirken !>C vilk.1 som v-.tr fackfOrening.\medlcmmar och som därfOr hade
fiirctriidc till arbete. Denna person var
vanligen en statistikforare. hos vilken
arbetarna skulle anmiila sig.
/W

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

®

Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm

Tel. 08 ·11 so 81
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Notis om minnesmynt
Minnespenningar är speciella mynt
som pr'.iglats för speciella tillrållen,
ofta för att fira någon stor och viktig
händelse eller person. Ett exempel är
Gustav IV Adolfs besök i Avesta år
1794. Då präglades ett minnesmynt i
koppar med samma vikt som en 1/2
skilling.
Att även fira mi ndre celebm tilldragelser med minnespenningar torde väl
höra till ovanligheterna, me n att detta
ändå har förekommi t visar en tidningsnotis från år 1892. Av denna notis framgår att källarmästare Nordström på Mosebacke etablissemang
låtit tillverka minnespenningar av
spegelglas till pingstdagen 1892. Denna dag fick nämligen Mosebacke
etablissemang ett mycket stort antal
gäster. Det var arbetarna från Miinchenbryggeriet i Stockholm som av
sin arbetsgivare bjudits på fest på Mosebacke. Festen började med en middag, varvid bryggeriets disponent herr
Qvennerstedt höll ett välkomsttal. Efter middagen servemdes kaffe med
avec och efter de ua bjöds det på underhållning i form av varietc i Wallmanska salongen. Mosebacke hade en
av de sex varietcsalonger som fanns i
Stockholm vid den här tiden. Festen
avslutades med en supe, och tidningsnotisen kan berälta au tillställningen
var "i allo lyckad och angenäm". Anledningen till festen är inte kiind och
någon av de mi nnespenningar av spegelglas som vid tillfållet delades ut till
alla festdeltagarna finns heller inte bevarad såvitt bekant. Man vågar dock
gissa att festen var ett välkommet inslag i bryggeriarbetarnas liv.
Källor:

Andersson, W. Mynt vid speciella
tillf.-illen. Myntkomakt nr 8/1973.
Järbe, B. Krogarnas Stockholm s. 178.
Stockholm I971.
Wedbergs klippsamling 1892 . ATA.
Katarina Schoem er

GYNNA SNT:s
ANNONSÖRER
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FÖRENINGAR
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom decembe r. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTK LUBB sammant r'.ider fOrsta helgfria måndagen i varj e
m:\nad (utom i j uli och augusti ). Apollogården vid Al mvägen, Fagersta. lid: kl 19.00.
Upplysningar: ..te l 0223 - 116 71.
FALU -BORLANGE MYNTKLUBB Möteslokal Borlänge. biblioteket Bo rganäsvägen.
Falun. Kristinegården. Kristi negutan 9- 11. Dalen 4, Borlänge, 18.30.
GÖTEBORGS NUM ISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion andra måndagen
i månaden 18.45 i Traktören . Köpmansg. 20. Lista från Anders Falk. Hvitfeldtsg. 5, 41120
Ghg. Antik- och Medeltidsektionen tredje torsdage n 18.30 i kl ubblokalen. Schackspelets
Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Scdclstudiecirkel n. Engelbrektsg. 71 (Eng.) sista tisdagen
18.30. 14/ 5. R. Sandström. frågcspon. Tr: 17/ 5. R. Sandström: Något om romerska mynt·
verkstäder. F. Tufvesson: Indiska tcmpelmynt. Sch: 29 / 5. L. M. Carlzon. Fredriksbcrg:
Fr.msk sedelhistoria under 1700- talet. Eng. GNF :s adress: Box 5289. 402 25 Gbg.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara- salen kl 18.30 den fOrsta
måndagen i va rje månad utom j uli - aug. Upplysningar: 035 - 12 96 76.
HÖÖRS MY NTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje må nad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413-221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndage n i varje månad (utom
juni. juli och augu~ti) kl 19.00 i SPF lokal. S. U nggatan 39. Kalmar. Upplysningar: tel
0480 - 159 29. 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
(utom juni . juli <Xh aug.) kl 19.00 i S-E-Ba nken. Torget. Karlskoga. Auktioner ''år och
höst. Upplysningar 50641 eller 365 39.
KATRI NE HOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria o nsdagen i varje månad
på rcstaurJng Storstugan. Stortorgct l. Katrineholm. Upplysningar: te l 0150-210 45 el
151 00.
MYNTKLUBBEN KLI PPINGEN ha r mynu råff första tisdagen i jan. - apri l, sept. dec. Lokal: G. A . skolans matsal. S. Jiirnviigsgatan, Sundsvall. Informatio n om mynt.
viirdering. auktio n. louerier. Köp ~~ch smj. Tel. 060 - 55 64 18. Il 35 03.
LUNDS NU MISMATISKA FÖ REN ING har mynuräff med auktion 2/5 kl 19.45 (v isn
fr 19.15) i "Utbi ldningshu~el " Swdcntliueratur, Åkergr. l, Lund. Upplysningar : vard
046 - 14 43 69 kviiliar 046 - 12 25 93.
MY NTK LUDDEN NICOPI A har möten andra måndagen i varje månad på Pensio närsgården, V Triidgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplys ningar: tel 0155 - 134 29, 671 54,
128 41.
FÖRENIN GEN NORDVÄSTMYNT håller sammantr'.ide med auktion i Folkets Hus,
Klippan, kl. 19.00. :mdra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel.
0451- 132 88.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen varje
nH, nad ul<.lm i maj - augusti , i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även
icke medlemmar ii r vii lkomna. Be~tiill lista på te l 011 - 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNT KLUBB har möte med auktion på Gusta,•ssons Trafikskola, R.1dhusgata n
33. Nässjö. Upplysningar: tel 0383 -158 35 kl 07.00- 09.00.
SA MLA RKLU BBEN 1'\UMIS. Skcll efleå har möten första torsdagen i varje månad i
NY- huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910 -186 80.
SANDVIKEN -GÄV LE MYNTKLU BB har möten kl t9 fOrsta o nsdagen i varje månad
(ej juli - augusti) . Lokal : Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026 - 18 18 36.
MY NTKLUBBEN SKILLI NG BANCO, Li nköping. har möten andra helgfria torsdagen
i varj e månad (utom maj - augusti). Huvudbibli(llekct, Hunnebe rgsgatan 8, Linköping
i Lindblom>rummct l tr upp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en ant ik· och samlar·
mässa S.11lll en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tel 013 - 12 22 62.
SKÅN ES NUMISMATISKA FÖRENING hålle r möten sista torsdagen i varje månad
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Ku ngsgatan 38 A, Malmö. håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september- maj.
SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖREN ING har möte med auktion 615. 919. 7/ 10, 11 / 11.
9112. Lokal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. Upplysni ngar:
tel 0500- 808 50 (Thord Lund) .
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträderden 17/ 5 och 14/ 6 kl. 18.30 i Folkare Fotoklubbs lokal. Telegatan 19. Avesta. Upplysningar: tel 0226 - 562 78 eller 0225 · 147
83.
TR ELLEBORGS MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar·
banken Skå ncs sa mlingssa l. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg . På programmet står auktioner,
föredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410 - 241 31.

TÄLJ E MYNTKLUBB, Södenälje, har möte i \Vendelas rum, biblioteket Luna, kl 19.00
andra tisdagen i varje månad utom juni, juli, augusti och december. Upplysningar: tel
0755 102 03.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets mynt ·
kabinen. Tid: 19.00. Upplysningar: 018 - 14 97 ll.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i
varje månad utom december på Kuhurhusel , Storgamn 20, Vetlanda kl 19.15. Visning
från kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 07.00-09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar. har möten andra måndagen i
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl fåljs av auktion. Servering.
Upplysningar: te l 0345 -ll2 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion kl 18.20 i Röda Korsets lokal, Kungsv. 18. i ng. Hovsg .. Växjö den 7/5. Myntets dag 7/10, Smålands museum.
Upplysningar: 0470 - 731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2 :a måndagen varje månad januari - maj kl 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian , Vallby friluftsmuseum kl 19.00
fårsta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen , Järntorgsgatan 3.
1990: 12/9, 10/10, 21 / ll kl 19.00. Upplysningar: tel 019 - 13 52 13.
o

Kungl Myntkabinettet
Utställningar:

Ingång Narvavägen
(hörnet linnegatanj 2 tr, Stockholm
Tillfälliga utställningar:

"Ur dolda gömmor"
"Skänklåt och skillingtryck"
Juni- augusti
"Ur berg i börs"
Visas i Falun till slutet av maj,
därefter i Sala
Ring i övrigt telefon 08· 783 94 00
för information .
Museet:

AUKTIONER

Tisdag- söndag 11 - 16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13 -1 6
ingång Narvavägen
Besöksadress

SVENSKA
Nov. Datum Svenska Numismatiska Föreej ningen, Stockholm (endast
fastställt får medlemmar och anslutna
föreningar).

(efter överenskommelse om tid
per telefon): Storgatan 41
Postadress:

Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08·783 94 oo

UTLÄNDSKA
Maj

2 •4
14- 15
16-18
29-30
Sept. 12-14
19-20
26 - 28

Frankfurt. Peus Nach f.
Ziirich. Spink Taise i*
Miinchen, Hirsch, Nachf.
Frankfun, SBV
Kö1n , Miinz Zenlrum
Zlirich. SBV
Miinchen , Hirsch Nach f.

*Storsamling del 2

MÄSSOR
UTLÄNDSKA
Maj

27 Wurzburg, Sammlergemeinschaft Sieboldshöhe
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En mycket betydelsefull auktion avhålles på
Hotel BAUR AU LAC i Zurich
den 14:e och 15:e maj 1990.

COINS OF

SWEDEN
del II
(1697 - 1988)

Den rikt illustrerade auktionskatalogen (på engelska),
bestående av 1040 utrop mynt i guld, silver och koppar samt 300 utrop sedlar
utkommer den 15:e april och kan beställas från:
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SWISS BANK CORPORATION

SPINK TAISEI

Numismatic Department
Aeschenvorstadt l
CH-4002 Basel
Phone 061 l 20 20 20

Numismatics Ltd .
Löwenstrasse 65
CH -8001 Zurich
Phone 01 / 221 18 85

Fax
061/20 16 73
Telex 964 342

Fax

01 / 211 29 76

