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Svenska polletter
präglade i
utlandet.
Kungl Myntkabinette t Visionen av
ett nytt
museum.
Ny medalj
från Svenska
Numismatiska
Föreningen.

Pris 15 kr

AUKTION 3
20 maj 1995
• Grekiska och romerska mynt
• Sverige med besittningar
• Anglosachiska mynt från Knut den stores
(1016-35) regering
• Mynt från övriga världen
• Sedlar
Den rikt illustrerade katalogen utkommer i slutet av april; den skickas kostnadsfritt till alla
som erlagt prenumeration för 1994.

Katalogen erhålles mot erläggande av kr. 75:- till vårt postgiro.
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Biblioteksgatan 5, Box 7049, 103 86 Stockholm.
Telefon 08-611 33 88. Telefax 08-611 25 11.

Register Svensk Numismatisk Tidskrift
1983- 1992
Register över Myntkontakt/Svensk Numismatisk Tidskrift 1983-1992 kan nu
beställas. Utarbetat av Anders Wilen. Pris 45 kr inkl. porto.
Oumbärligt när du söker efter gamla artiklar eller vill veta vad som skrivi ts inom
ett visst ämnesområde. Innehäller Ämnesregister, Författarregister, Konstn~irsregister
(medaljer), stickordsregister m.m.

Register över Myntkontakt 1972-1982, utarbetat av Eva Wisehn, kan också
fortfarande beställas. Pris 45 kr inkl. porto. OBS! Har tidigare kostat 75 kr.

Specialerbjudande!
Fram till 30 juni 1995 kan du beställa båda registren till ett paketpris!
Endast 70 kr ink! porto för båda.
OBS! Alla ovanstäende priser gäller även om reg istren avhämtas på kansliet.
Ring, faxa eller skriv till SNFs kansli.
Adress: Banergatan 17, 115 22 Stockholm. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 7 1.
Kansliet är bemannat onsdag-torsdag l 0.00-13.00.
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SNFs program
Föreningslokalerna är öppna för rnedlcnunar - gitma med sälbkap - en
larsdagkväll i månaden. Dörrama öppnas kl 18JO.
6 maj

SNFs årsmö1e i Sig1una.
Pmg ram:
Kl J3.00 Visning av ulslall ningcn om Sveriges mynt J000 år i SigiUna

museer.
Kl 16.00 Årsmölesförhandli ngar.
Kl 18.00 Middag på Sigunsborg. Pris exk l dryck för 1rc räller ca 200 kr.
Dc som ej reser mccl bi l km11a pendel!~ g liii MUrsta (:wg Slackholm C
kl l J .16) dlireflcr bussl inje 570 som avg~r kl1 2.03 och ankommer SigIUna 12.17. Trafiken g~r varje h:Jivlimmc om annan lid vill nyujas.
7 sep1embcrÖppe1 hus. Tcm<J: Nordisk Numism:uisk Union.
5 oklober Öppet hus. Tema: Medaljer. 1:1 mcd egna förcm~l <~Il fråga och beriilla
om.
9 november Öppe1 hus. Tema: Pollellcr. Ta med egna förcm~l all fråga och beräna
om.
Föreningar som vill annonsera om höSICil> verksamhet. l ex föredrag. rnölcn och
aulnioncr. ombedes insända manus fdrc l juli.
Om ej m11wt cmges hålls mörma kl 18.30 på
eller 54 ~fler T-bmw till Kar/apla11.

/]wlt:I'/IOtlm

17 11/J. Tttfi buss 11r ./4

SNFs kansli
Besökslid J0.30-13.00 onsd:~g och 10rsdag.
S1äng1: Midsommar - l sep1cmber .ami jul- och ny,\n.hclgcma.

Innehåll SN'I;. 4 • 95

Sid

Nogle sven~ ~letter pr~g~t illdlan(lcl . ......•......... ... , . . . . . . . 96
En ~R~fiån
102
Vismnen:.av·
yfpnu~um . .. . . . .. ....... , . . ..... . . .. .......... 104
rr;mskt guld
ke .. . .. ............ ... .... ....... . .. .. ..... ~ ros

OVJtr . -.... ' ... .... .... .... .... ...... .. .•.. ......

Ny medålj fi
11jÖIIgiOllctt

. .. .. . .... .... . . .. ... , ... ....... . .......... 105
dhvicl Rlsin&.z Gård ... .......... .... ..... .....1011
Sulhelm~mooaljen .. .. .. . . .............. . ........... .. ... . ..... 107
Ling,>ister i n'tim~SinatiJ(el\.' vllrld ..•... .. .... • ........... •. .. .. . .. . 108
En medeilj fdr'ögat .. .... . ...... .... .... .. . .. ........ .. ... .... , . l{')l\
Krjf!spropagaJida i llkru'vtaler ... .. ......... , ........ • .• , ....... . .. I09
UtStällningar .. . ...... , , ...•...... .. , .. , ..........•...•..... . 11 O
l\IJynlnyU •. . ........ •.... .•.......... . ...................... 111
Sedelnytt •.. .. .•.......•............ .•...........•• ......... J 12
Sedlar med oeh ulanstjärna ............ . ......................... ll2
Recensioner ..... .......... • .................•..............• J 13

Prenttmc'ratitm(•r:

Debatt . ...............•.. •.... .. , .. , ..•... , . , ...... .. ...... 114

Pris 125 kr/~r {M nr)
Mcdlemmnr crh511er 1idningcn
aulomali,J.I

Presskupp . ......•....••.................................... 114
Norskt KMK ... ............. . ............•..•...... . .....•... 114
Auktioner .................... ..... . . , ... , , , .• , . , . , ...... . ... J15
NordukNumisn1atisk Unions möte i S10ckholm 1-3 >epu:mber 1995 ...... Ils

Tryt·k:

M:hlcrprim
Sii11eri & Tryckeri A13
ISSN 02S~ -07 1X

SNT 4 · 95

Omslag
Troligen eu ir.u\il,;t biU<hmycke bc:;tående av bl a guldmynt, fllrgyllda kulor och
stenar. De 27 guldmynten ar frun 1700-tnlciS slu1 och 180()-mlels böljan. KMK
IQ2 368, F01o: Gabriel Hil(lebmnd, RIK·f. Se an.ikel sid 105.
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Nogle svenske poletter prreget i udlandet
Af J~rgen

s~I}JIIOd

Götchorgs ;.\ ngkiik
l Kobcnhavn opMod det for~le augkök 1856. kaldet Kobcnhavn' on·..:nrlige Dampkokkcn. Det var ideali!.tbke menne~kcr!. t~ml..e. :u den
mindre fonnuende del af hcfolkningen på en enkel og billig måde.
skulle have rnulig.ln:d for god og
n:crcnde varm mad. Frcmstillingcn
bascrcdes på den ol..onomisk hc~pa
rendc dampkogning. hvor til hcrcdning sker under tryk. og h vor intet går
til spiide ved fordampning.. Der regnetles aktier t il selskabet og !.elv kongen. Frederik VII tegncde sig for en
bctydelig aktiepost. ldccn vand!
udbrcdclse og tlere dampkt)kkcner
oprenedcs. icke bare i Ktlhcnhavn.
men også i danske provin~hycr og
allerede 1858 åbncdcs vidcrc et
dampk<>kken i Göteborg. Ingen af dc
m<mgc dampkokkener opn:'lcde den
forvenlede sogning. Da der konstatcredes store tab. m:\lle dc alle efter m
:\rs forlob lukke. l mitflertid har dampkokkcncrne efterladt små numismatiske minder. idet der i n:cstcn alle
dampkokkener anwndte:. polcuer.
Polcllcrne fra Göteborg' Ångkök
er fabrikationsm~c!>~il!l identi,ke med
dc fra Köbenhavn~ D<unpkökkcn og
fra det ligeledes kobcnhavn;,ke Borgergaelens Dampkokken. Sidstn~evntc dampkokken~ poleller synes
punsclidcntiske med llere parisiske
poleller og da det vide:.. at den k<·lbenhavnskc urtekra:mmer S. M. Salomon~ens Efterfalger allerede i 1845
fik prxget adressejcton~ i Paris og
dennes adressejeton fahrikationsmxs~igt passer ind i ~ui tcn med dc
undcrsogtc parisiske. k<lhcnhavnske
og göteborgske polcllcr. m~ det anses
for godtgjort, at polcttcrne fr~t Götcborgs Ångkök er pr;egct i Puns.
L. Ha uschilds viirdshus,
Göteborg
W.Th.Strokirk meddclcr i umi~ma
tiska Meddelanden XII. 1890. at man
i noglc 1\r i begyndelscn af 1880\:rne
som kyparepole/l l'!' benylletic WerthMarken i norninalerne 200. 100. 50.
25. 15. JO og 5 (öre). 200 öre af forniklet zink og resten af me:.~ing. alle
forneden indstemplct Lll. Vidcrc
meddeler Strokirk. at dc i 1890 ikkc
la:ngerc er i brug.
Polcllemc frcm~tillede~ ~om l.tandard i Tyskland og mod ekstrabctaling kunne num få intbl:'lct na vnc-
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Kiii!Jenhmnf Dompkiiikken.~ polt•t fra IX56. .Will tlmllwtlt•forlwJ:,for Giitehorg.•
,luJ:,kiiks fltlfcfl<'r.

bogslaver i dem. Der va r mangc
fabrikant er. der leverede sfidannc
Wcrth-Marken. Den mest kendte er
L.Chr.Laucr i (Berlin og) NUrnbcrg.
Kyparepoleller anvendtes i stedct for
kas!.Cappar.uer og bonb()ger. Kyparen
fik ved arbejdet~ begyndelse udleveret et aftalt Ilelob i poletter. Han kobte
varerne ved bu fetten med poleller og
ved dagens afsl utning afregncdc h:111
s:'l mcd belobct svarende t il benylletic
pol etter.
Stcrno s tenhuggeri
Stcrno stcnhul!l!eri ved Stemö-vik..:n
n:cr Karlsham~n~ i Blekinge anlagdes
1880 af danskeren. 2rosserer .K.
Rygaard i Malmö. Företagenet overgik 1886 til Sternö granitbroila Aktiebolag (N M XII) og videre 1889 solgtes det p:'l auktion til Stilleryds
aktiebolag. l Rygaards tid. hvilket
alts11 vii sige mdlem 1880 og 11!86.
blev det indfort brug af polettcr. der
udleveredcs daglig til allonning af
arbcjdernc. som en gang ugcntlig
ku nnc f:\ dem indl!'lst pfi kontoret. Dc
ncste er beskrevet af Strokirk 1890.

IJIIIISÅ<'

Polctlente frcrnsti llcde~ i K0benhavn. rprsl og frcrnmest betmerker
man skrivemilden S T E R N 0. En riffet kant p:'\ l 00 öre er gjort med
samme v:crktpj ~om riOingen pfi et
kobenhavn'k tjcncrtcgn for lO kroner
fra II.Trantcl. Yidcre genkendes den
idcma:ssige opbygning på dan~kc
poleller fra Dronningens Tvergades
Spischus i Kobenhavn og traktorstedet Ny Rustenborg ved Lyngby
n:er Kohcnhavn. llvcm fn:mstilleren
er vide~ tkke. men der synes kun
mulighcd for. at det kan v~ere !>olvv:-~refabrikant V. Chril-tesen eller hofgjortlcrlinnaet Herlov D:-tlhoff.
Kungs pnrkc n, 1\l a lmö
Sommerrestauranten Ol! cafeen i
Kungspurken i Malmö biXJ p:'l afvekslcnde koncert- og varieteunderholdning. 18R8 n;cvnc:. det i en dansk
turisthfindbog. at man havde ypperlig
betjening og servering. Der er. antagelig k<Jr! for 1890. gjort kyparepolerter i Danmark hos samme, som pncgcdc polcltcrnc for Stcrno Stcnhuggeri.
-

polerter fra Dn11min[:rll< Tn•rgade.~ Spi.ll'llll,\

Il/i fm

Ny Rtt<lt'lllmrg.
SNT ~ · 95

Gii1elun~~s Augktik. Den mnde gjaldtmiddagsspiming i bättre salt!// for 40 tlre. den
m·oft· tilsmrendt•. 111en i allmiimw salenfe/r 25 öre og den firekal/lede ajieuspi.wiu~
ji1r 20 iire. Polellntll! er pm•get i Fmnkrig.

L llauschiltlls •·iinlslws i Gö1eborg. \Venh-Markeufrenmillet i Ty;klwul.

Su•nw Su•nhngw•ri. Flere q( polel/e me f indes ogsel Ol'erstemplelmerl OK. K eller R.
Po/euemt• er pm·ge1 i Danmark.

Ö.<lemwlm.\ n·swurm/1 i Swl'klwlm. Po/euerfremstillel for Th. Blanch og pm·gt•f i
\1-lt!ll.
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Östermalms restmarant,
Stockholm
Th. Blanch fra Stockhol111 deltog
1874 i en international kunst- og
industriudstilling i Wien og fik der
lavet krparepolelfer for l gulden. 50.
40. 25: lO og 5 kn.:uzer til sin care i
Wien. 188 1 fw tcs polcttcrne ti l
Östermalms restau ran t,"'' Storgata n 5
i Stockholm, hvor dc b~: n ytt~:dcs
sålecles, at l gulde n g.jaldt l kmna ng
l kreuzer var l öre.
*l Östermalrnsk1ill:1rcn. diir NNU hill l sill

styrebemötc 1957. Red. ;111111 .

Stora Hotclet, Örebro
Oscar Da!llberg. ~0111 cjctlc Stora
Hot dr.t i Orcbrn 1885-1 RRI) lod "1111
i L.Hauschildts vlird~hu~ i Giitchorg
anvende Werth-Markcn for 200. l 00.
50. 25. 15. lO og 5 (öre) alle af 111C~
sing og indstemplcl 0.0. 'om kypa·
repoleuer. Strokirk mcddeler. at Je
forfa:rdioede~ i Berlin eller Wien. Dc
o
.
er na:ppe
fra Wien. 1dct
man der
fremstillede andre former fur pulctler.
Folkets Par k, ~ J al mi;
J en bevaret illustrcrct prblislc fra
finnact Aug. MenteL Berlin 1925 tilbydes poleuer. Som et ckscmpcl p5
firmaets formilen og udllrcdcbe vises

' •l

.

l .

_(

i• )

.

l· ..

}•.1.

l'r prtl'fll'l i Drmmark.

i k:naloget en sekskantet polet fra
Folkets Park i Malmö. Det fremgår. at
med et specialfremstillet prreges tempel og et eksisterende standardbagsidestempel er prisen for l 00 poletter af
messing eller nikkelzink (det er forniklet zink) 20 mark, 300 stykker 30
mark, 500 stykker 39.60 mark og
1000 stykker 63 ma rk. Og endel ig
111 ~:ddc les. at der beregnes 13,60 mark
for srcrlig bagsicle. Forskellen i blankctstl')rrelsen på 2 og 5 kronor har
v;c ret så ringe, at det var n~dvendigt
senere ved et afklip at a:nclre formen
p;1 2 kronor.

Elektriska Aktiebolaget A.E.G.,
Malmö
l Aug. Mentels prisliste 1925 afbilcles
vidcrc en polet for Elektris ka Aktie
bolaget A.E.G. Malmö. For denne

pulet af messing eller nikkclzink
bcregncdc man sig fm 100 stykkcr
18.30 mark. 300 stykkcr 27 mark. 500
stykker 35.20 mark og 1000 stykker
55.60 mark. Et ~;crligt bag~ide·
stentpcllil de nne polet 1-ustede 12.-10
mark.

At poleller f m Folket Pari- og ~lck
triska Akticbolago.:t A.E.G. cr afbJidct
i Aug.Mcntcl<. pri,Ji,to.: betyder ikke.
at de er pr:.cget ho' ha m. l dc fa af den
slags kataloger. der har v;cro.:t mig tilgxngelige. er bcm~crl-et. at dc ~al~lmo.:
afbildninger er benyllet :1f nere trby·
ncladcnde konkurrcrcndc fi nnacr.
Det enestc der kan utiledes er. at
polelleme er pr:cgct i Tyskland f<Sr
1925. Den il skal anfpre~. at alle svenske poleller af fmniklet ;-ink m5_ an~es
for pr~cget i Tyskland. idet vJstnok
intet svensk (eller dansk) pncgefirma
har anvendt denne mclalkomposition.

Kronvnlls Tivoli
Fra Kronvalls Ti voli findes et spillcm:crke af forn iklet messing for lO öre
og af messing med cenh.:rhul for: 15
öre. Dc cr tydcligvis fra mcll cmk~• gs
årcne og er signcrct E.K,~rl.. hv•lkct
var en frans k -js~di s k jctonmagcr. der
vides aktiv omkring 1935.
Med polc11crnc~ bagsidestempel
findes spillcma:rkcr med og udcn hul
og med ens for ng bags ide: alt sa va:rcliangivebc på bcgge ~idcr.

r···E·LtKril·s-K~

... . .,

~ AKTIEBOLAGET

1

A.E.G...

l
L

JJ:

'l.
MALMO
'
.::··:._~··· ···~..:=~=·:~~-·· ...··..

11/usmuionfm Aug. Menle/s prislist e 1925 mer/ po/euerfm Folkl'/.1 /'ark i Malmil
og Eleklriska Akliebola;:el ti.E.G. Malmii.

Swm 1/nu•/1'1 i Örl'bro. \\'en/r-Marken fremslillet i 7)·sJ./mrd.
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Folkets Park i Malmii. 5. 2 ug l kronur af messin g. 50. lO og JO lire afjim1ikh•r
:.ink. Po/euem e er prrrget i Tyskland.

Kmnm/1.1 Ttmli. Polell(•me N
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i ,..muklig.

-

Charles Erick.non Låugedrag. Pole/INliC 1'1' pm·gt•l i U.S.A.
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Charles Ericksson, U mgedrag
Charles Ericksson i U ngedrag. der
nrer Göteborg drev persontrafik rm:d
skremårdsbådc. fik 1935 i U.S.A
e fleramerikansk munMer pr;cgct trafikpoleller af ny~olv for vuhnc og
bom hos finnact Meyer & Wemhc.
Chicago. med 2.000 '> l)'kker af Il\ er
son. 1\lan bcma:rkcr den for amerikanske poleller typiske bundguillochering: mon~tercl. 'om vi eller.. forbinder med pcngc~edler~ ~ikkcr
heds-l!rafik. Poleucme var kun i
brug indtil 1937.

Leo Jensen. Po/euemr

l'r prtrt::t'l

i Oallmar/...

Leo Jensen, Stockholm
Danskeren Leo Dragomi r Jensen.
f!:idl 1906. var oprindclig udhcrl i
herrcekviperingshranehen. hvor han
la: rtc. al det så ikkc p:cn1 ud med
lommer der bulcdc ud. fordi dc var
fyldt med alt rnuligt unyuigt. D~.:rfor
fik han allid 1\)'CI ~peci altpj uden
nogen lornrncr. lian var rm rl igvis den
fl}rste, der frcmkom med en dansk
bygget spillemrlornal , hvor indrnaden dog var en gammcl hcllfruitaulomat. men forsyncl med el antal elektriske lcdningcr. 'om aktiverede
nogle små Iommclampcp:crcr. der så
hve r is<cr oplyste el talfel!. Da lelfelleme var anbragt i tre opdelte cirklcr.
kaldie han sin au torn:ll Dc tre smaa
Hjul. Han har fonal t. al på el tid~
punkt. hvor ~pillcau tomalcr var
bandlyst. fonnåcdc han at f:l tilladclse til al stillc Dc tre ~rnaa lljul op
i Danmark under påbcclbcbe af. at
de som danskbyggcdc apparater var
lovlige. idet man fra ovrighcdcn~
side ikke måne lave forhindringer
for dansk produktion overhovedet! l
1932 er han n:cvnt som indchaver af
Esbjerg Tivoli. 1945 drev han rc~lau 
rant Granada i Kpbcnhavn og scncrc
firrnael Esbjerg Automatfahrik. som
trods navnel var be liggende i Kohcnhavn. Leo Jensen dpde 1984. Ogs5 i
Stockholrn drev han e n tid virksornhed og herfra stammer noglc spi llcrmerker for l O og 5 öre, han fik procget hos finnact Carl Nielsens S1111 i
Arhus, hvilkct firma 1968 k~llllcs ar
Sporrong AB i Norrt:iljc.
Messingpolellcn med v;crditallel
10 blev s~ lcdcs pr:egel i 1953 under
produktionsnummer 02225 i 5.000
eksemplarer. Dc 10 ligclcdcs mcssingpoleuer. men udcn v:crdiangivelse. gjaldt 10 og :'i öre.

O. \Vid/w/m og Fridan \V. Biigiltl. Malmii. Polt•ttl'nw er Jlrtt't::l'l i Otmllltlrk.

Unnmgil'lle sre11ske po/eurr.fm Mt./!,, i D111111111f'k.

O. Widholm
O. Widholms Tivoli lik 1955 ho~
Carl Nielsens Son i Å rh u' under pro02490 pra:get
duktion~nummcr
3.000 ~tykker v:irdern:irl..e r af rne~
sing for 10 öre.

JOO

AB Bjiirr!.\. Gengi,·else i ,worrel~e 1:-1 ofmtJ(/t>lut/fon 11/mt'tlml/or IJrlll Jrnsenfur
.IIEK,\

i Dmmwr/...
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l'oleuer fra Rally. N. Ct•derholm. G. l.afald. Uv/. Mariebagsskogen. N.A.S.
Ni/bolagen. R. E. F. o~: 38 All. Allt• prrl'f/el hos MEKA i Danmark.

Fridan W. Bögild, Malmi.i
Fridan W. 13öuild. Malmö fik 1955
hos Carl Nicls'Cns Ssm i Århus under
produktionsnummer 02548 pncget
3.000 stykkcr unavngivne vLirdemärker af messing for l Oöre.
MEKA
Pncueanstalten \1EKA i Kpbenhavn.
grurullagt omkring 1940. har pr.eget
en nekke svenske poletter. Efterfolgende katalogisering e r ba.~cret på en
gennemgang af f<tbrikkens bestand af
prregestern plcr i 1978. bcvarede produ ktionskort i 1984. !!rav(!r Bent Jensens originalmodelle; og hans modelbog samt tilg<cngdige t:ksemplarer af
poletter. Eft er 1978 har MEKA nx ppe
leveret poletter til Sverige. Gravf1r og
medaill ~lr Bcnt Jensen p;\ begyndte sit
virke hos ,\·1EK1\ i IIJ57.
SNT-1 · 95

Af poleller uden udgivernavn
anfl')rt kan meddelcs:
En polet med l O på begge side r,
antagelig spillem;crke fo r JO 0re. må
nok i 1950'ernc vtcrc levcret til Sveri ge. Eksemplarer e r fundet hos den
danske ti voliejer Hildur Pedersen.
som i 1950'crnc og 1960'ernc berej ste Sveriuc.
En pol ens p<\ bcgge ~i der. som e r
fremstillet i dels forn1css inuc t. dels
fomi klet jem og med en fi rklover
samt omskriften VINSTPOLLETT o
VINSTPOLLETT o og en polct af
messing ogs;\ ens pli bcggc sider med
en ~!or rosc.t og omskriften ENDAST
• FOR • FORSTROELSE : er begge
pr<eget med stcmplcr skl\ ret af Bent
Jensen.

et.

Bally
Det verdensomsp:endendc amerikanske spilleautornat/1 rma Bally Manufacturing Company of Chicago. Illinois, grundlagt 1931, har fur sin
svenske afdeling fäet prtegc t spillemre rker af messing hos ME KA med
stempler skåret af Bent Jensen.

AB Björex
Til AB Björex kan hos MF.KA v:e re
prreget et vinsu(!)polctt. l alle tilfre lde findes bcvarct Bem Jensens originalmodelle r af plexiglas, som med
pantograf sil skal v;cre nedsal til
stemplemc i den endelige storrelse.

-

lOJ

N. Cederholm
Spillem:crket Iii N. Cederholms
Tivoli af messing og ens på begge
side r er pr:cget hos MEKA med slempler af Bcnt Jensen.
G. Lerfald
Spill em a~rket til G. Lcrfalds Tivoli af
messing og e n ~ p~ bcgge side r er pneget hos MEKA med stcmpler af Bent
Jensen.

LM
LM har ladet et spillcm:crke for 25
(öre) af jern pr:cge hos MEKA med
stempler af Bent Jensen.

Mariebergsskogcn, Karlstad
En festlig rnessingpolct af v:erdien 25
(öre?) til brug i M:lriebergsskoge n
ved Karlstad er pra:get hos MEKA med
stempler af Sent Jensen.

N.A.S.
N.A.S. har hos ~tloKA fået pr~ get flere
forskellige spillcm:crker. fEidst er to
jernpolcllcr ens p~ begge sider og
hvoraf den ene er forsynel med prregestedets navn: MEKA og to femtakkede stjerncr. Dcrn;csl 10 messingpolelter for l O öre begge gjort med
samme stempels:ct, men h vor elen ene
polet er forsynet med et ston centerhuJ, som skjuler v:erditallet. Hvis
N. A.S. er ~:n forkoncise for den
kobenhavnske vi rksomhed Nordisk
Automat Service A/S, er poletterne
fra fpr 1968. hvilkct år fim1a:1 likvideredes.
Nilbolagen, Helsingborg
Nitbolagen i Helsingborg har hos
MEKA fået pra:get et spillemrerke ens
på begge sider og af fornik tet jern for
50 (öre) medstempler af Ben t Jensen.

R.E.F.
En messingpolet ens på begge sider
til R.E.F. FUrdighctsspi l er pra:get hos
MEKA med stcmpler af Bcnt Jensen.
3B AB Helsingb01·g
En polet med 3B AB J VINST POLETT af messing er pr:cget 1968 hos
MEKA
under produktionsnummer
M.l 37 med stempler skåret af Bent
Jensen for Tre B AB. Box 56. Helsingborg. Til sanune fim1a er. også
med stemplcr af Bent Jensen, Jeveret
poletter med pålyde nde 25 og 50
(öre). Begge af både messing og forniklet jern.
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En skänk från ovan
l Jan Fridegårds roman Porten kallas
trcing. beskrivs hur den fall ige arbetaren går på en auktion. dtir ell torp ska
auktioneras bort. N;ir han går husesyn
får han se en tjock bibel ligga på ett
bord. Han öppnar boken för all se om
han kan läsa ..s~ gammal text"'. då
.. någoming ramlar ut och ner på golvet. Han böjde sig ned. Rasslande,
blåaktiga stora sedlar.. ramlade ut.
Den falt ic.e arbetaren var som genom
ett unde1:--sladd vid kassa och ~kunde
köpa det åtråvtirda torpet.
Tanken går till Fridegårds berättelse när man läser en notis som fanns
i Post- och Inrikes Tidningar den 14
mars 1848. Unde r rubriken Fwul
berättas om f.d. månadskarlen i GÖteborg. Anders Peuer Ande rsson, som
..i en gammal Dansk. ouppskuren
bok. som efter all sannolikhet på
någon auk tion blifvit såld såsom
makulatur. påträff;.idC 8 stycken
Ri kets Sti:inders Banks transportsedlar, lydande af dem en :1 200. 5 å 100
och 2 11 25 R:d r B:ko. Eli par af
bemälde sedlar äro utgifne år 1833,
och ~ir alltså anledning all föm10da,
det de tillhört nf1gon. som år 1834 i
Göteborg arlidit i koleran." Trots all
notisen är kortl'auad ger den oss
mycken information men också
många frågor.
Anders Pelle r var f.d. månadskarlen arbetare som ansttilldes endast
månadsvis. Att vara en f.d . kan
an tingen betyda :111 Anders Pe11er inte
längre kunde utföra något arbe te. all
han just för tillf1illet imc hade arbete
eller all han fak tiskt inte längre
behövde något arbete.
Hur kommer det sig all Anders Petter står di.ir med en ouppskuren gammal dansk bok i sin hand. Var Anders
Pelter möjligen bokligt intresserad?
Om inte, vems var boken? På något
säll måste han ha kommit över den . .l
notisen står det an den sannolikt blivit
såld på auktion som makulatur. alltså
som värdelöst papper. All den var
ouppskuren betyder au n:'lgon köpt
den men inte hunnit Wsa den. Var det
denne person som stoppade in sedlarna mellan bladen? Kan det ligga
något i förniOdan all sedlarnas tigare
skulle ha döll i koleran? År 1834 var
det stora kolera:\ret. den htirjacle svårt
i Göteborg och spred sig snabbt över
södra och mellersta delarna av riket.
An sedlarnas ägare döll i denna farsot
är en löst men ganska naturligt alllagande vid tiden för notisen. Faktum
kvarstår dock alt sedlama blivit kvarlämnade av n;\gon som inte röjt var
han gömt dem och alt e11 par av dem
var utskrivna 1833.

Troligen rör det sig inte om sedlar
med valören tryckt i~riksdaler banko
utan om Iransportsedlar p;\ begärda
valörer i riksdaler ~pecie, d v s ifyllda
for hand i ri ksbanke n. Dessa transportsedlar utgavs 1777-1834. All
man i notisen kallar l.Cdlarna för bankosedlar beror på all speciesedlama
från ca 1807 förlorade al11mer i värde
jämfört med de verkliga silvermynten
och de började alhn:int all kallas bankosedlur, vilket var bö•:jan till den nya
valutan. banko. från 1834. Dessa sedlar moltogs i den statliga uppbörden
t o m 1848 och kunde inväxlas 1 o m
1949!
Anders Pener blev - såvida han
fick behålla pengarna - 750 ri ksdaler
banko rikare. Detta motsvarade. i den
rådande valörrlikningen, 1500 riksdaler riksgälds. Vad det betydde kan
illustreras med alt en dagsverkare på
landet år 1845 tjänade 90 riksdaler
riksgälds. jämte kost och logi pil ell
år. För Anders Petter skulle denna
enorn1a summa innebiira femton ilrslöner.
Hur karmner det sig att P()SI· och
Inrikes tidni ngar fick lunnedom om
historien? Det troliga iir viii all
Anders Peuer gick till banken för alt
lösa in sina sedlar och dUrigenom
uppdagades hela historien. Han kan
ju också ha gått till polisen och
anmält sin uppttickl. En fauig människa kan inte, utan all omgivningen
mlirker något, plötsligen röra sig med
stora summor pengar.
Jag hoppas all Ande rs Peuer. liksom den fauige arbetaren i Fridegårds
roman. kunde f~ förverkl iga en dröm
och då med ell renare samvete och
Ulan all den ånger som romanfiguren
levde med i sin "dröm...
Hva \Vise/m
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l. Frideglin/s tTmtwifigur hilladt• ··Nasslandt'. blåakti !III swm .•t•dlar··. holig,•n riirtle dt•t .r(~ om tic
s k Siwnu/e Sn•amed mWren 100 knmm: /)es.m .ved/ar trycktes 18<J8-1963 på hlåaktigt flllflflt'r med
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KUNGL. MYNTKABINETTET 1994
Visionen av ett nytt museum
Hösten 1996 öppnar ett nytt museum
i Stockholm. Det är Kungl Myntkobinel/et - Sveriges Ekonomiska
Museum som d:1 i nya lokaler och i ny

skepnad sl&r upp ponarna för allmlinheten. Adressen är SlottSbacken 6 i
Gamla stan. med landshövdingeresidenset som näm1aste granne och
Kungl Slottet tvärs över gatan. Millemot. inrymt i Sloltet. ligger också
Livrustkammaren. en av alla de
turistattrak tioner som finns i närheten. I detta för e11 museum idealiska
läge kommer Kungl Myntkabinenet
au inrymmas i en pal:us liknande
byggnad med två Oyglar.
Fastit!heten ägs och förvaltas sedan
1993 a-v Vasakronan AB. Museet
kommer au disponera den centrala
byggnadskroppen och den östra Oygeln. Byggnaden har fem v~nings
plan ovan mark och museet disponerar en total yta om 3 500 kvm. av
vilka l 300 kvm kommer au anvlin·
das för utstiillningar i tre plan. l markplanet kommer det också att finna
rnuseibutik. hörsal och care. till
glädje inte bara för museets besökare.
Det är planeringen av delta nya
museum. med vidgade verksamhetsområden och n va~funktioner. som
har varit elen stora arbetsuppgiften
under 1994. De traditionella verk·
samheterna har inskränkts till eu
minimum för au ge personalen möjlighet att ägna sig :1t tlyuningsförberedelser och utställningsplanering.
Detta innebär att 1\tskilli!.!a utl5n,
förfr&gningar och forskningsuppgifter har fått skjutas på framtiden.
Registreringen och bearbetningen av
inkommande myntfynd (i r den enda
verksamhet som inte har bcgriinsats.
Den sista tillfälliga utställningen i
lokalerna på Narvavägen var Tmmf
på hand. Den
1994 stlingdes utställningslokalerna för alhniinlteten,
de gamla utställningarna demonterades och de utställda objekten '''erlades i samlingarna.
För att kunna driva det nya museet
krävs såväl ny organisation som nyrekrytering av personal. Under verksamhetsåret har två större föränd ringar gjorts med delta syfte. Den 1/1
1994 upplöstes den gamla organisationen med tre skilda förem&lsavdelningar till förmån för en ny och
plattare organisation. diir alla handlliggare har ett eget ansvarsomddc i
samlingen och i utstiillningsarbetet.
Vid samma tidpunkt knöts fyra form givare - Anna Lena Carne. Randat
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l tlt•mw pultll.l'liknmult' /lygwuul ptl Slou., lmt'Åen 6 i Gamla si/In Åmnma Kungl
Mymkahillt'llet - Sn•rigl'.l' t.'krmomi~ka 11/ust'lllll all jlyua in pt1n.w1ret 1996.

Stranicky. Jan Pulasek tJch liclena
WcnncrMröm till mw,eet för
utstlillningsplaneringen. varav dc två
förstnlirnnda projektanstiil ldcs p5 heltid. En utställningsgrupp hestående
av museets ledning. Vasakronans
husarkitekt M:.1rgarcta KLillström
samt de fyra utstlillningsarkitckterna
konstituerades och fi ck ansvaret för
ulstlillningsplaneringen. Ytterligare
två personal föriinclringar kan niimnas: lan Wisehn utsågs i samband
med omorganisationen till muscidirektörens sliill företriida re och förre
nwseidircktören Lars O Lagentvist
gick 1/2 1994 i pension fn1n s in tjänst
som museets expert.
Kungl Myntkabinettets samlingar
har sina rötter i vasatiden och hör diirför ti Il dc allra iildsta i museisvcri gc.
Samlingarna besrår av mynt, medaljer. sedlar och andra bctalningsrncdel
fr&n hela viiriden och alla tidsperioder
och har genom donationer. köp och
fyndin lösen under ~rhundradcna~
lopp vuxitt ill att idag omfatta mer lin
en halv miljon förcm&l. Under perio1993till31/12 llJ94utökades
den
samlin~t:n med 902 föremå l. varav
några ;\v dc mest intressanta kmnmer
au presenteras med hörjan i detta

tn

nummer av SNT.
Det iir ur denna rika. men för
många helt oklinda skatt. som dc nya
utstiillninl!anta vlixer fram. Men det
:i r inte bara samlingama i sig som bildar utgångspunkten. Det är ocks:1 en
vilja all låta den ekonomiska historien. framför allt finanshistorien, få
ett större utrymme i framstiillningen.
Si\lunda linner man. bland dc teman
som kommer att visas, liven sparandels historia. ri ksbankens. kreditinstitutens och börsens historia och funktioner ig:1r och idag. Vid sidan av
dessa mera abstrakta teman kommer
givetvis ocks:1 Sveriges mynthistoria
under l 000 1\r. liksom viiridens mynt
under 2 500 1\r. att få ett stort
utrymme. Myntskatterna. i synnerhet
v:1rt stora och internationellt betydande bcstfind av vikingatida mynt ,
kommer liksom medaljkonsten att få
egna utstiillningsrum. För att kunna
möta skolans behov planerar vi cu
slirskill rum kallat Surruna summarum, diir en skolklass ostört kan
bedriva egen vcrks;nnhet inramad av
en utstlillning med auten tiska föremål.
Henrik Klackenbet;f?
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Iranskt guldhalssmycke

Som g~va från Gunnar Ekströms Stiftel se 1994 har Kungl Myntkabineltet
bl a erhållit ett guldhalssmycke (inv
nr 102 368). som sannolikt till verkats
i Iran efrer mitten av 1800-talet. (Se
även omslagsbilden i få rg.)
Smycket utgörs av 4 1 fö rgy llda
lackkulor alternerande med 27 gyllene kulor. eventue llt enbart Förgy llda. samt längst ned i kedjan en
ihålig g uldkula utförd i fili gran. På
denna li r rastad en Ilat g uldplalla. ca
55 mm i diameter. som 1ir för..cdd
med nitade slingo r också i filigran
samt fem hällare i guld med stenar. en
röd sten i plattans mittpunkt omgiven
av fyra gröna. På dc 27 ku lorna lir lika
många guldm ynt fastlödda med följande bestämningar:
Dc åua översta mynten. fördelade
på två sidor. är nederl ändska dukater
präglade åren 17~2 (ewntuellt en
efterpr.igling). 180 l (Bataviska republiken). 1841 (2 st) och 1849 (4 st).
Dämlist kommer symmetri skt fördelade två grova efterpriiglingar av
vencti;mska sekiner. diir det visat sig
omöjligt au närn1are tidsbestämma
förebilderna (republiken Venedig
upphörde 1797).
Rcster.mde sj unon guldm) n t. tomaner. har präglats i Iran under Fath
cAii Säh ( 1797-1834) av q<ig;irernas
dynasti. Tre av dessa iir priiglade i
Teheran åren 181 3. 181 7/8 och
1823/-1?. och e u i Käs;in 180 1/2.
1811 /2. 1820/1 eller 1830/1. Trenon
to rnaner har pr.iglats i Jazd troligen
samma k 180617: ånal har ej utsaus
på de!.sa mynt. men jiimf<irel~er med
publicerade mynt visar alt dcua år är
det me~t tänkbara. Det torde påpck;L,.
au en li gt vissa källor har såvlil venctianska sekiner som nederlän,bka
dukater använts som handelsmynt i
Iran under långa tider.
Guldhalssmycket kan ha varit
ämnat !>Om brudsmycke. d:\ ~:\dana
fOrsedda med mynt varit brukliga i
Fr.imre Orienten. dock ej alltid med
så många och så värdefulla mynt.

MEDALJNY TT

Faw: Cahm•/1/ilt!.•/mmtl. RIK-f

Ny medalj från SNF

Med anledning av au det i :\r iir tu ~cn
år sedan de t första svenska nwntc t
präglade' i Sigtun a 995 har s,C.hi-.a
Numi~mati\ka Förenin!!en bc'lutat
ge ut en medalj till minrit: av dcua.
Medaljen iir modellerad av 'kulptören Rune Karl zon från Jönköping
och visar på åt!>idan en Si gtun:~pen
nings b:\da :.idor i niirm ast o riginalstorlek samt text. Å tsidan har tv;\
fig urativa detalj er: dels en korl> l>Oill
syftar p;\ au Olof Skötkonung var vår
förste kristne konung. del~ e n priiglat
..ponriill.. av en av dem ~om eventuellt slog mynten i Sigtuna. Fr.\rhidan
dominera~ av te>-t och SNF~ emblem
Bengt E 1-/on!n • sam t två anonyma ponriitt. Dc iir en
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hy llning till dem \Oill fo r~kat i. vårdat
och påmint om Sverige5 första mynt.
1\kdaljcn. ~om miiter 60 mm i diameter. priigla' av !\ lymverkct i
E~kiiMuna i 999/1000 silver och
,•ligcr ca 135 gr. Den kan bcc;tiill:"
från S F!- kan'li 1 o m den 20 juni
1995 genom att till föreningen~ pliMgiro 15 00 07-~ inbe tala 650:-. Fiir
dl!n som vill ha medaljen pe r posttill ko rnmer 55:-.
K on~tn iirsarvodet ~amt priiclilll!l>vcrktygct iir heJ..o\ladc med -rneclcl
fr:\n C W Bumlc,te~ mcdaljfond.
UN
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Mjölkpolletter använda vid Risinge Gård
Risinge gärd bestod fram till 1876 av
tre byar med sammanlagt fjorton små
bondgårdar. År 1876 köples dc tre
byama av Gimo bruks dåvarande
äga re familjen Reuterskiöld och dc
många små gårdarna slogs samman
till en enda. l samband med detta
byggdes den stora vita ladugårds- och
stallbyggnaden.
Efter att ha arrenderat Risinge gärd
i några <ir köpte familjen Gademan
2ården 1932 av Gimo bruk i vilken
f:'tmiljs ägo de n fortfarande befinner
sig. Risinge gärd iir på 380 ha varav
odlad mark ISY ha, sko!!. ca 160 ha
samt hagmark och tomtmark 70 ha.
Gården drivs idag av fam iljen Gaeleman som ett modemt svenskt jordbruk. med spannmålsodling och
skogsbruk som huvudnäringar. Fram
till 1979 fanns det ca etthundra
mjölkdjur på Risi nge gård. men dessa
såldes då. och betesmarkerna är sedan
dess Ularrenderade till grannar. Som
binäringar till jordbruket finns 24
bostäder som hvrs ut hela året. Dessutom fin ns. sect"an fyra :\r tillbaka. en
liten gårdsbutik i före detta hönshuset. där fru Gademan säljer svensk
hemslöjd till största delen ti ll verkade

inom Östhanunars kommun.
Polletterna användes ca 1936- 1950
vid så kallad pytskörning av mjölk
(lösvikt) till boende i Gimo samhiille.
Risinge gård hade då egen mjölkbil.
som under andra världskriget måste
ersättas med hästar pä grund av bensinbrist. Polletterna var på l . 2 och 3
liter med Sporrangs nyare stämpel på
fränsidan (fig. / ). l lit. är av mässing.
2 lit. av koppar. 3 lit. av aluminium.
Dessutom använde sig Risinge
gård under andra världskriget av
Gimo bruks koJleveranspolletter frän
1800-talet till kolhusen eller hammarbacken som skummjölkspollcner.
Dessa hade ett värde av 4 öre (lika
med vad en liter skummjölk kostade).
Polletterna har insla!!.na siffror och
bokstäver med avhuggna hörn och av
förtent järnbleck (fig. 2).

Fi~:.

l

Bö1je Rådsu·öm
Källor
Tord och Gunilla Gademan.

Fi~:.:?
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Sulirelmamedaljellfrilll 1916. gmn'l'/ul m· f\'(/r Tlmllul.1e11. Foto: Gwmt•l
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Sulitelmamedaljen
År 19 16 fick den norske medaljkonstnären Ivar Throndsen en beställning
på en minnesmedalj med anled ning
av Sulitelma Aktiebolag 25-ärsjubileum. Silverexemplar utdelades till
bolagets direktion och driftschefer.
Bronsmedaljer gick till tjänstemän.
fönnän och vissa äldre arbetare.
Endast två guldmedaljer präglades.
nämligen till grundarna av bolaget
Nils Persson och Gustaf Torncrhielm.
Industrimannen och politikern Nils
Persson ( 1836-1916) inledde sin karriär med att grunda en diverseaffär i
Helsingborg. Han fick god avsättni ng
för importerade gödnings~imnen och
beslöt därför att försöka få till stånd
en inhemsk tillverkning för att tillgodose behovet. Tillsammans med hovstallmästaren RudolfTorncrhielm bildade han 1875 Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriksaktiebolaget (även kallat "Fosfaten"). Snart
hade de fabriker i gäng i Helsingborg,
Landskrona, Limhamn och på Liljeholrnen. För att få råmaterial till
produktionen köpte Persson 1886
nyttjanderätten till de norska svavelkisfyndigheterna i norska Sulitclma
9.ch uppförde där gruvanliiggningar.
Aven andra norska malmfyndigheter
exploaterades av Persson. som snart
gick under namnet ''Malmkongen".
Nils Persson samarbetade fliti gt med
sin gamle kompanjons son. Gustaf
Tomcrhielm ( 1854- 1934). Åren
189 1- 1920 var Tornerhiclm styrelscordförande i Sulitelma AB. Vid sidan
av andra styrelseuppdrag var Gustaf
Tornerhielm landshövding i MalmöSNT~
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hus län 1902-09. Han var iivcn riksdagsman i Första Kammaren. PoliIislet konservati v v;~r han en stark
motst~ndare till kravet på allmUn
röstrlitt.
Herrama Persson och Tornerhiclm
fick en del bekymmer efter unionsupplösningen 1905. Det bedrevs
niirnligcn åtskillig agitation mot
friimst Persson i hans egenskap av
utlanning. Frågan om ytterl igare koncessioner, niirmast gliilande Rustvangens gruvor. bidrog t.o.m att
spriinga den Michelsenska regeringen. Till 25-årsjubilcet 19 16 hade
stormen lagt sig och den fina medaljen kunde utdel<ts. Det svenska Sulitelma AB övergick 1933 till det norska gruvbolaget Sulitclma Gruber
A/S. Oslo.
Medaljens åtsida visar Nils Persson och Gustaf lbrncrhiclrn. Fränsidan har texten: SULITELMA AKTIEBOLAG l 189 1 l 19 16. P:' frånsidans
högra sida finns gruvsiillskapets
miirkc. l mittpartiet finns en bevingad
kvinnlig genius hållande en fackla i
den viinstra handen. Hennes högra
hand drar av klädet fr~n en kvinna
som sitter på hennes viinstra sida.
Denna handling Bir symbolisera t]iillet. som blir avkliitt så att malmen
blottas. Dc två kvinnorna sitter i ett
högf]äl lslandskap med Sulitelmatoppcn i bakgrunden.
Medaljen mäter 60 mm i diameter.
/ IV
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Lingvister i numismatikens värld
Kring sekelskiftet 1800 fanns det
olik;( grupper av akademiker som
blickade mot numismatiken för att i
denna vetenskap finna ny kunskap.
En sådan grupp som flitigt ägnade sig
at myntstudier var lingvisterna.
Orientalisten Oluf Gerhard Tychsen (1734- 18 15). som var professor i
Rostock. ägnade sig at sprakstudier
som bl a var inrikwde pa mynt. lian
~·ar född i Slesvig av en från Norge
mvandrad skräddare. Sj;ilv blev han
professor i Biitsow 1760 och i Rostock 1789. Han liir ha v;~rit t;imligen
högflirdig och arrogant, men h;dc
s.tora kunskaper inom vida ornro1den.
Ar 1793 blev han invald i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm. lian publicerade 1808 i Akademiens Handlingar
en undersökning om gamla spanska
mynt. Tychsen sysslade Liven en del
med judisk numismatik, men utan
större framgfing. Mest lyckad var han
inom den islamiska numismatiken.
l Sverige kom Tychsen främst all
påverka Jonas Hallenberg ( 17481834). Dc tv;' blev också v;inner. l
Tychsens anda skrev Hallenberg
skriften: Ex occasio11e 1111111111i CujicT.
de 11omilli.1· De i G U D. i11 SmoGorluca
cognarisque li11guis origine. disquisirio llisrorica er pllilologica. Stockholm 1796. Detta i huvudsak språkvetenskapliga arbete forbluffade
kanslirådet och professom ilenrik
Gabriel Ponhan ( 1739-1804) i Åbo. l
ett brev ( 15112- 1796) till professor
Mathias Calonius (1737- 18 17) skri ver Ponhan: "l-Ivad lir det för en
under!. afl1. som är annoncernd om
ordet Gud i an l. af Cufiskn mynt (för
l Rdr)? quo auctore?" Hallenbergs
arbete recenserades i Gtiuingi.~clte
gele/me i\nzeige11 i kritiska ordalag

En medalj för ögat

och ()111 författaren skrevs "dessen
Manier man auch in den ganzen
Schrifl wahrnimmt'' (vars maner man
märker i hela skriften). Senare övergick Hallenberg till ren numismatik
med sill arbete Collecrio Nu11111101'11111
Cujicorum ( 1800). en myntkatalog på
46 sidor och 8 planscher.
Varken Bror Emil 1-Jildebrand
( 1806-1884) eller orientalisten. professor Carl Johan Tornberg ( 18071877). hade några högre tankar om
Ilailenbergs k~nskaper i islamisk
numismatik. Hildebrand skriver i e11
brev ( 1814-1 848. förvarat i Lunds
universitetsbibliotek) till Tomberg:
"Jag tycker dock all du sagt för
mycket om Hallenberg och Sjöbring.
cnkanncrlicen den sednare. Hallenberg gjord; intet för den kutlska samlingens ordnande. Under hans långa
sekreteraretid inkommo mycket ffi
kufiska mynt, och om han IUste dessa
m. så bragte han dem icke i någon
ordning. likalitet som de af Malmström lästa. hvilka du minns lågo i
sina kapsler orörda, när du ordnande
samlingen". Della brev skrevs med
anlcdni.1g av det samma år ( l 848)
utkomna Nu111i Ct~fici Regii Numopltylacii Holmiensis, quos o111nes in
Terra Sueciae repenos digessir er
illfei]Jretaflll· esr D:r Cnrolus Johannes Tomberg, Uppsala 1848.
l el! brev till C.J. Thomsen (tredjedag pingst 1835) skriver l-lildebmnd
om ett besök i Uppsala där han träffat
nera gamla och nya vänner - främst
da landshövdingen Hans Järta. men
liven botanisten Fries. Hildebrand
kommer i brevet även in på orientalisten och professom Per Sjöbring
( 1776-1842). Denne var född i Drevs
socken i Kronobergs län och var av
bondesläk t. l Uppsala blev Sjöbring
docent i hebreiska och arameiska
lilleraturen 1807, adjunkt i grekiska
och österHindska språk 1815 och pro-

fessur i orientaliska språk 1830. Följande skriver llildebrand:
"Uti Sjöbring. Professor i Österländska språken. llirde jag känna icke
bloll en iilskviird menniska. utan
iifvcn en vän av Numismatiken (den
orientaliska). Han visade mig 11tskilliga ritningar och anteckningar han
gjon under ncra års vistande hos
Tychsen i Rostock. Det iir en kiind
sak, att han har varit schröders förnämsta hjelprcda i afseende pa den af
honom utgifna beskrifningen öfver
Kufiska mynten i Uppsala.''
S;ikcrt var Sjöbring även behjälplig vid arbetet med Schröders Beskrifning öfwer en Ct!fiskrmynt fimner
pti Bjiirkii i J\1/iilaren som trycktes i
ldunns h;iftc 6 ( 18 16). Annars var
Hildebrand oviin med Schröder.
m1got som han delade med mänga
andra. Som exempel kan niimnas att
C.J. Thomscn ansåg all Schröder
mest producerade "Fiyveafltandlinger" (brev fd n C.J. Thomsen till
B.E. Hi ldebrand, 5111- 1844. Antikvariskt topografi ska arki vet, Stockholm).
liV
Otryckta kHIIor
B. E. II i Idebrand och C.J. llmm;en. brcvvHxlingcn. Antikv<~risk·topografi,ka ark-

ivc• (ATA ). S1ockhotm.
B.E. ll ildcbrand~ brev till C.J. Tumberg.
Lund' univcr..itct~hihliotck, LUB.

Tryckta kHIIor
Ahnlund. N.. Jona\ lhtllcnbcrg. Sn•nska
Akademiens Minne.mmeckningar. Stockhohn

1957.

Hildcbrand . 13.. C.J. Thomll'll och hems
liinia fiirbindelsN i S1-erigt' 1816·1837.
Vol l. Stockholm 1937.

l Po11han. II.G. I. lienrik Gabriel Porthans
brcf till Mathias Ca lonius (ut g. av W.
Lagus). 1-2. Skrijii'I'IIIJ.I. m· S1: Lill.·liillsk.
i Fin/und. llclsingfors 1898. 19t2.

En internationell hygienutställning i
Tyskland gick av stapeln maj till
oktober 19 11. Det stora iimnet då
giillde tuberkulos. sanatorier och konvalcsccnshcm. Ti ll utstiillningcn utgavs en medalj i tre storlekar, men
med samma utseende. Åtsidan visar
ell öga samt nederst ordet i-I YG IENE.
På fränsidan finn~ texten: l TER- l
NATIONALE l IIYG IENE- l AUSSTELLU G l DRESDEN l 1911.
Åtsidans utfonnning känns fonfarande modem och annorlunda. Kontakten mellan betraktaren och medaljens öga blir mycket konkret.
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Krigspropaganda i skruvtaler
Skruvtalmr har främst fram~ tällts
under 1600- och 1700-talcn. Då fungemde de som spridare av politiska
eller religiösa budskap. men de var
iiven avsedda att fömöja. Det stora
flertalet tillverkades i Tyskland.
Som en spegling av dessa tidiga
skruvtalrar är en modem motsvarighet från fårsta världskriget. De t ~å
mynthah·oma består av Bayems s k
"Bayemthaler 1914/16" med Ludwig
lll:s bild på Msidan och Bayems riksvapen på frånsidan. Skruvtalcm
m~iter 53 mm i diameter. Den innehål-

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

'\:{,1'
.,. rl&1
:~~
d:

~

Öppettider
Va rdagar to.oo - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08-411 52 23

SNT 4 · '!5

ler 30 ~ammansana chromolitogr:lfiska runda bildddar som bl a vi~ar
militära ledare ~om t ex Hindenburg.
von Spcc. von Mackensen och Ouo
von Weddigcn: krigshändelser som
marschen 11101 Belgien. slaget vid
Lothringcn i au gusti 19 14 osv. IHir
finns liven flygstrider över v:istfronten. zeppelinare över Konstantinopel
och grova kanoner i full aktion. Den
sista "rundeln" fungerar som utfyllnad och iir samtidigt :immu.l som den
plats diir man ~krivcr en till:ignan.
Bland dc avbildade finns Uve n den

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄ RDERAR
MYNT o~: h SEDLAR

bayerske kungen Ludwig III som
1913 blev landet~ ~i!>te kung.
Naturligtvh fungerade denna skruvtaler ~om propagand:1 i det kri g som
utkiimpadcs p~ liv och död. Hemmafrontens kampvilja Hr ofra av avgörande betydelse.: fiir krigets förlopp.
När s~ allt var slut sent på hösten
19 18 var skmvtalc.:ms innehåll pas l>er:u och Ludwig III hade liksom
Tysklands kcj~arc Wilhelm Il förpasliV
sats till historiebiickema.

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

TILLBEltÖR och Ll'nERXI'UR

Även utgåvor från hela världen .
Sedlar. Polletter.

GRA'I'IS LAGERLISTA

Listor skickas gratis.

(llflfiJ.iiv .mm!ammråde)

Klostergawn 5. 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69

NORRTÄLJE MYNT AB
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176 - 168 26, Fax 0176-168 56
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UTSTÄLLNINGAR
Spelutställning
på ny kula

Tusenårsjubileum på
Sigtuna Museum

Utst:illningcn Spela ii r si/l·er- Vinna
iir guld - Hasard genom l idema öppnade med pompa och ståt den 21
oktober 1994 i Statens historiska
museum. lnyigningstalare var bland
andra Jan-Öijvind Swahn och Inga
Luncbtröm. ldC!!ivare och utställningskommissarier var Inga Lundström och Leena Kivijärvi- ork.
Föregångare till denna utställning har
v i sat~ bland annat på Börstorps sloH
och Ostcrbybruk.
Den 12 mars 1995 togs utstiillningen ner för all skickas ut på tume.
Denna lir prclimintirt planerad e nligt
följande:

1995 ii r det tusen år sedan Olof 13riksskötkonung Hit slå våra fiirsta
svenska mynt. ~Att derum historiska
hiindclsc tilldrog sig i Sigtuna fram g~ r av myntens in~krifter {Situne Dc i.
dvs Gutb Sigtuna) och har Hven
hckr:iftats ccnom arkeologbka utgriivningar. Ar 1990 p3tr;i iT:~dc' kung
Olof:. mvnthus i kv. Unmkarcn alldclel> intilt"muscet. Bl a hittade' en liten
blyhit med avtryck av en mynhtamp.
För att celebrera att det wc rhk:l
myntet fyl kr tu~c n år visar Sigtuna
Museum:

14/5-2317 1995 Malmö Stadsmuseurn
2917-5/11 1995 Göteborgs Stadsmuseum
15/1 1- 15/2 1995-96 Arkeolo!!isk
museum i Stavanger
1/3-30/4 1996 Ålands muscum i
~larichamn

20/5-15/8 1996 Örebro läns museum
1/9- 17/ 11 1996 Vibtemorrlands läns
museum
17/ 11 -17/1 1996-97 Kristianstads
läns muscum
jan-ca 30/3 1997 Västmanlands l:insmuseum
15/4- 15/8 1997 Kalmar läns museum
l uts tällningen behandlas spelandet i
en kulturhistoriskt perspektiv. här
visas spelpjä er från 300-talet ända
fram till dagens tipskuponger. Vi
möter vikingamas Hnefatafl. medeltiden~ schackspel och vår tids monopolspeL l åHkantiga montrar. på spelbordsdukar. ligger spel från alla tider
uppdelade i olika kategorier. Tv:irstiillda och kantställda stora dominobrickor med texter och bilder behandlande vån spelande folk är placerade
på liggande dominobrickor. lagda i e n
s lingrande linje på golvet.
Spelets ide. kraftmätningen och
slumpen. tiren del av vår kultur och vi
möter spelet i olika fom1er genom
livet. iir vi Himnat det .. bildande··.
roande och lekfulla spelet kanske vi
drabbas av en lust all spela om
peng:1r. Då förlorar spelet sin oskyldiga prligel och blir en symbol för cll
hopp. en dröm. Till slut kanske spcldjiivulcn tar över niir lusten förvandlas till drift.
11 0

M ll1

Ett mynt för kung O lof

.)pef. våga t och kanske vu nnit. l

- En ulstiillning um cll IIL~cn
:irsjuhilcurn
Sigtuna mu.scurn- UbHillninJ:SIurllcn 6/5- 1/ 10 1995 .

Kungl. Myntkabinettet~ ~amlingar
linn~ flera exempel på speltillbehör
~om fungerat som insau.cr ''id ~pel
om pengar. Vi har t ex ~pe lbri ckor
ul\kuma som medaJjer. ~pelpen 
ningar. speb ed lar och lolleril>cdlar.
l dagens Sverige märk!. en tydlig
ltpcllust. Spelandet speglar samhUllet
och under ch,liga tider satsa)> ckt mer
på penningspel lin annars. Peng ar :ir
ju navet i ett funger:mde samhälle.
N:istan alla fu nderar då och då på den
\tOra vin~ten som kan förverkliga
våra drömmar och kanske till och
med hjlilpa oss till ett dr'.igligare liv.
Då Tipstjänst firade 60-ån.jubilcum
manifesterade man detta genom att
bidra ekonomisl-t till denna utMiillnings flirdig~tällandc.
Besökaren i Statens hi stori~ka
muscum kunde också själv delta i en
tipsrunda bestående av frågor som
besvarades utifrån utstUIIningen.
Kanske hade dc ~törrc c han ~ til l vin~t
iin spelama på Lo tto. tHir vinstchan~cn till hög:.ta vinsten. enligt uppgift
är l :6 724 520.
Till utstiillningen finn s en katalog
Hasmrf ge11om :idema författad "'
Malin Lindquist. Inga Lund,tröm
(red) och lngela Macchel. Utgiven av
Stat e n~ hi ~toriska museum. Katalog
nr 123. ISBN 91-7192-9-t!l-7. Pril>
30:-.
Katalogen Ur på 32 sidor. rikt illu~·
trerad och mycket informativ. l bta·
logen fi nns llcra föremål med ankny t·
ning till Kungl. Myntkahincttctlt
samlingar.

UhtHIIningen handlar inte bara om
'igtunamyntningcn. utan ock'å om
kunc Olof och hans tid överhu vudtaget ~x:h ~peglar myntningen:. utveckling fram till idag - med några ncd'lag vid viktiga brytpunkter. l Hi r
v i ~a~ också fynden fr~ n kung Ol of~
m ynthu~. Myntverket vbar modeller.
negati va avgjutningar och !.tampar
med ank nytning till dc juhileum~
mynt ~om Riksbanken givit ut.
En fulbkalerckon!.truktion av mynthuset :.kall uppför.ts diir det p~triiffa
dc:. i kv. Um1akarcn. Bygget kommer
att p~gå under ut:.tiillning~pcrioden. l
anslutning till m) nthultet. ett knuttimmt 5 x 6.2 meterston hu' med torvtak.
kommer det vid ett par till11illen att
l>l ~l> ..minnesrnynt"· i begr.in~ad upplaga (2000 ex) och i fonn av hlingMHyckc (500 ex). Stampama kommer
diircftcr att fiirsegi;L~. Myntslagarna iir
grafikcm Stcn Jolrn:.on och gu ld~ mc
den Bcngt Mårhstm l"r~n Malmö. Minnesmynten linn:. till försiiljning und.::r
hela ut~tiillningsperi oden . Vid två tillnilien-i an~lutning till invigningen 56 maj och vid Sigtuna Möte och Arkeologidagen 26-27 augu,ti - kommer
Stcn och Bengt att si~ mynt inför
puhlik (utomhu<. vid mynthu,hyggct).
P~ progmmmet ~t~r också förc liil.·
ningar pa olika niv:k r. Den 7 maj blir
det mredmg för allmiinhcten av hl a
Brita Malmer. Kennet h Jonssorl och
l.ars O Lagerqvist.
Dcn utrniirkta lilla juhill! urnsskrif·
ten My11111ingen i Si!-:11111/1 av L:u~' O

Man har i alla tider

sal/ n ågm (m
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MYNTNYTT
Svenska myntet 1000 år
Som llisama redan vet har Myntverket på uppdrag av Sveriges Riksbank
präglat två jubileumsmynt. som vill
erinra om att 1000 år fOrflu tit sedan
våra första penningar präglades för
Olof skötkonung (994/995- 1021 l
1022) i Sigtuna.
Myntet är av samma typ som slogs
i England vid denna tid och bär Ethelred - ll:s ("den villrådige"") namn.
'"Porträttet'· är vid denna tid bam
symboliskt och har ingen likhet med
den regerande härskaren.
Olof kallas på myntet ""svearnas
konung·· eller ""konung i Sigtuna"". På
frånsidan står den engelska myntmästarens namn - de heter Godwinc,
Snelling. Thregr m m -och vanligen
också stadens i förkollning - SIHT.
SIT. SlHTUN etc. dvs Sigtuna. vår
äldsta stad. gmndad redan på 970talet.
Efter ca år l 000 har mynten ""förvirrade""inskrifter. Dena visar. att
myntgravörerna var infödda svenskar

(Forts från föregående sida)

Lagerqvist linns till försäljning, liksom naturligtvis Kung 0/ofs mynthus
av Brita Malmer. Jonas Ros & Stcn
Tesch samt den helt nyutkomna boken
Myntningen i Sverige 995-1995. Dessutom säljes souvenirsetet "'Coins in
Sweden 1995", vykort, chokladmym.
T-shirts och annat med anknytning till
utställningens ämne.
Utställningen an·angcras i samarbete med Kungl. Myntkabineuct.
Numismatiska forskningsgruppen vid
Stockholms universitet och Tumba
Bmk Myntverket AB.
Utställningen är öppen alla dagar kl
11 -1 6, Stora gatan 56B, i museets nya
utställningshall. Där visas också dc
vinnande förslagen i t~ivl ingcn om att
utforrna den kommande museiattraktioncn Sigtuna Anno 1000 i samma
lokal.
På museet Stora gatan 55 visas förutom basutställningen ··sigtuna under
medeltiden'" under juni till september
en biskopsgrav från omkring år 1100
påträffad vid en utgrävning i museets
trädgård 1993. Gravfyndet. som nu
konserver.ns och analyserats. innehöll
bl a en kräkla av elfenben. Under sommaren blir det fortsatt utgriivning i
museets trädgård.

200 kr i sil1·er resp. 1000 kr i guld. Jubilt•umsmynt 1995.

som inte kunde läsa latinskt skift. Dc
engelska myntmästarna måste ha
läm nat staden. (Först ca l 022 får
mynten åter begripliga inskrifter. men
nu är Olofs son kung - han hette
~
Anund Jakob.)
Såsom tidigare beriittats i SNT (8 •
90) har man hittat blyavslag från
mynttillverkning i en husgrund bredvid kungsgården i Siglllna, troligen
från ca •' r l Ol O. l börj;m av l 030-talct
up[!hörde verksamheten .
Åtsidorna bär ko nung Carl XVI
Gustafs portrUtt modellerade av Anni
Sundin, Fiirentuna. Åtsidans och
frånsidornas texter har utförts av Bo
Thorcn, Bandhagen.
Guldmyntens fn, nsida visar en av
Olofs penningar, inskriften SVENSK

MYNTNING 995-1995. valliren
1000 kr. myntortsmärket för Eskilstuna och initialen B (= Urban Bäckström).
Silvermyntens fri'msida har i mitten
nera av O!ofs penningar i en skålliknande fördjupning, valören 200 kr
samt i övrigt samma inskrifter som
det andra t7tyntet. På dc avbildade
penningarna kan man läsa namnen på
myntmästarna Godwine och Thrcgr
samt på S igtuna.
Frånsidorna är modellerade av Bo
Thore n. De avbi ldade mynten finns
på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm och kommer troligen ur två
stora skatter påtriiffade söder och
nordost om Sigtuna.
LLt

MY NTFAKTA
Valör

1000 Kr

200 Kr

Metall

900/1000 guld

92511 000 silver

Vikt

5.8 g

27.03 g

Diameter

2 1 mm

36mm

Upplaga

max l 5.000 st

max 50.000 st

Kontnäre r

Anni Sundin och Bo Thoren

Tillverkare

AB Tumba Bruk. Myntverket, Eskilstuna

Utgivare

Sveriges Riksbank

Sten Teseli
SNT -1 • 95

III

SEDELNYTT
Belgien
Ny 2000/francssedel i Belgien, typ l-lorta.
Sedcln är utgiven av Banque Nmionale dc
Belgique 22 apri l 1994.
Storkk: 159 x 76 mm.
Fiirg. framsida: violell. bl~grön.
baksida: violett. blå. grön.
Vallenmärke: portriiii av Victor Hona.
Säkerhetstråd finns in laed vert ikalt i
sedelns högra del , av "windowed" typ. l
säkerhetstrilden finns tryckt i microskrift
"2000F'. Vid belysning i UV-lampa fr.unträder på fram- och baksidor librer.
strödda över sedeln. i röd . grön och bli\
flirg.
Baron Victor Hona ( 186 1-1947) var en
berömd belgisk arkitekt. Man kan säga all
det var Hona som inledde den mogna
jugendarkitekturen pa kontinenten. Hans
största uppdrag var Palais des Beaux-Ans
( 1923-28) och central statione n i Bryssel
(1938-52).

D

Sedlar med och utan stjärna
1000 kr (Gustav Vasa) finns med
årtalen 1989. l990 och 199 1. Den
första siffr<m i sedelnumret är sista
siffran i årtalet. Andra och tredje siff.
ran är positionsnummer som är 02-21
för 80-talet och 2:'!-41 för 90-talet.
Der är inte samma positionsnummer
som används för 500-lappama.
Den fjärde siffran som kan ka llas
serienummer linns för 1989 endast
med serienummer 3 och 4 . Totalt har
trettio exemplar undersök ts och alla
dessa saknar O. l och 2. Årtalet 1990
finns med serienummer Ooch år 1991
med serienummer l. Dc senare ha r
endast undersökts i enstaka exemplar
så ytter lig are serienummer kanske
finns.
500 kr (Karl X I) finns även med
årtalet 1994 med serien ummer l och
är den första sedelnmed Urban Bäckströms namnteckning.
l 00 kr (Carl von Linne) 19R7 finns
även med serienummer 6 så den
komp letta listan är 0-6. Se SNT 2 • 94
sid 42.
20 kr (Selma Lagerlöf) finns även
med artalet 1992 med serienummer O
och l.
Enligt Svenska Dagbladet 9 okt
112

1994. kommer Riksbanken att: " ...
inom den nännaste tiden swna planerin!!en för att nännare undersöka
lx:ho~en av en 50-kronorssedel och
på den grundvalen åter införa denna
sedelvalör i Sverige." Köpmannaför·
bundet har tidigare klagat över den
saknade 50-lappen samt p~ kvalite·
ten hos 20-lappen som ofta blir trasig
efter en kortare tids cirkulation.

des ingen risk för förfalskningar.
Återst:'r dock frågan hur man skiljer
stjiirnmiirkta sedlar från olika årtionden. 20 kr 199 1 med stjiima har
mycket ov;intat positionsnummer 00
när vanliga 20-lappar från 90-talet
utan stjärna har positionsnummer 3364. Event ue llt blir man tvu ngen att
anviinda namn teckningarna.
./1111

Alexmuler.uon

Stjämm~irkta

sedlar
Även dc nya sedlama med svan

nummer kan ha en stjärna efter 11lll11·
ret för att markera att det ii r en utbytessedeL Jag har hittills sett fö ljande
stjiirnmiirkta sedlar.
20 kr 1991 (Selma Lagerlöl) med
nummer som börjar på l 004R.
50 kr 1989 (Gustav III ) med nummer som börjar pli 90009.
100 kr 1986 (Carl vo n Linne) med
nummer som börjar pfi 60072.
60074. 60078.
1000 kr 1989 (G ustav Vasa) med
nummer som börjar p:l 90047.
Som synes har samtliga positionsnummer 00 vi lket inte förekommer
på sedlar utan stjiirna. Det finns s:lle-

HÅKAN WESTERLUND
~tYNTII ANUEL

KÖPEI{ • St\L.JEH • l!YTER

MYNT • SEDI.AR • MEDAL.JEH
Sp<'l'. setliar
liNalar b m flir ,,('(l/ar jlirt• /'J JU

t Il

Vasag:ll~n 42
20 STOCK l lOLM

TEL 08-1 t OK 07

SNT 4 · '.15

RECENSIONER
Sylloge umm orum Graecorum, Finland. The Erkki Keduna n Collection in
the SKOPBA K llelsiuki. Part l
Karia. Sarnmanstiilld ;1v Ulla Westennark
od1 Richard Ash ton. Förord av Patrick
Bruun. Foto: Tuukka Talvio och tekniska
redaktörer llannu Mlinn istö och Harald
Ni lssort. Utgiven av Finska VetenskapsSocieteten. Hclsinki. 70 s. 32 bildplanscher. ISBN 95 1-653-270-5. Boken kan
bestiiilas från: Ticdekirja - Vetenskapsbokhandel. Kirkkokatu 14.SF-00 170 Helsingfors. Finland. ~lcd lemmar av numismatiska röreningar i Norden kan till
reducerar pri~ ( 1110 FlM jämte pono)
crMIIa boken från Finlands Numismarikerförbund/Airno Linko>almi. adress
Jokimichenric 12 A. SF-00650. Hels in!!·
~
fors.
Dc två förfatlama är fil. dr Ulla Westermark, tidigare museidi rekrör vid Kungl.
Mvntkabinellct O<:h Sveriges ledande
exi>en p5 gre~iska mynt s;m~t diplomaten
Richard Ashton Mlll Storbritannien. Den
senare har bl a varit placerad vid den brittiska amba~sadcn i Ankarn. Ashton är en
välkiind expcn med ;lt~killiga aniklar i
ämnet bakom sig. Han är även samlare av
grekiska mym. ärskih de fr.ln Rhodos.
l norden hör det till ovanli!!hetema all
böcker !!lg.:~ 'Om rör antikens hi~toria och
l. uhur. An mer ovanligt är nya böcker om

3rtlika mynt. Men under 1994 utkom i
Danmark Oldtidens penge av Rud i Thom~en och i rinland The Erkki Keckm(m Colleclhm som ingllr i Sr/loge Nummomm
Gmeamun - serien. Under det all Thornse ns hok berlittar om Jet antika myntviisendels ku lturh istoria f:'r vi genom SNG
(Kcckman Collecti on) en uuömandc prese ntation av en ~pccialsam l ing grek i,ka
mynt från Karicn i Mindre Asien. Boken
är imrcs~:un bl a p:\ grund av dc m~nga
sm~myntcn. ;1v vi lka ett nenal :ir mycket
ovanliga. Fön.ta delen av The Keckman
Collection behandlarenban Karicns mynt.
l elen andra delen kommer turen till Lykicn
och iivriga omrnden i Mindre Asien.
Erkki Keckman ( 1W6-1989) födde\ i
Viborg men m~te i samband med andra
viiridskriget ltimna ~i n hemstad. Kcckman
korn istlilletall bo i Lovisa i södra Finland.
!tmesset fOr ant ikens mynt väck tes vid
början av l\160-talct under olika semesterresor till östr;t Medelhavsomr~det. Samlandet UI\'Ctklade~ till forskning kring
myntningen i Karicn 0\:h Lykien. Trot~ all
samlingen 1983 såldes till SKOPBANK
fon'>:tiiC Keckman all f6rko\ ra d~n. Vid
han~ död 1989 innehöll den 2 056 grekiska
mynt.
O.:t alllika GrekJamb mym är hi"orien
om den kraftigt expanderande handeln i
1\lcdclh:l\'somr.ldet. Eu ston antal grcki~k:t kolonier och handelsstationer ' 'äxer

upp läng~ Medelhavets och Sv;tna h:1ve1'
ku .. ter. Kontakter med friimmande folk
l!im nar vittnesbörd genom :trkeologien~
landvinningar. Grekiska mynt. va,er och
hronwaror sprids över vida om r~dcn :t ve n l~ ngt utanför grekiska intre~~cornr!l
dcn. Aven 11111 man vid fiir, l:t gcnomlib·
ningen av Ulla Wcstennarks udl Rich:tnl
i\'lllon' arbete upplever texten ~om torr
och redovisande finn~ mycket att h:imta i
bc'krivninl!ar och Wrd:t konuncntarer.
Trut' all dc tvingas följa SNG:' mall ~<lm
giil h 'cd;m 1931. lyckas dc flinned la .. p:inningen O<:h fargen .om omger dc grek•,k:t
mynten. Självklan ärTuukka Talviu' fowgrJfier viktiga i denna fOnned ling.
O.:t doriska inflytandel på dc gre~"'-"
mynten Hr starkt. Stilen utvec~ladc'
fr:im~l i Pdoponne~o~ berömda ..kulpturvcrk~t iidcr.t ex i Argos. Sikyon och Spana
- öve ra llt med lokala ~tirdrag. Karicn ~
mynt har allrniint s1:1rka doris~ a insht!_!.
Det miirker man O<:ks~ pli mynten fr~n dc
sex dori ~ka kolnniema i Karien ~om till 'anunan~ kallades Hcxapolis: llalikarnn~
",'· Knido'. Kos. laly""· Lindo~ och
K:nniro'.
Den nya SNG-volymcn rc~ommemlc
r.l' till nurni,matiker med vida •ntre,..cn
och 'om vill f:\ ny:• skönhcbupplc\ e her.

liV

Giacomo Landi (i samarbete med Birgitta och Karl-Fredrik Karlsso n):
Numismatiquc dc l'assurance. Försäkring.~numismatik - S'·erige. 92 s. rikt iii.
med s'•an-vita bilder. u12iven av General i
Group. Barcelona 1994.:-\;\gor si ov:mlier som en kataJog över
sve-nska forsäkringsmedaljer har utkommit i Spanien. Författaren Giacomo Landi
(food 1941) kommer un.prungligen fr~n
La Spczia. lian är ledare fOr Generaligruppcn~ fdretag i Spanien. dvs Banco
Vitalicio dc Esp;u1a. Nacional Hispanka
och Vitalicio dc pensiones. Han började
1983 samla pi medaljer ~om urgiviL~ av
försäkringsbolag. Till en början koncentrerade sig Landi p;\ italienska mcdalj.:r.
men utvidgade snan samlandet även till
andra llllders fOr:.äkringsmedaljer. Frankrike är do!l land .Om har fle~l försäkrin!!S·
medaljer. Där finns ocks5 rd böcker sOm
fOnednar dc,~a: Jetmlf et medailles des
compas:nies d'as:wrwtces a,· Paul Gau,·in
( 1907 och 1913) och Nwni.nnarique de
/'assumnces. - Jetcms et mitlai/les dc·~
chambref d'assurances. campagnies er
caisses de se<'(mrs de France ( 1986 och

1993) av Raymond Gai lhouste. Den sisrnämnda boken upptar mer än 1000 försiik·
ringsmedaljer. Efter Frankrike lär det vara
Sverige som priig,lm största antalet medaljer med beröring till fiirsäkring,näringen.
S:-IT-1·95

Carl Enhiimings ( 17-15-1821 J mc•tlalj till Allmi/mw Hrwulfiirsiikrin;:s Oirel.liollt'll
(Karl XIII. Hd 45} som biirjode flrii;:la.< Ni! O. Omwdelcules 1ill Jl<'f.ltllll'r. .fOIII m/
elds•·cidor med n il och skil'l.lit:hrl dr/1<1~11 i sftlckuingen.
Fmo: R/1\-fom Siw/a 1:1.

<,ammanlagr ca 110. ~!:Inga a,· drJ friim''a mcd:•ljkon,tnärer har gmv~rar och/
eller modcllerJI medaljema: Carl Enhörning. Lca Ahlbom. Adolf Lindberg. Eril..
Lindberg. Leo Holmgren och Gösta
Carcll.
Texten i l;.mdi;, bok är pli fr.m..,ka med
en del svenska inslag. Varje fOrsäkringsbolag presenteras konfattaL Hilr finns
kla~si)ka namn som All männa Brand,
An war. Balder. Fenix. Framtiden. l Je imdal l. Norrland. Nordstjcman. Skandia.

Trygg. \'cgete och Ägir. Bild~\alitcn Jr
genomgliende god. All fl\ en :..'Idan h:1r
l.atalog ~omplctt är nog nä;,t:m (llllliJiigt.
men rc;,ulr:ncr är gon. T)' ärr I1Jr eu och
:mnar fcl;,mugit in i texten. l faller Stadcrna' Allmänna Brand~tod' Bolag ange' 1
.:~ all mcdnljen präglars av Carl F.nhlirning vid Myntverket 1925! Dvs ca JOO ;'\r
efter km1,tnärens död. Men huvudintrycket tir itnd:\ positi vt.
/IV
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DEBATT
Om samlarföremål
och värde
Som myntsamlare och mynthandlare
har jag haft tillfälle att följa samlarmarknaden i snart 25 års tid. Orsakema till att människor samlar har
många försökt klarlägga utan att
lyckas; det förefaller vara en djupt
rotad instinkt. Vad man ska samla är
naturligtvis upp till den enskilde, men
jag kan inte motstå impulsen att ifrågasätta om alla områden är ''vettil!a''.
Under 1970-talet, med den hausse
som rådde på samlarrnarknaden, var
vissa kommersiella företag snara att
dra fördel av situationen -genom en
omfattande nytiiiverkning av ''samlarföremål" av tvivelaktigt "samlarvärde'' (se t ex Myntkontakt 9-10/
1980 sid 202 eller 7/198 1 sid 136).
Som vamande exempel har jag
bevarat några av dessa ''tvivelaktiga"
samlarföremål. t ex "Julskeden··. Den
utgavs årligen i kontrollerat si lver.
med ärralet angivet på skaftet och
olika motiv som dekoration. Utgivningen skedde givetvis i ''begränsad
upplaga" varefter verktygen förstördes under kontroll av Notarius Publicus. Jag har också ett antal av "världens il-test berömda frimärken., i
sterling silver. dock inte det tillhörande - ..eleganta schatullet''. Dessa
föremål har naturligtvis ett (obe tydligt} metallvärde. något egentligt
samlarvärde har de emellertid inte.
Marimaden har som bekant kort
minne. och det är inte utan oro som
jag ser tecken på att samma sorgliga
1970-talsfenomen håller på att upprepas idag. För nägon månad sedan fick
jag. för första gången på åratal. et!
"erbjudande" i brevlådan. Det är samlartallrikar över "det gamla bondesamhället" man vill attjag ska "investera i". Visst är de dekorativa. men
försäljningsargumentet är tabeller
och diagram över framtida (förv;-intad) "värdestegring". Man söker mig
på telefon för att jag ska delta i en
omfattande lansering av pins (nålmärken) med anledning av OS i
Atlanta.
Postverket har bolagiserats och
dess frimärksutgivning har sedan
lång tid tillbaka kritiserats för att inte
vara motiverad av "postalt behov". l
den aviserade lagstift ningen om
moms på "avansen" inom mynt- och
frimärkshandel har man inte ens
bemödat sig om att upprätthillla "fiktionen" av att frimärksutgivningen
motiveras av ett postalt behov. Pos114

tens frimärkens ut givning av "samlarprodukter" ska nämligen undantas
från moms eftersom det inte gäller
frimärken avsedda för betalning av en
frakttjänst.
Världens telefonbolag hänger
utvecklingen och gör vad de kan för
att propagera för samlandet av telefonkort. Dessa är emellertid inte
''e lektroniska pengar'' utan snarare
tillgodokvitton av samrna karaktär
som SL:s förköpshäften för tunnelbanan. Nalllrligtvis ska även dessa
göras med mängder av o lika motiv
som inte motsvaras av ett "telefonibehov" utan för att göra området "sam·
larintressant". Några kommer slikert
att utges i mycket begränsad upplaga
för att skapa rariteter.
Ä ven p11 myntomn\dct förekommer försök att bedra godtrogna samlare. Det jag tänker på här är medaljer
med valör i ECU. utgivna av privata
företag. Avsikten är all sam larna ska
luras att tro att dc köper mynt när det
i själva verket är fantasimynt som inte
är lag ligt betalningsmedel i något
land. Köp dessa produkter om Du
vill. samla dem om Du vill, men låt
Dig inte luras att tro att det är "vettiga
samlarföremål" och en god kapitalplacering.
Göran Wal/nb;
mynthandlare

r"

Rättelse
David Fisher från Älvsjö har p5pckat att
del insmugil sig ett lilet fe l i artikeln "En
Biribi·sedel eller Ncrvus rcrum. pccunia".
av Eva Wi s~lm i SNT 2 • 95.
l ljärde stycket sl~r det all Joseph Lcja
v11r grundare av Nordiska Kompaniet. vilket inte ii r hell san l. Undertecknad h:~r diirför försök! reda ul hur del förMIIer sig.
Benjamin Leja var pappa till Joseph
Leja. som innehade lirman Joseph Leja
vid Rcgcringsl!atan i Stockholm. Hos
honom arbetade Simon Sachs, som cl'rcr
Josephs död gifte sig med hans douer Malhi ida och överlog !Innan. Simon och Mathiida fick sonen Josef vilken i sin lur över·
tog finmm men 1902 slog samnwn den
med K.M. Lundbergs Iinna och skapade
AB Nordiska Kompanier. Den verklige
grundaren riii NK var alhs;\ Josef Sachs.
Litleratur
Samudsson. K.: Leja. Benjamin. Sn'n~ka
Miin oc:lr K1·innor. Srockholm 194!\:
Samuelsson: K.: Sachs. Josef. S1·ensko
Miin oclr Kl'iwwr. Stockholm 1949:
Rvdman. E.: Sachs. Simon. Swm., ka Miin
oclr K1·iw10r. Slockholm 19-19:
Söderberg. Tom: Lejn. Benjamin. Sn'tukt
Biografiskt Lexikon. 1977-79.
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PRESSKLIPP
Falska specier
l en notis insatt i Aftonbladet för den
30 maj 1873 kunde allmänheten
under mbriken "Rättegångs- och
polissaker'' läsa:
Falska specier. Poliskammaren har
för ett par dagar sedan fått emottaga
2:ne falska Gustaf lll:s specier. begge
med årtalet 1776 och gj utna af jem
samt något försi lfrade. Om de blifvit
till verka-de för au utprånglas. eller för
att komplettera någon myntsamling
och derefter stulits och utgifvits. är
ovisst. helst ett dylikt kompletterande
icke lär vara ovanligt. Emellertid ha
vi ansett oss härpå l1ista uppmärksamhet. för den händelse försök
skulle göras att utprångla nere. De
igenkännas lätt på sin skroniga yta
och mörka blyertzfårg samt sakna
icke en viss klang om pröfning verkställes.

NorsktKMK
l Norge finns en s;unmanslutning som
kallas Kongsbergs Myntklubb som är
knuten till Den Kongelige Mynt. Klubben (H ven kallad KMK!) slifwdes 1980
och har idag ca elihundra medlemmar.
En av uppgifterna är att årligen utge
17 maj-medaljen.

o
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AUKTIONER
SVENSKA
Maj

Redaktione n
önskar läsarna
en lång och
skön sommar!

S1ockholm. Mymgallcricl

20

UTLÄNDSKA
Maj

New York. Spink America

J

Helsingfors. Holrnasin
6
l 0.13 Munchcn. 1-lirsch

17-IS ZUrich. Leu Numisma1ik
2~-24

Frankfun. Frnnkfuner

MUnzhandlung
26-27 Lo~ Angeles. Bowers &
Merena
29-30 Lo~ Angeles. Gillio

Juni

3

17
24

Juli

Long Beach. Pomerio
BrU,sel. Elsen
Si ngapore. Spink

Londun. Spink
London. Spink
12-13 Melbourne. Noble

4

Il

San Fr:msisco. Gillio

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRlFf
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca 1/10 av dessa når ulanfår Sveriges gränser
-Norden. Europa. USA.
Tidningen kommer ul med 8 nr per år:
forsla veckan i
februari- maj. seplember - december.
Våra annonspriser är jämförelsevis låga.
För annonsering konlakla Kjell Holmberg.
le l O18-38 23 47 (k vällsLid och helger).
Priscxcmpel:
l/ l sida( IS I X2 14mm)
2:a omslagssidan
4:e omslagssidan
l/2sida ( l51 x 105mm)
1/4 sida (72 x 105 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
l/ 12 sida (47 x 50 mm)

1.800:2.200:2.500:1.000:500:350:175:-

Sista materia Idag: Den l :a månadenföre u! givning.
Heloriginal eller manus och g:irna skiss
sändes l iii Kjell Holmberg efler överenskommelse.
A IIIIOIISI!I' SOIII ej iir fö ren/iga llll'lf
SNF:.v. F!DEM:.v och A!NP:s etik w ·bi~i.1·.

SNT -1 • 95

Nordis k Numismatisk Unions möte
i Stockholm 1-3 september 1995
Unionen har möle i S10ckholm försia helgen i ~cp
lember. Alla i111res~e rade medlemmar är vWkomna.
Mölet iir uppdela! på flera dagar. En moll~tgning
äger rum i SNFs lokaler. Banergalan 17. på fredagkvällen. Del egen1liga unionsmölel börjar på lördagen och hålls i Niimbcrgbryggeriels konferen~
lokaler på Söder i Slockholm. På fOrmiddagen kan
man lyss na på cll amal in1re~sa111a föredrag med
föredmgshållarc från hela orden. Bl a bcriiuar
museidireklör Ilenrik Klackenberg om Del Nya
Mynlkabinellct i Stockholm. Professor Kolhj nrn
Skaare från 0:-lo ber:ilWr om arbelel med en ny
norsk mynthis10ria. Sammanlagl fem föredrag
hålls unth:r dagen. DUreflcr tar unionsmölesförhandlingarna vid. och dage n avshuas med festmiddag p;\ restaurang. Gondolen vid Kalarinahissen.
också p;\ Södcr.
Andr.1 dagen iignas ål en ulflykl lill Sigwna del är ju l 000-årsjubileum för svensk mynlning i
år! -och till Skoklo~ler.
Koslnadcr för luncher och middag framgår av
det prelimin:ira programrncl. Anmälnings blankeli
och preliminär! program oJo.v kan bcslällas på kan)\licl. B;mcrg:llan 17. 1el. 08-6675598.
OBS! Sista dogen mr anmälan och eventuell
fijrhnndsinh etulnin~-: för lunch resp midclng är
den 3 1 mnj 1995.
Göran \Vahlqui.l'/
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Utkommer under maj-juni!

Myntningen i Sverige 995-1995
Numismatiska Meddelanden XL.
Boken innehåller elva fristående populärt skrivna artiklar som täcker hela tidsperioden
995-1995. En tolfte artikel behandlar Skånelands mynthistoria 995-1658.
Förutom artiklarna finns sammanställningar över myntorter, myntmästare, myntgravörer
och mynträkning. Till varje kapitel finns dessutom en utförlig litteraturförteckning.

Rikt illustrerad. Totalt ca 280 sidor.
En utmärkt introduktion till svensk mynthistoria!
Innehåll Numismatiska Meddelanden nr. 40:
995-1030
1030- 1100
1100-1208
1208-1290
1290-1396
1396-1520
1520-1604
1604- 1724
1724-1 818
1818-1907
1907- 1995
995- 1658

•
•

Brita Malma Från Olof till Anund.
Christoph Kilge1: Myntfynd och den vikingatida si Iverhandeln.
Kennerh Jonsson. Från importerad metall till inhemskt mynt.
Kjell Holmberg. När kungens mynt blev allmogens mynt.
Monica Golabiewski Lannby. Makt, mark och penningar.
Frederic Elfver och 1nders F röse fl. Unionstiden och internationalisering.
Lars O. Lagerqvisr. Aldre vasatid.
Bertel Tingström. Stormaktstidens penningväsen.
Tuukka Tal vio. Sedlarnas århundrade.
lan Wisehn. Från kaos tiJI ordning - 1800-talets betalningsmedel.
Marrin Wettmark. Den moderna mynthistorien.
Ulla Silvegren. Skånelands mynthistoria.

Numismatiska Meddelanden nr. 40 kan beställas redan nu!
Under jubileumsåret 1995 kommer denna bok au försäljas av SN F till ett mycket
förmånligt pris.

Medlemspris vid ayhämtning: 150 kr. SNFs kansli har adress: Banergatan 17, n b.
115 22 Stockholm. Oppet onsd-torsd l 0.00 till 13.00. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 71.
Medlemspris (inkl porto) om boken önskas per post: 175 kr. Beställes genom inbetalning till Föreningens postgiro nr.: 15 00 07 - 3. Märk inbetalningskortet "N M 40 Medlemspris" .
Pris för icke medlemmar: 200 kr vid avhämtning. 225 kr om boken önskas per post.

