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Visigoternas prägling av kopparmynt i Spanien 
A v Torbjöm Linelström 

I den utmärkta översikten utgiven 
1986 om mynt från tidig medel
tid, Medie1•a/ European Coi11age 

av Philip Grierson och Mark Black
burn, står det att visigoterna endast 
prligladc mynt i guld. 1988 kunde 
emellertid den spanske numismati
kern. professor Crusafont i Sabater, 
visa all vissa små koppar- eller 
bronsmynt lir visigotiska. Han har 
sedan utvecklat beskrivningen av så
dana mer deta ljerat i en bok. El 
sisrema mollerario visigoda: cobre y 
oro. 

Historia 
Visigotcrna (= viistgotcrna) var un
der 200-talet e. Kr. en ganska löst 
sammanhållen befolkningsgrupp. bo
satt inom ett stort område väster om 
Svarta havet. Liksom ncra andra 
grupper i trakten hade man vandrat 
dit från områden söder och öster om 
Östersjön under lång tid. Det spe
kuleras om mindre delar av befolk
ningen skulle kunna ha svenskt ur
sprung, men inget definiti vt är känt 
vad griller detta. Det romerska riket 
hligrade och år 376 fick man tillåtel
se att bosätta sig inom dess gränser. 
Man deltog i slaget vid Adrianopel år 
378 och slöt några år senare fred med 
den nye kejsaren. Under kung Alarik 
invaderade visigoterna Italien och 
kunde år 41 O erövra staden Rom. 
Man fortsatte dock västerut och bo
salte sig i Akvitanien, som ligger i 
nuvarande södra Frankrike. En vi
sigotisk arme deltog i det mycket 
omtalade slaget på dc Katalauniska 
fålten, dlir hunnerna ledda av Attila 
slogs tillbaka. Mot slutet av 400-talet 
erövrades delar av Sydgallien och 
åren omkring år 500 erövrades stör
re delen av Spanien. vilket därefter 
skulle bli visigoternas huvudsakliga 
hemvist. Man kunde där etablera ett 
självständigt kungadöme inom garn
malt romerskt område. Under kung 
Leovigild (568 -586 c. Kr.) påbör
jades guldmyntning med egna ty
per efter det att man dessförinnan 
hade kopierat romerska/bysantinska 
mynt. Under en av hans söner, Rek
kared, lämnade man den arianska 
kristendomen och övergick till kato
lic ismen. Vi si goterna var en styrande 
minoritet. av befolkningen i Spanien. 
till stor del bosatta i städer. Man und
vek au blanda sig med ursprungsbe
folkningen i landet men successivt 
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uppstod iindå viss integrering, exem
pelvis genom gemensam lagstiftning 
och genom att iiktenskap över folk
gruppsgriinscma blev tillåte t. Under 
tiden i Spanien hade man mliktiga 
grannar i frankerna i Frankrike. de 
besl1iktade ostrogoterna och senare i 
langobarderna i Italien samt i vanda
lerna i Nordafrika. Under en period 
med inre stridigheter kunde bysanti
narna 552 e. Kr. under Justinianus l:s 
regeringstid erövra områden inom 
sydöstra Spanien. vi lka sedan hölls 
eu stycke in på 600-talet. Araberna 
invaderade år 71 l Spanien och eröv
rade det visigotiska riket. 

Mynttyper 
Crusafont delar upp de kända kop
par- eller bronsmynt.en i sex grupper 
(A-F). varav de första fem med mer 
eller mindre siikerhet kan föras till 
bestiimda myntorter. Den sista orn
fauar några mynt av varierande ut
seende och cliir typerna inte ger nå
gon bestiimd ledtråd beträffande ur
sprung. 

Urupp A och B är med stor san
nolikhet präglade i Sevilla, antikens 
lspalis. Huvudargumentet för denna 
auribuering är bokstäverna SP(L) 
som återfinns på myntens ena sida. 
Ett korsformat monogram med bok
stäverna SP finns på vissa guldmynt, 
som man vet är präglade i Sevilla. 

Grupp A (tig. l) har på ena si
dan bokstäverna SP eller i några fall 
SPL och på den andra sidan ell likar
mat kors, ofta stående på J- 2 trapp
steg. Diametern varierar mellan cirka 
5-1 0 mm och vikten mellan cirka 
O, 13-1 ,20 g men flertalet exemplar 
väger omkring 0,3 g. Ett stort antal 
varierande typer är kända, vilkettalar 
för en längre period av utmyntning. 
Ett kors stående på trappsteg fanns 
på frånsidan av guldmynten under 
kung Rccceswinth (653-672). Detta 
kan tala for en präglingstid efter mit
ten av 600-talet. 

Grupp B (tig. 2) har således ock
så bokstäverna SP på ena sidan. De 
omger den nedre armen av ett stort 
kors. På den andra sidan finns en 
mycket grovt utformad framvänd 
byst eller i några fall huvud. Ingen 
text omger bysten. Mynten av denna 
typ är tyngre och har större diameter 
än grupp A. Vikten ligger mellan 
cirka 0.9-2,5 g och diametern på cir
ka l 0-16 mm. Eli nertal s insemellan 

varierande typer finns inom denna 
grupp på samma säll som inom grupp 
A. 

Gmpp C (fig. 3) har på ena sidan 
en byst och på andra sidan ett mono
gram som har tolkats som EME
RlTA, dvs nuvarande Merida. På 
åtsidan finns ofta en fragmentarisk 
inskription. Då jag först såg dessa 
trodde jag att texten var en korrum
perad form av DN IVST ... , dvs imite
rande mynt från de bysantinska 500-
talskejsarna Justinus l och Il samt 
Justinianus l. Crusafont har dock 
genom attjlimföra fragment av texter 
samt från ett exemplar med hela tex
ten bevarad (men ganska svårliist) 
lyckats visa, all texten bör läsas 
CIVITA, dvs "stad". Ett flertal olika 
bysttyper finns på dessa mynt. De 
överenslämmer stilmässigt väl med 
visigotiska guldmynt som präglades 
på ett nertal platser i Spanien. Ett 
exemplar (tig. 4) har en byst som 
liknar den framvända Kristusbyst 
som ursprungligen återtinns på by
santinska soliclusmynt men som se
nare upptogs på Wambas guldtremis
ser bland annat i Emerita (MEC 
l: 267). Professor Philip Grierson. 
Cambridge. anser att myntetlir pr'.ig
lat av Wamba (672-680 e. Kr.). Ett 
tidigare ej beskrivet mynt (tig. 5) 
har i stället för byst vad som före
faller vara en gående Victoria-figur 
(tyvärr något otydlig) av samma typ 
som normalt finns på fdinsidan av 
guldmynten under Leovigild (575 -
586 e. Kr.) och Hcrmenegild (579-
584 e. Kr.). Monogrammen på från
sidan av dessa mynt har något va
rierande utfom1ing. 

Grupp D (tig. 6) har på åtsidan en 
högervlincl byst med ell kors framför 
och på frånsidan ett monogram, vil
ket har gc11 anledning att placera 
denna myntning i Toledo. 

Grupp E (tig. 7) har en vänster
vänd byst på ena sidan och ett likar
migt kors med tvådelade ändar på 
frånsidan. Med viss tvekan hänförs 
typen av Crusafont till Cordoba. 

Crusafont tar slutligen upp en 
grupp mynt som inte kan hänföras ti ll 
ovanstående grupper. Dessa mynt har 
ofta kors (tig. 8) eller byst som mo
tiv men överenslämmer inte med dc 
ovanstående mynten. Präglingsorter
na för dessa iir ej kända. 

Yuerligare en typ med högervänd 
byst på ena sidan och texten ERM 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Visigotiska koppar mynt 
präglade i Spa nien 

J. AE 6 111111 med SP/kor.~ IIItiii ttYifiJHII'JI 
(endast sidanmed kors m·biltJad) 0.2911 

2. AE J3 mmllledfranwiind bystikors 
med bahiitll S och P J,50 /!mm. 

3. AE JO 111111 med ••iinsten'iituJ bi'St och 
text / V . ../EmeritCII/11/IIOJirtllll 0.87 Ii· 

4. AE 9 111111 ml'd fralln·iind 
Kristus( ?)byst l EmeritamoiiOJI n 1m. 
0,91 g. 

5. AE 9 m111med Victoriojigur( ?) gtltmde 
el t iluser/Emeritamono).lt'W/1 O. 74 il· 
6. AE llmm med högen·iind bystmed 
korsfmmföriTolctlomonogrmll 0.6] g. 

7. AE /Jtmll med l'iinsten·iflld b1•stlkm·s 
1.74 g. . 

8. AE 9 tmn med clrumddig stjlimallwrs 
med 2 punkler 0.70 g. 

9. AE JO mm med frtmn•iituJ bpt/ERM i 
retrograd rikming med ttret'Å orwifiir 
1.05 g. 

Foto fthfal/aren. 
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på den andra har ursprungligen bc
~krivits av Peter Lampinc11 som då 
var verksarn vid Classical Numisma
tic Group. Lancaster. U.S.A. ERM 
har föreslagits stå för Hermenegild 
(579-584 c. Kr.) och kan i så fall 
ha pr:iglats under hans misslyckade 
uppror riktat mot sin far. Lcovigild. 
Yucrligare ell exemplar förefalll:r 
finnas avbildat i Crusafont!> be~kriv
ning som nummer 136 men tir där 
tolkat som en lspalisprägling av 
grupp B. En tidigare ej beskriven 
variant med framvänd byst och ERM 
i retrogmd riktning avbildas här (fig. 
9). 

U n der dc senaste aren har ell stör
re mynt som sannolikt också är visi
gotiskt beskrivits. Det har på åt~idan 
en mycket grovt utförd byst med v1~s 
likhet med l spali ~pr;iglingarna av typ 
B och p:' frånsidan bokstUvcrna BPS 
i retrograd riktning eventuellt förc
gånget av A. Texten iir således delvis 
densamma som på lspalisprägling
arna och uuydningen ISpalis in BAe
tica (dv~. provinsen som lspab till
hörde) har förcslagiu,. Vikter pa '''" 
;w dc tre exemplar av denna typ jag 
k:inner till är 5.98 respektive 8.59 
!!. Till vikten motsvarar dessa dc n!a
;:;ot högre valörerna av bysamin~ka. 
~andaliska och ostrogotiska koppar
mynt. En annan. något tyngre mynt
typ från perioden är de christogram
för;cdda kopparmynten som an~c~ 
\'ara merovingiska Marseillepräg
lingar (~e excmpch·is Garrctt Col· 
lcction. auktion Il. nr 682). 

Vem läl prägla dessa mynt'? 
Man vet inte \'Cm som Wt prägla 
de~sa mynt men dc har ofta uppfat
tats som antingen präglade under 
kontroll av de visigotiska kungarna 
på samma säll som guldtremisserna 
med kungens namn :mgivct eller av 
dc st1idcr ~om de kan föras till. Det 
finns ju ii ven en milj tighet all vissa Hr 
inofficiellt prl.iglude på samma sli ll 
som ro1nerska och bysantinska mynt
typer kopierades på olika h;111 i Eu
ropa. Mycket talar för att dessa mynt 
i huvudsak Hr kungliga priiglingar. 
T. ex. Hr motiven hlimtade fri\ n sanno
likt samtida kungliga guldpriiglingar 
och att dc stlidcr som man vet var 
myntorter för koppar var också bland 
dc mest bctydandt: för dc kungliga 
guldmynt~prliglingarna. Den senro
merska traditionen innefattade pr:ig
ling :w små koppam1ynt under kung
lig komroll och deliii vidmakthöll:-. 
under tidig bysantinsk tid och även 
av andra. unccflir samtida folk s;hom 
os trogoter r Italien och vandaler i 
Nordafrika. En stark anledning till 

tveksamhet och cll argument för all 
det riir s ig om stadsprHglingar är att 
dessa mynt. utöver den typ som har 
flinnodals vara priiglad under l-lcr
mencgilds uppror. inte anger ~ågra 
kunganamn. Della ;ir en klar sklll_nad 
mot b5dc :.cnromcr~ka . ostrogouska 
och vandaliska num1nusmynt. på vil
ka 5tmin~tonc en fragmentarisk in
:-.kription med kejsarens eller kung
en~ namn brukar finnas. Det hade ju 
varit fullt möjligt all för~c ~mcri~a
prUgling;trna med en ~ådan msknp
tion i~tiillct mr den förmodade CI
VITA. 

Valtirer 
D~t finns ingen valörangivelse på 
något av dc~sa mynt. Trots all vik
terna inom varje mynuyp varierar 
markant finner man en tydlig ~ki ll 
nad i medianvikter mellan olika ty
per. exempelvis Cmsafont typ A och 
B. ~om b~da anse~ vara priiglade i 
bpali~. Detta och förekomsten av de 
avslutning~ vis ovan bc~krivna betyd
ligt tyngre mynten talar för förckom
~tcn :t\' olika valörer i Miillct för au 
betr;al..ta ~amt liga ~om nummusmynt. 
Vilka valörer mynten i så fall kan ha 
haft blir gb~ningar men med mot
~var;mdc "ikter hos ~amtida by~an
tin,ka mynt har Cru~ufont framfört 
möjligheten all det även föreligger 
2'/: och 5 nummi. 

Tid för prägling 
Om mynten med ERt-.1-inskrift kan 
anta~ \ara prUglade för Hermenegild 
har myntningen i koppar ~wrtat <;e
na\1 ar 58-t c. Kr. Myntet frjn Eme
rita med Victoria-frilnsida imiterar 
en typ ~om :lr vanligt förekommande 
på guldmynten fr5n han~ far. Lcov•
gild. kung 579-586 c. Kr. Då andra 
mynt f d n Emcri ta har bysnyper som 
mycket li knar dem som 5terlinns på 
hans guldmynt lir det rimligt an an
taga att kopparmyntningen med egna 
distinkta vbigotiska typer startade 
senast pl1 580-talct. Det iir troligt au 
små kopparmynt av imitativ karaktär 
priiglades redan tidigare p•' samma 
siilt som dc tidiga guldmynten imi
terade romerska/bysantinska typer. 
Bysterna och andra myntmotiv liknar 
en rad hi Ide r som återfinn~ på guld
mynten från olika perioder och det 
Ur dUrför ~annolikt au kopparmynten 
har priigluts åtminstone tidvis under 
hela perioden fram till d~n arabiska 
inva~ioncn. Det finn~ en tidig arabisk 
mynttyp från Spanien (se Walker. J. 
A Caw/og11e of 1\mb-By::.tmtine and 
Post-Reform Oma.\)'ad Coins. Lon
don 1956). som har en likartad byst -
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och som ger anledning au förmoda 
att araberna fortsalle myntning av 
denna typ av små kopparmynt innan 
man övergick till sådana mynt med 
enbart skrift. 

Cirkulationsområden 
De av mig kända mynten är samtliga 
funna i Spanien och talar således för 
en tämligen lokal användning till 
skillnad mot andra ungefär samti
da småmynt, som ofta har cirkulerat 
inom hela medelhavsområdet. Då de 
kända mynten är obetydliga til .l for
matet och ofta bilde dåligt utprägla
de och slitna är det möjligt all man 
kommer att finna dem vid närmare 
genomgång av icke-spanska fynd. 
Inom Spanien förefaller de t1esta 
mynten vara funna i sydöst främst 
omkring nutida Sevilla men man har 
även funnit eu exemplar på Mcnorca. 
Vissa av fyndplatserna ligger inom 
det område av det nutida Spanien 
som bysantinarna behärskade. Cru
safont redogör i sin översikt i detalj 
för dessa fynd och det bör därvid 
noteras att fynd från de tre föreslag-

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Spec. sedlar 
Beralar bra for sedlarföre /930 

Vasagatan 42 

III 20 STOCKHOLM 

TEL 08-411 08 07 

Myntsamlaren 
J. E. Arfvedsson 
De tlesta myntsamlare i 1800-talets 
Sverige samlade svenska mynt och 
medaljer. För de tlesta var det kanske 
svårt att få tag på intressant material. 
Det fåtal samlande svenskar som vis
tades utOmlands roade sig främst 
med utländska mynt och då i syn
nerhet mynt från antikens Grekland 
eller Rom. Som lysande exempel på 
dessa samlare kan nämnas minis
terresidenten och egypwlogen Nils 
Gustaf Palin ( 1765- 1842) och Gus
taf Daniel L01·ichs ( 1785 - 1855). 

Det fanns dock även några mindre 
bemärkta samlare. En av dessa var 
grosshandlaren Johan Edvard Arf
vedsson (18 11-1855), som tillhör
de en känd handclssläkt. Alfveds
son var egentligen den ende samlare 
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na myntorterna vid sidan om Ispalis 
(= Sevilla) ej är beskrivna. Fynden 
innehåller ofta även bysantinska, 
vandaliska och ostrogotiska mynt 
och visar att dessa inom Spanien har 
cirkulerat med de egna visigotiska 
kopparmynten. 

Användning 
Det är sannolikt att dessa mynt har 
använts som "stadsmynt" för smärre 
inköp och handel. Fyndomständig
heterna visar emellertid att de har cir
kulerat inom större delar av Spanien 
och således inte enbart använts inom 
präglingsorten. 

Sammanfattning 
Visigoterna präglade under tiden i 
Spanien guldtremisser och små mynt 
i koppar. De senare har först un
der senare år beskrivits. Flera av de 
kända typerna kan hänföras till bety
dande städer i det visigotiska kunga
dömet såsom Ispalis, Emerita och 
Toledo. Det är inte känt om mynten 
har präglats under kunglig kontroll 
eller självstlindigt av dessa städer. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 
~~~~ 
\_~1; ! 
-~# 

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

som riksantikvarien Bror Emil Hil
debrand kontaktade. när han ville få 
råd rörande antika mynt. När Hilde
brand fått besked om Arfvedssons 
död skrev han några rader om honom 
till sin gode vän i Köpenhamn. forn
forskaren och numismatikern C. J . 
Thomsen ( 1788-J 865), i ett brev da
terat 22 februari 1856: 

"Edvard Arfvedsson tillbra!!te vintern 
1854- 1855 i Venedig, för a ii vårda s in 
helsa. På våren skulle han derifrån be
gifva s ig till något Böhmiskt bad; men 
hans dagar slutades i en liten stad i Stcy
emlark. Hustru och barn voro honom följ 
aktiga. Jag har nyligen. på enkans be· 
gäran granskat hans samling. Bland de 
Grekiska mynten finnas några goda saker. 
De Romerska äro af ringare viirde. Det 
mesta i mindre goda exemplar. Hans nu
mismatiska bibliothek var särdeles rikt. 
Samlingens öde :ir ännu oafgjordt''. 
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Fig J. SSFU Il L årtkam 32.5x 32.5 
111111 mässing. Gällde för l liter cognac. 

'"'·~~i.-.) }'~'~""'1"';:~::-:~o"- • r.,..,.-,.. 
? r•.,. . 

~- . . ; ) ' ' 

~-- ·r 1: t (' 
' :··.< . :./ . 

Fig 2. 5 1 D C. rek t. !9,5x 35 mm mäs
sing. Gällde för 112 /irer cognac. 

Fig 3. SSFB l 0,2 L. oval 29,5 x 36,5 111111 
mässing. Gällde j(ir 2 deciliter cognac. 
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Spritpolletter 
från Sölvesborg 
Följande polleuer från slutl!t av 1800-
talct Ur från Sölvesborgs SpritförsU ij 
ningsbolag. (= SSFB). Dc Ur av mUs
sing och zink i varierande former. 
alla ensidiga. 

Polleuerna ligger förvarade i cu 
kuvcn från bola!!el. Inuti kll\·enct 
finn en enkel förteckning ~om ror
klarar pollcllernas användningsom
råde. Denna förteckning iir under
tecknad <IV en viss Antlrca> Nilsson. 

Polleuema linns i privat iigo. 

Foto J EO. 
Biilje Rad.1tröm 

Anm. Med ··cognac·· ancs fiinnodligcn 
,·ad som i dag kallas ··brandy"" eller ··eau
dc-vie··. ~nappa~! äkta vara fr:\n Cognuc. 

/ Red. 

,. r 

' 
T' v 

l ' .r! 
/ ·' 

4t, 
·'~ 

() /] 'f 
,/ 

; 

-· ,._ .... 

Fig -1. SSFB l O. l L Rund J-1111111 1111"/.r· 

si11g. Gillide for l dedliu•r t"tJ/(11111". 

Fig 5. SSFB l -Il~ m·ka111111ed 
ö1·re hiimt!tl m·klipplll J6x 36 111111 :i11k. 

Gtillde flir -1 liter brilmn·i11. 

Fig 6. SSf"B l J L ll'kt. llll'd ar/..lippw 
hiim 27x-16 111111 :ink. 

Giillcle fijr J liter hriimn·in. 
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Fig 7. SSF/1 l 0.5 L wigig kam 32.5 111111 

:m~. Gillide ftir 112 liter briimn·in. 

Fi11 Il. 5 l /) C. rekr. 19x J-1111111 :iuk. 
Gillltlt• fiir 112/iter briinm·in. 

Fill 9. SSF/1 l 0.2 L Ol"lll 29 x 35 IIIIII 
:.iuk. Gillide .f/i r 2 dt•ciliter briimn•in. 

... ~ <*-, ~---"' A_ ~ ,_ .. _ 

~.u-~ ......... .c.:-._ ~ 
~ ~ c"~..f L"' 1 ... ,..., ~ 
4#2.. .&.. .~ ..,...:.,.:__.., 

~ .-:t•f.L. · ,.,...,._; ........... 
,ö..A,._ ;..,~, 

Fig JO. 21 D C. rul/d 22 1/1111 : il/k. 
Giillde ftir 2 tleci/iter brii11m·iu. 

'. - .. < . .. 
· ·~ :~~ ·F-~ I· )) ·· ; . t...J iJ 

·.'·0·1 [ 
• l,...-f.. .J -f. • • 

' . 

Fig Il. SSFB l O. J L Rune/ Jln1111 :in~. 
Giilltle }lir l d~tdliter brii11nl"in. 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt. årsset samt småmynt. 

Euro-utgåvor. polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4. 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176· 168 26. Fax 0176-168 56 

ltlTERNETADAESS: 
http://www.nmh·mynta.se/index.htm 
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Två nautiska märken 
Under andra hälften av 1800-talet 
bildades i Stockholm en lång rad 
ångfartygsrederier, t ex Transit (1852), 
Union (1861 ), Stockholms Ångfar
tygs Rederi AB ( 1870), Ångfartygs 
AB Södra Sverige (1870) och Wi
canders Rederi AB (1891). Med re
derierna kom också en mängd ång
fartyg. Stockholms kajer myllrade av 
liv med ångbåtar som kom eller läm
nade huvuds taden. Det måste även 
ha funnits massQr med sjöfolk. Sä
kert hade de behov av föreningar som 
tillvaratog deras intressen. Alla far
tygsbcf1ilhavare, oavsett rederi, g ick 
samman i Ångfartygs Befälhavare 
Sällskapet (bi ldat 1857). 

Men det behövdes Liven andra för
eningar. En sådan påminns vi om 
genom dess ensidigajetong av brons. 
Det är Svenska Styrmans Förening
ens jetong, som är fonnact som en 
styrratt med ögla. l mittpartiet finns 
ini tialerna S.S.F. och en sextant. 

År 1877 stiftades Ångbåts-Benil
havare-Föreningen (Å.B.F.), huvud
sakligen på initiativ av befälhavare 
vid Stockholms Ångslupsbolag och 
underofficerare vid Kungliga Flot· 
ta n. Föreningens ändamål var att 
"bereda medlemmarna sjuk- och be
gravningshjälp samt vid iråkad nöd 
tillfälligt unders töd' ' . Föreningens 
medlemmar bar ett nålmärke av mäs
sing i form av ett ankare, krönt med 
initialerna Å.B.F. /W 

Källa 
Gustafsson, G.A. & Hägg, E., Swckholms 
Ångbåtssjöfan Stockholm 1933. 
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Sammanställning av Loheskatten 

Årtal l 
8 mark 4 mark 

l 
2mark 

l 
l mark 5 öre 

Antal An hd Antal Antal Antal 

1661 l l 3 
1662 l 2 

1663 3 2 

1664 l 126 JO 
1665 162 25 

1666 154 

1667 l 155 

1668 6 146 

1669 2 214 5 
1670 l 242 

1671 274 I l 

1672 2 49 4 

1673 l l 67 l 
1674 59 l 

1675 84 

1676 44 

1677 31 

1678 16 

1679 14 

1680 3 1 

168 1 37 

1682 76 

1683 19 58 26 

1684 14 45 14 

1685 l 14 57 66 

1686 16 93 93 

1687 38 l 120 80 

1688 119 236 356 

1689 28 223 303 

1690 86 225 111 

1691 77 218 85 l 

1692 20 121 293 154 

1693 17 394 449 98 

1694 L6 532 845 154 

1695 28 154 334 205 -
1696 2 132 327 263 

1697 16 34 

Summa 87 Sl l 754 Sl 5 528 Sl 2 IOOsl l st 

Totalt :mtal Karl Xl-mynt: 9 470 Sl 

Kristina 2 mark: Il 11 mark: 3 Antal övriga (d vs ej Karl XI) mym: 8. 712 st 

Karl X 12 mark: 12 I l mark: 2 Total! antalm}1tt i Lolieskauen: l8 182 st 

Karl XII 18 mark: 13 l 4mark: 744 12 mark: 3 0941 l mark: l 355 14 carolin: l l 
Ul.r. El. 14 mark: 3 12 mark: 94 11 mark: 58 
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Loheskauen som den så~ 111 •·id uppriicku·n /937. /·vm A'Ttl. 

Mynt- och silverskanen hittades av 
ett arbetslag på Lilla Nygatan 5 i 
Stockholm den 15 oktober k locka n 
10.30 på fönniddagen 1937 i sam
band med ett renoveringsarbete då 
takhöjden skulle ändras. -

Karl Westerberg höll på an gräva 
ut mylla då han fi ck se något som 
blänkte. Det var ett vackert silver
mynt som han stoppade i fickar1. När 
han 10g nästa spadtag kom ytterligare 
mynt i dagen. Han ropade på sina 
arbetskamrater som kom rusande och 
de hjälptes åt alt leta i myllan för 
hand. Alla fick händerna fulla av 
mynt. Efter ytterligare friläggning 
fann de ett stor kärl med mvnt. Alla 
häpnades av vad de såg. Nu-insåg de 
att delta var för mycket. Vi får inte 
röra detla mer utan måste kontakta 
någon myndighet. Man kom överens 
om att ringa till Statcns historiska 
museum. Nu kanske vi blir förnlög
na? Personal från museet tog hm1d 
om fyndet som vägde inte mindre iin 
201 kg. 

Silverskatten i Gamla stan visade 
sig både genom sin storlek och märk
värdighet vara av riksintresse. Redan 
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vid genomgången av fy ndet för"åna
des man av den höga kvalilen på alla 
silverföremålen: fm. bägare. swp. 
supskedar och grytor f rån börj:m av 
1600-talet till 17-1 1. vilket iir ck t s ista 
årtal på nerlagt mynt. Efter bara l O 
dagar gjorde man en utställning av 
materialet på Storgatan i Stockholm 
som besöktes av ca 3000 personer 
per dag dc första dagarna. Niir ut
ställningen stängdes efter 2 1 dagar 
hade den besökts av 35 03 1 personer. 

Karl Westerberg och hans fvra 
arbetskamrater tick en hitte lön från 
Vitterhetsakademin p:'\ 15 000 kronor 
att dela p;'i. 19-10 tjiinade en l :c nota
rie vid domsaga 200 kr samt fri H rum 
i månaden. Upphittarna tick ca två 
årslöner var. När skatten nå!!on u<'tnc 
under 174 l . eller senare. nerlades ;)~1 
någon var det en kapitaldcposit i on. 
Den siste i Lohcsliikten vid namn 
Lohe- Burensköld do!! 1779. han~ 
änka 1826. Hon dog f;utig. 

Numismatiskt sett har mynten haft 
en mycket stor betydelse niir det gm
ler varianttloran. Mynten blev e tt bra 
tillskoll av bl. a. Karl XI :s mynt fUr 
Kungl Myntkabineltets samlingar. 

Lohe-skatten 
visas i Kungl. Myntkabinettets 

nyöppnade utställning 

Myntskatternas Magi 

Eftersom jag sjiilv ~edan några t\r 
tillbaka samlar Karl Xl:s mynt med 
stort nöje vill jag hiir dela med mig 
av mina uppgifter om fö rdelningen 
mellan årtal och valörer under denne 
regent i fdga om Lohcskallcn. 

SI'C'II ·Oit~/' Kiillerlw/m 

Källur: 

Si lv.:rslwucn. Åhlc!n & Åk.:rlunds förlag. 
1937. 

Lagcrqvist. L. 0 .. Nathorst-Böös. E. Vall 
kost~d.:: uct'! 13orås 1997 

KMK ·SIIM inv. 

Wis<!lm. 1.: Kungl. Myntkahincuets ti ll
fälliga ulst[illningar. SNT 1/9-1 s. 9- 13. 
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1. 

Medaljer över prins Eugen 
Av UlfNordlind och Jan Wisehn 

D e flesta svenska kungliga per
soner har av olika orsaker 
avbildats (eller deras namn

monogram återfinns) på medaljer. J 
detta hänseende är inte prins Eugen 
något undantag. Men i hans fall kan 
man t1inka sig att vissa medaljer 
gjorts av konstnärer som en vängåva 
till en prins som också var "kollega". 
l denna artikel beskrivs nio medaljer 
som ägnats "Målarprinsen''. 

Den konstnärliga ådran inom släk
ten Bernadotte har säkert flödat ri
kast hos Oscar Il :s och Sofias t] är
de och yngste son Eugen, hertig av 
Närke och Sveriges (till 1905 även 
Norges) arvfurste. Naturligtvis mås
te han traditionsenligt avlägga offi
cersexamen och blev ~ned tideit över
ste i Livregementets husarer, men får 
övrigt ägnade han sig åt konsten. 

Prins Eugen Napoleon Nicolaus 
föddes l augusti 1865 på Drottning
holms slott. Efter skolgången vid 
Beskowska skolan i Stockholm tick 
han elen nämnda militärutbildningen. 
Han blev stuelent i Christiania 1884. 

Prins Eugen drogs tidigt till dc 
sköna konsterna. I januari 1887 reste 
prinsen till Paris, där han som Mon
siew· Oscarson sällade sig till den 
stora skaran av unga konstaclep
ter. Han började sin konstnärsbana 
vid ticlen för en av dc största om
välvningarna, som förekornmit i elen 
moderna konsten - impressionis
men. Parisstudierna varade vintrarna 
1887-89. På somrarna var han hern
rna i Sverige och målade. l Paris stu
dentde han för bia Bonnat och Puvis 
de Chavannes och på världsutställ
ningen i Paris 1889 utst~illde han för 
första gången ett par landskapsstu
dier och en modellstudie. Sedan för
lade han sin verksamhet till hemlan
det. l striden mellan den konservati-
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3. 

va Konstakademien och det opposi
tionella Konstnärsförbundet var han 
neutra l men sympatiserade med de 
senare. För sina frisinnade åsikters 
skull kallades han Röde prinsen. 

Det stämningsfulla, nationella land
skapsmåleriet fick tidigt en god före
trädare i prins Eugen. Den svenska 
naturen i sina skiftande dagrar åter
gav han lyriskt i Våren (1891), Det 
gamla slottet ( 1893), Molnet (1895) 
och Sommarnalf ( 1895). Likväl kon
staterade han själv, att han inte ägde 
en enda droppe svenskt blod i sina 
ådror. 

Prins Eugen anlitades ofta för mål
ningar i större format. Han måla
de Hagastämningar ( 1898) för Ope
rans kungliga foaje, Stockholms s/ou 
( 1899) för svenska paviljongen på 
Parisutställningen 1900, sedermera 
på Stockholms nation i Uppsala, 
Sommar ( 1904) för Norra latin och 
freskerna Staden vid vt1ttnet ( 1916-
23) för Stockholms stadshus och 
mycket annat. 

Flera somrar bodde prins Eugen i 
Tyresö, diir Molnet och Sommarnalt 
kom till, men 1899 inköpte han Wal
demarsudde på södra Djurgården. 
Intill den gamla ansprftkslösa trä
byggnaden, där han först bodde, upp
förde han efter Ferdinand Bobergs 
ritningar 1904 en ståtlig stenvilla, 
vars terrasser pryddes med berömda 
skulpturverk och omgavs med vackra 
trädgårdsanläggningar. Prinsen var 
en stor blomstervän. Denna omgiv
ning med sina ekar. sin oljekvarn, 
vita båtar i segelleelen och utbl icken 

2. 

mot den i solljus skimrande 5taden 
inspirerade konstnären. 

Efter prins Eugens död 17 augusti 
1947 skänktes Waldemarsudde med 
sitt rika konstgalleri till Stockholms 
stad och blev därmed ett mycket po
pulärt utflyktsmål. 

Här nedan följer en förteckning 
över de medaljer som är ägnade prins 
Eugen: 

1. Her tigen av Närkes besök på 
Kungl. Myntet de n 24 a p ril 187 9 

Präglad si lvermedalj som mäter 29 
mm i diameter. Vid nedre kanten 
finns konstnärssignaturen L.A .. dvs 
Lea Ahlborn. Kring kanten på · båda 
sidor finns en hö!! ram. 

Åtsidan: E (i skrivstil) urtder her
tiglig krona. 

Frånsidan: DEN 24 APRIL l S79. 
Under texten avbildas en medaljpress 
mellan tre kronor. 

Hyckcrt, Num. Medel. Xllf, s. 207, 
nr l . Olsen s. 246. 

Det var i Europa brukligt att mynt
verken, i samband med kungliga be
sök, lät prägla minncsmedaljer. Me
daljer överlämnades till den kungliga 
personen och hans uppvaktning. Tro
ligen tick även myntverkets ledning 
och tjänstemän var sin medalj . Vid 
åtta tidigare tillfållen hade kunglig
heter erhållit speciellt framtagna me
daljer eller mynt i samband med be
sök vid myntverk: Gustav lY Adolfs 
besök vid kopparmyntverket i Avesta 
1794 (Hd 9); Gustav IV Adolfs be
sök på Kungl. Myntet i Stockholm 
1796 (Hd 13) och 1797 (Hd l3a): 
kronprins Oscars besök på Kungl. 
Myntet l R35 (Hd 9); Oskar l:s be
sök på Kungl. Myntet 1851 (Hd 18): 
kronprins Carls besök på Kungl. 
Myntet l R52; Oskar ll:s besök J 879 
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(Hy, NM XIJl nr 2b); prins Carl s be
sök 1877 (Hy. NM Xlll , nr 1). 

2. Svensk- norska koloniens 
i Paris fest för hertigen 1887 
Präglad bronsmedalj med ögla och 
ring. 33 mm i diameter. Medaljen är 
utgiven av medaljföretaget C. Mas
sonnet i Paris. Detta företag använde 
sig av olika konstnärer som sällan 
fick signera sina alster. Av denna or
sak är konstnären okänd. 

Åtsidan: E under en adlig krona. 
Kring kanten finns en pärl rand. 

Frånsidan: 19 MARS 1887 mskri
vet på två rader på en palett med i 
hålet instuckna penslar. Vid nedre 
kanten fi nns tillverkarens namn: MAS
SONNET ED. 

Hyckert. Num. Medd. XIII. s. 207-
208. 

Prins Eugen reste till Paris i ja
nuari 1887. där han som "Monsieur 
Oscarson'' sällade si2 till den sto
ra skaran av unga ko.:i'stadepter. Inte 
mindre än 46 svenska konstnlirer ha-
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de man räknat d:ir 1884, och många 
var kvar, när Eugen kom. p,, somrar
na var han emellertid hemma i Sve
rige. 

Eugen uppmärksammades av den 
franska pressen och han gick på visit 
till den franske presidenten. Bland 
konstnärskollegorna var han först 
tvungen <llt försöka övervinna en viss 
misstro. men till slut besegrades mot
ståndet. Ett tecken på detta Ur kan
ske svensk -norska koloniens fest för 
Eugen. 

3. Hertigens besök i Göteborgs 
musei myntkabinett 1889 
Präglad silvermedalj som mäter 16 
mm. P[t åtsidan återfinns namnet 
EUGEN under en hertiglig k,rona. 
På frånsidan fi nns texten: GOTE
BORGS l MUSE! l MY NTKA BI
NETT l 1889 på fyra rader, överst 
en femuddig stj~irna och nederst en 
kort linje. 

Medaljen är utförd av Adolf Lind
berg (han fick 25 kronor för arbetet) 

och präglingen skedde hos knapp
makaren Mathias Petterson i Stoek
holm. Medaljen hade bestti llts av 
kammarherren Magnus Lagcrbcrg. 
Göteborg. 

Nlir Eugen besökte myntkabinet
tet i Göteborg fick han som g[tva 
den lilla silvermedaljen som prii
glats till den kunglige glistens iira. 
Magnus Lagcrberg, som bestiilh me
daljen. har bi a gått till historien som 
den som initierat eller pft egen be
kostnad låtit pr1igla llest medaljer 
i Sverige. Totalt handlar det om ett 
hundratal olika. Lagerberg har på 
så vis uppmuntrat .. medaljintresset 
bland allmiinheten. Aven konstnli rer
na gynnades av Lagerbergs bestäl
larivcr. 

4. Allmiinna svenska utställ
ningen för konsthantverk och 
konstindustri i Stockholm 1909 
Plakett präglad i guld (3 ex), si lver 
(25 ex) och brons (223 ex). 70 x 54 
mm. Konstniir Hr Erik Lindberg. 
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Åtsidan visar prins Eugens bild. 
Inskri(t upptill: EUGEN HERTIG 
AV NARKE och under bilden: HE
DERSORDFÖRANDE VID ALLM. 
SVENSKA UTSTÄLLN INGEN 
FÖR KONSTHANDTVERK OCH 
KONST- INDUSTRI I STOCK
HO! .M IQQlJ 

Frånsidan visar en vy av utställ
ning byggnaderna. Nedtill p<1 ),idor
na om en plint står två kvinnor som 
bryter rosor frun en girland. Pa plin
ten finns plats för ingr:wering av 
namn mm. 

Denna plakett användes som be
löningsmedalj under utställningsti 
den. Guldexemplaren utdelades till 
Gustav V. prins Eugen som var ut
ställningens hedersordförande och 
f.d. landshö,·dingen A.G.J. Sve
delius som var utställningen~ ord
förande. Sih·erexemplaren utdela
de till chefen för finan~departc· 
mentct. ledamöterna i utställnincen!> 
b(iggc utskott samt lotterikornmitte
rnde. byggnadschefen och vaktche
fen. Bronsexemplaren fick en \'idarc 
spridning. 

5. Prins Eugen 
Gjuten bronsmedalj a\· S\'ante ils
son 1933. Yledaljen. som mäter 120 
mm. har troligen utförts ~om en fritt 
arbete. ~ 

Åtsidan visar prins Eugens bröst
bild. höger sida. samt texten EU
GEN. Frånsidan ,-isar en land~kap 
med hus. 

Kon ·tnären har säkerlicen hämtat 
inspiration fran prins Etigen~ mal
ning "Det gamla slottet" från 1893. 

6. Prins Eugen 70 år 1935 
Gjuten bronsplakett av Svante Nil~
son 1935. Plaketten har månen 76 x 
123 mm. Troligen ett fritt arbete. En
sidic. 

Åtsidan \'bar prinsen~ brö,tbild. 
höger ~ida. Till höger om porträttet 
finns texten: EUGEN l l AUGUSTI 
/1865- 1935. 

6. 

7. Prins Eugen 
Gjuten ensidig bron~mc:dalj av Svan
te Nilsson 1939. Medaljen. som m:i
ter 93 mm. har trolil!cn utfört)> ~om 
ett f ri11 arbete. En,idig. 

Alsidan vi,ar prinsens bröstbild. 
höger ~ida. -
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8. Konstakademiens 
" hertigliga medalj" 
Präglad medalj i guld (prins Eugens 
exemplar). si lver och brons a'' Erik 
Lindberg 19~4. Medaljen mäter 56 
mm. 

Åtsidan visar prinsens bröstbild. 
vänster sida. samt texten: EUGEN 
PRlNCEPS SUECIAE. 

Fr.in~idan visar kvinnogestalter 
som målar och tecknar. samt tex
ten: ARTIS PATRIAE DECUS ET 
COLUMEN l R ACA D ARTI U~ 
LIB ERALI UM SUEC D D D. 
MCMXLIII. <En prydnad och eu 
stöd för fliderneslandets konst. 
Kungl. Akademien för de fria kon
stema i Sverige l!i\·er. skänker och 
helgar. 1943.) ~ ~ 

Medaljen fungerar som belöning 
till eleverna inom akademiens arld
tektskokt. Litt. Ehrens,·ärd nr 422. 

9. Prins Eugen -medaljen 
Priiglad oval medalj av Ivar Johnsson 
1945. 33 x 29 mm. Medaljen präglas 
a' ' t-'lyntvcrket. 

Atsidan visar prinsens profi l. vän
ster sida . . amt texten: MCMXLV. 

Frånsitlan visar en olivkvist samt 
dänmdcr texten: ~ IAt'lU ET fNGE
NIO. (~led hand och snille). 

Prins Eugen-medaljen instiftatles 
a,· Gu t:lv V i amband med herti
gens ::t\' i\ärkc. prins Eugens 80-
årsda!.!. Den utdelas för fromståen
de kon tniirlig verksamhet. Medaljen 
utdelas i guld (förgyllt si lver) av åt
tonde storleken. Den bLires på brös
te t i ' 'itt -gult - vitt band med röda 
kantriindcr. Vanligen utdelas medal
jen pta Eugendagen den 5 november. 

Li tt . Svarstad. 
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Södertälje kanal 
Visst kan en kanal vara värd en je
tong! År 1924 tillverkades en jetong 
som en del i firandet av den då helt 
ombyggda SöderHilje kanal. 

Jetongen, som är av silver, har ore
gelbunden form och en höjd på 35 
mm. Den lirensidig men på frånsidan 
finns inslaget silverstämplar och tex
ten: SVEN KULLE MEDAUGRA
VÖR. Åtsidan visar en rikt dekore
rad portal med slingrande bande
roller. Portalens sidor består av pol
lare. Nederst finns näckrosblad ba
kom de svenska tre kronorna och 
årtalet 1924. l mittdelen finns en 
framställni ng av fören på ett fartyg 
och i bakgrunden forsar vatten i en 
sluss. Overst på band.~rollen .ftnns 
texten: MINNE AV SODERTALJE 
KANALS OMBYGGNAD. Jetong
en har en ögla i övre kanten. 

Foro: km Eve Olsson. KMK. 

Aktiebolaget Fallskärm 
för spekulanter 

11'1.!1\llj<>ll*' .R<tt"j-~~ .. 
~ kt J.." .. h,-~, t Alu,~ef:ot•t Ji.UJkw., 

J..,h)l!;,.\i ... -.~ ... 

<'•••• FEM HLlNDRt\ K,.,., 
~,.,.. .... ,.... .. ~ ..... ~ 
:r:'4.:it~-:,~:.:.. '1t ~ 
o)]T~~ .. ~··1t..., 

~.1,.,..-f'lo\lftt-

r.-'v:-.xr:w-öJ.AOF,, F)t;f.t.~R.M 

- >t:(~C/ { • 4>' N;#'/ 

<~~ §7_6 
c;:P.. • ..-W=..J 1,.<;. 

Foro: .lan El'e Olsson. RAÄ. 

Södertälje .kanal påbörjades 1806 
av Södertiilje kanal- och slussverks
bolag under ledning av E. Norelevall 
och blev färdig 1819. Djupet var 3,56 
meter. Kanalen inköptes av staten 
1912 och ombyggdes genom Vatten
fallsstyrelsens försorg 1917-23 för 
trafikering med 5,5 meter djupgåen
de fartyg. /W 

Ordet "fallsklinn" har under de se
naste tio åren fått en ny innebörd. De 
flesta högre chefer inom näringsli
vet har specialavtal eller en s. k. fall
skärm, som vecklar ut sig vid plötslig 
eller planerad avgång från chefspos
ten. 

Företeelsen är hårt kritiserad, men 
vi är nog många som skulle vilja ha 
en egen fallskärm. Om nu detta inte 
går att ordna genom arbetet finns det 
andra lösningar. Mynthandlaren Bir-

ger Strandberg fick uneler 1998 in ett 
antal akti.ebrev som är utgivna den 15 
maj 1926 av Aktiebolaget Fallskärm 
i Stockholrn. Som en bakgrund till 
texten llyger ett dubbeldäckat flyg
plan genom molnen. Nedanför glider 
en man med l~'lllskänn. Naturligtvis 
handlar det om ett företag som till
verkar fallskärmar! /W 

MYNT & MEDAL.JER 
Sveavägen 96 

Box 19507 
S-104· 32 Stockholm 19 

T- Rådnumsgntan (uppgimg Hnndclshögskohm) 

~ + fax 08-673 34· 23 

Svenskn och utliindska mynt, sedlar oclr 
ordna r i stor sortering. 

Öppet: vm·d. ll-18, lörd. 10-14 

Kungl. M}~llkabinetlets restaurang och cafe 

• MYNTKROGEN • 
arrangerar middagar och fester 

Kontakta 
LEIF SIGERTUN 

tel. 08-10 45 90 • fax 08-22 43 90 
och få ett personligt bemöt~mde! 
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KOPES! 

IOGT:s VETERANMEDALJ 
/OGT-NTO:s högsia utmärkelse 

STORA KOPPARBERGs LÄNS 
o 

KUNGLIGA HUSHALLNINGS-
SÄLLSKAPS GULDMEDALJ I 

lS:e STORLEKEN 
Tilldelad Landshövding S. H. Kvam~elius 

tir /931 

STORKORSKRASCHANEN AV 
NORDsTJÄRNEORDEN 

'' Fiskjjiillsmodellen" 

Vänligen kontakta, 

Stefan Jakab 
Tulegatan 36, 4 tr 
113 53 Stockholm 

Tel. 0708-61 71 08 
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BÖCKER OCH MYNT 
Köpes och säljes! 
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• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress : Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Taby. 

08 -510 12818 

KRAUSE PUBUCATIONS i USA har 
utkommit med två nya kata loger om mo· 
dcrna sedlar re~pektivc om 1900-talcts 
mynt. 

Det första verket heter: 1998 Sumdartl 
Ca ud og of IVorid Paper i'v!OIII:y- Modem 
l .fsues 19n l-1 991:1. Vol. 3 (784 sidor). 
Denna bok har sammansllilhs av Colin 
R. Bruce och Ncil Shafcr. De har pris
sal! mer iin l O 000 internationella sed
lar. Som vanligt har man avbildat dc ncs
ta sedlarna. vilket inneblir 6 800 bi lder. 
Boken kostar $34.95 samt postavgifter. 

Den andra katalogen heter: 1999 Swn
dard Caralog '!/'World Coins och utkom
mer nu i sin 26:e(!) upplaga. Förfallarpa
ret heter Chester L. Kmuse och Clifford 
~·1ishler. Om manjämför med 25:e uppla
gan har nu 80 nya sidor ti llkommit och ca 
2000 nya myll!bilder. Sammanlagt finn s 
ca -17 000 mynt avbildade i skala l : l . Det 
iir Krause Publications långa erfarenhet 
och stora bi ldarkiv som gör del möj ligt 
au klara av denna nUslan omöj liga uppgift 
all avbilda alla mynt och sedlar som ut 
kommit i världen. Boken har med alla 
viiridens länder från Afghanistan till Zim
babwc 1.0.111. 1997 års mynuugåvor. K~
talogen är tjock som en telefonkata log 
(l 872 sidor) och kostar S-17.95 samt por
lo. 

Boken kan bestlillas från Kraus.: Publi
cations. Book Depanmem NKR 8, 700 E. 
State St.. loJa. W l 54990-0001. USA. 

/IV 

~IL&,j~ ITill@IM@W 
The world's largest currency 

Av Bertel Tingström 

Inbunden, illustrerad, 344 s. 
Rea l Kung l. Myntkabinettets butik! 

Nu endast 150 kr! (förr 550 kr) 

WNDS M YNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERUSTA 
(uppgi1· sam/arumrtide) 

Klostergatan 5. :222 22 LUI\'0 
Tel och fax 0-16- 1-l-13 69 

Russeli Rulau & George 1'\tld: Me
dnllic Portraits of Washington. lola 
1999. 2:a uppl. Boken kan beställas 
fr:in Krause Publicmions. Book De
panment PR99. 700 E. Statc St. loln. 
W1 54990-000 l. USA. Det gör även 
au beställa boken genom Krause Pub
lications hemsidn: hllp:/fwww.krause. 
com. Boken kostar $34.95 samt pono. 

l FÖRENTA STATERNA linns el! stlin
digt imrcs'c för landets förstn president. 
G;orge Washington. Under 1999 phillera r 
mång:l ;.t:Hiiga inst itutioner och privata 
företag :m hedra Wa.~hington i samband 
med hans 200-åriga dödsda~. Dcll:l korn
mer at! ske på olika ~lit!. United St:uc, 
Mint kommer 1 ex all utge el! guldmym i 
\':llörcn $5.00 och liven en ny typ :1\' 25-
ccmmym. Den största pri\':Usamlingcn :tv 
Washingtoniann kommer ock~!l al! ~liljas i 
år på auktion. 

Scdan 1985 har mcdalj~r fr~ n l 7fXl
och 1800-talcn med Washingtons ponrliu 
mer än tredubblats i viirdc. Kanske lir det 
dlirför !.0111 llirfauama Rulau och Fuld 
utkommil med en andr.J upplaga av boken 
om medaljer. jetonger. pollcucr och mylll 
med presidentens bild. Under !trcns lopp 
har tusentals sådaml framst:ilhs. Alla 
dessa finns avbildade i boken. 

En "ven'k s:tmlarc är kanske inte s:1 
road av cu s~ tjärran ämne. men vis;.t 
kan man göra ikonografisk:! jiimförebcr. 
Finns det n~gra likheter med hur vi fram
stiii h vara främsta personligheter på me
daljer'? Hur fr.unst:\r rncdaljponr:Iucn i 
förhållande till övrig bildkonst etc. liV 
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Ric.bard Doty: America's Money -
America's Story. A Comprebensive 
Chronicle of American Nurnismntic 
Histon Jola 1998. 248 sidor. mer 
än 2SÖ illustrationer. Boken kostar 
$34.95 samt pono. Den kan beställas 
från Krause Publications. Book De· 
panment NPR8, 700 E. State St .. Jolo. 
WI54990-0001. USA. 

ÅR 1998 utkom en ny översik tlig hok om 
amerikanska mynt genom tiderna. Boken 
har fOrfallats av den kiind.: amerikanske 
numismatikern Richard Doty som är 
museiman vid den numismat iska sam
lingen i Smithsonian Institution - Natio
nal-Museum of American History. Doty$ 
bok är en trev lig och Hird i ng~ ng till För
enta Statcrnas mynt- och scdclhistoria. 
Kapitlen handlar t ex om pengarna i dt: 
tre tton kolonierna (dvs den brittiska kolo
niala tiden). frihetkrigets pengar. "Hard 
Money"' och den unga republiken. privat
banksedlarnas tid, guldrushen. inbördes
krigets pengar. de gyllene :1ren kring 'c
kclskiftet. depressionen o~ v. 

Den som Hiscr Richard Dotvs hok liir 
sig lika mycket om pcngarnå, historia 
som orn Förenta Stntcn1a:, historia. l \V 

• • • • 
quadra 

Klenoder i 
Kungl. Myntkabinettet 

Ett u rva l av museets 
sam lingar presenterade i 

exklusiv formgivn ing 
med bilder i fä rg , från 

Fyrspannet och Are thusa 
till Belöning för snille n 

90 kr 
Inbunden 150 kr 

Ring vår butik 
08-5195 5304 

och få den hem! 

Portokostnad tillkommer 

• • • • 
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Ett försvunnet porträtt över 
Bror Emil Hildebrand 
l dc.: stora ponrHttarkiven, som t ex 
Svcn~ka PortrUttarkivet {SPA), som 
har registrerat ca 80.000 svenska 
portditt (dock ej fotograliska port
rätt ) och Kungliga Biblioteket. Iions 
mängder av porträtt som i dag är helt 
unonyma. Det händer an besökande 
forskare med stor personkunskap sät
ter sig med bildläggen över dc okän
da ansiktena för att eventuellt kunna 
identifiera någon man eller kvinna. 

}\ ven inom numismatikens områ
de finns det relativt kända personer, 
av vi lka vi i dag saknar porträtt. Ta 
t ex medaljkonstnärerna som till var
dags arbetade med andra människors 
anle tsdrag. Rimligen borde det fi n
nas något självporträtt eller porträtt 
som någon kons tnärskollega utfört. 
Trots detta vet vi inte hur Carl En
hörnin~ eller Ludvig Persson Lund
gren s:1g ut - och de levde ändå på 
1800-talct! Men sedan kan det vara 
åt andra hållet, nämligen att vi vet att 
ett port rUtt gjorts över en person, men 
att porträttet är försvunnet eller ännu 
ej identi fierat. Så är fallet med ett 
tidigt portrUtt över riksantikvarien 
och numismatikern Bror Emil Hilde
brand ( 1806-1884 ). Om detta skriver 
han själv till sin gode vän Chris tian 
J lirgensen Theunsen i Köpenhamn 
(brev daterat 21 apri l 1843, Antik
varisk Topogr:lfiska Arkivet, Stock
holm): 

"Jag kommer åter med ni\gr;t rader. fiir an 
tala om ett ämne som intrc.:sscrar dem -
den unge artisten Lindblom. Han har. s.:
dan Dc ~äg honom, vuxit upp till en lång. 
smiirt. men svagt bildad yngling.m.:d ble
ka drag. i IJ\'ilka hjenat~ godhet och sin
nets anspråklöshet uttalas. Scdan nngra 
är tillbaka har han arbetat ho;. vår bil~ta 
Lithograf Cardon. och af honom njutit 
omvårdnad och hjclp. Arbctstimmamc på 
Akademien hnfva aldrig blifvi t fön.urn
madc. För ett par månader 'edan fick han 
ett af de högsta prisbelöningante för sin 
ritning efter modell. Under rorra året bör· 
jade han fön;öka sig i porträttering. Jag 
hade ej sett honom på en lilngrc tid , då 
han i Januari kom tillmig och vbadc mig 
ett af honom utfOrdt originulponrlitt. se
dermera ritad t på sten. Det var väl arbe
tad!. chun• lithografcringcn icke lyckat' 
riktigt. Han portriittcradc mig och lycka
des ul()mordentligt väl. Likheten är full
komlig och sjclfva det art isti ska utföran· 
det är jcmförligt med dc hib!a svankrits
ritningar som hos oss produceras. Alla 
som sågo mitt portditt fattade vii ivi lja 
för den unge älskcligc artisten och bland 
mina bekanta fick jag åt honom flere 
kunder. än han l:i.\w.ill; medhinna". 

En kort tid senare avlider Lindblom. 
Gustaf Wilhelm Lindblom ( 1823 • 
1843) var verksam som li tograf om
kring år 1840. Han deltog i Konst
akademiens utställning 1843 med ett 
par portrUtt i svartkrita. 

/IV 
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Ruterkung som pollett 

Polletten här intill är tillverkad av ett spelkort. Tyvärr 
finns inte mycket kvar av bildsidan på ruterkungen. 
Baksidan däremot, är mycket ovanlig. Jag har tid igare 
bara sett den på tio kort, som ingår i en textilsam
ling i Nordiska museet (korten har använts sekundärt 
för att linda garn på, NM 154.532) samt på två eller tre 
kort i Stockholms stadsmuseum (SSM 59 281- 3). 

Nordiska museets kort är fotograferade och har indi
viduell märkning. Sålunda finns en ruterkung, som dock 
inte är exakt lik pollettens, men mycket lik, vilket tyder 
på samma tillverkare (tyvärr oidentifierade). Där finns 
också kl.över kung, - dam, -knekt, spader kung, hjärter 
dam. - knekt, ett par av dem i två exemplar. Inget av kor
ten har signatur som kan ge någon vägledning. 

Av de kort som finns på Stockholms stadsmuseum är 
ett spaderess, såvitt jag kunnat se utan stämplar, och en 
klöverkung. Båda är, vad jag minns, funna i ett gmnmalt 
stockholmshus i samband med rivningar. Tyvärr ger inte 
dessa båda kort hel-ler någon vägledning. Men tiden bör 
vara runt sekeksk.iftet 1800. 

Polletten tillhör Avesta Myntmuseum. 
A/i l erremalm 

Foto J E Olsson. Naturlig storlek. 

Pollettsamlare! 
Smärre Skrifter Nr 7 

En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från 
tryckeriet. Smärre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat
tad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från föreningen för 
endast 100 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag 
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges pollet
ter ännu ej finns att tillgå. 

Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro 
15 oo 07-3. Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress. 
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet. 

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN 

Kansli: Banergatan 17 nb, 115 22 Stockho!m. Telefon: 08·667 55 98. Fax: 08-667 07 71. 

E-post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat : Onsd.- torsd. 10.00-13.00. 
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Offer mot vårtor 

Fyra elementarskolpojkar fanns i den 
lilla Sm<Mandssocknen. En var tolv 

år, två tretton och en fjorton. 
En av oss, en bondson, hade lörfär· 

ligt mycket vårtor på händerna. Han 
hade försökt många mixturer för åkom
man, hade grävt ned många ärter under 
jordfasta stenar och uttalat trollformeln: 
När ärtan ruttnar bort, ska vårtan för
svinna - ja. han hade till och med vänt 
sig till skolans läkare. Men denne bar i 
staden med omnejd vedernamnet 
Doktor Hjälplös, så från det hållet var 
ingen bot att vänta. Och nu hade Malla i 
fattigstugan rått honom att offra i Höde 
offerkälla, men en hel krona skulle det 
vara och ingen usel kopparslant. Han 
hade för detta ändamål fått en krona av 
sin mor, ty fadern, kyrkovärden, var sä 
snål att han skrek när han skulle gå på 
prevetet. sa man. 

Prästen i Höde hade en son som var 
klasskamrat med vårtägaren. Halvan
nan mil hade vi till kyrkan. Och när vi 
gjorde halt på Berga klint låg de milsvi· 
da skogarna med små sjöar här och där 
i den vackraste solrök, och längst borta 
blänkte Höde kyrka vit. 

Här tog Johan, vårtmannen, med 
hemlighetsfull min fram en näverbit. på 
vilken han skrivit upp ramsan. som han 
måste läsa innan han lade pengen i käl
lan: 

Söte Herr Fane. tag sjukdomen min, 
så skänker jag dig dateren min! 

Och sedan skulle han gräva ned nä· 
verbilen norr om källan. 

Sedan gällde det att ta reda på offer
källan. l ett torp vid landsvägen fick vi 
besked. En gumma visade oss på en 
skogshöjd ett bra stycke därifrån. 

- l sir en skorsten mella träa dänne
börte. Dä korgmakarns stuva. Gå in te 
hörnen, han är hemma, för ja sir dä 
ryker u skorsten. han visar er väjen! 

På en smal och brant stig tog vi oss 
fram till korgmakarens boning och steg 
in. 

Minnet av 
en svensk seger 
Slaget v id Svensksund den 9 och l O 
juli 1790 är det mest krinda sjös!flget 
under ryska kriget 1788 • 90. Over 
detta slac, som blev en stor fram· 
gång för ~skärgårdsflottan. avtricktes 
på 100-årsdagcn av slaget en min· 
nessten i parken på Skeppsholmen i 
Stockholm. Själva avtäckningen äg
de rum under militära hedersbetygel
ser den 9 juli 1890 i närvaro av dA va
rande kronprins Gustaf. Garnisonens 
och flottans trupper paraderade och 
man sköt salut. Ett minnestal hölls av 
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- Å si på bekanta! Ä de inte Albet på 
stationen? Vesst i hälskota är dä dä! Va 
blåser dä nu för vinna, ätter han ä ute så 
långt hemifrån? 

- Jo, vi är bara mä Johan här, som 
ska te källa å offra bort sina vårter. En 
hel krona har han med sej! 

-Jaja. dä monga sum har blett bota
da ve den källa. 

Vi gick och snart var vi framme. 
Under ett stort klippblock, skuggat av 
väldiga granar låg offerkällan, kransad 
av pors och skvattram. Johan tog fram 
näverbiten och läste: 

Söte Herr Fane, tag sjukdomen min, 
så skänker jag dig daleren min! 

Sedan släppte han pengen högtidligt 
i det klara vattnet, där den blixtrade till 
ett par gånger innan den lade sig att 
lysa på bottnen. Och korgmakaren sa: 

- Jaha, om fjorton dar kan han stryka 
å"sej vårtera som om di vure arter, dä 
kan han ge sek på! Dä ä en rent mark· 
vadi källa dä här, fast gunås så visst. då 
inte monga sum lägger nöt i'a nu för tia. 

kommendörkapten August Hjclm
stierna. 

Till denna minnesdag hade man 
l~tit tillverka en li ten jetong i si lver 

Nu går fölk te doktorer å andra dum· 
mingar sum inte nöet kan å inte nået 
vet. Ju mer en offrar, ju lortare bier en 
fresker. Häradsdomarn i Ulläng hadde 
lannavark å han lae dit fem enkroninger 
å jädran besitta! stanna inte varka på 
fläcken. 

Offerexpeditionen fortsatte med diverse 
äventyr. Och ganska säkert är, att vår· 
torna försvann... O 

Av Albert Engström (1869 ·1940), 
född i Lönneberga socken i Småland 
men uppvuxen i Hults socken. 

En offerexpedition. En konstig bland· 
n/ng, s 246·260. Stockholm 1935. 

Berättelsen om offerkällan är "ut
plockad" ur historien och redigerad av 
MG L. 

som m ti tcr 3 1 x 15 mm. Utformning· 
en är tämligen speciell. En stående 
oval visande ett ankare och de sven
ska tre kronorna samt omskriften: 
SVENSKSUND 1789. 1890 och 
1790. Ovalen iir placerad på ett an· 
k are. 

Inspirationen kommer säkert från 
dc medaljer som utdelades till Gus
tav III :s officerare efter slaget. Je
tongen har avbildats vid ett par tidi
gare ti l lflil len. Den finns med i D. 
Holmbergs au kl ianskatalog 126, nr 
68 (l 923) och i en kort artikel skri 
ven av Tuukka Tal v i o i Finsk Ntunis
matisk Tidskrift 1994 nr 2, s. 46. 

/IV 
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Ars berättelse 
för år 1998 
avgiven av styrelsen för 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 

;{rsmiitet 
ägde rum den 20 april 1998 på Kungl. 
lvlymkabineuet på Slousbacken i Stock
holrn. Ordföranden Torbjörn Sundquist 
öppnade årsmötet och hälsade de närva
rande välkomna. 

Minnet av de sedan föreg:iende årsmöte 
avlidnu medlemnmma hyllades med en 
tyst minut. 

Stvrelsens årsberäuelse och revisorer
nas ~appOrt presenterades och styrelsen 
bevi ljades ansvars frihet för det gångna 
årets ( 1997} förvaltning. 

l enlighet med valberedningens mrslag 
omvaldes Börje Rådström och Göran 
Wahlquist till ordinarie styrelseledamö
ter p;i tre år. Sedan Anders Fröseli avgåtl 
ur styrelsen valdes lan Wisehn till ordi
narie styrelseledamot på två år. 

Frederic Elfver. Jan Karlsson och An
ders Nordin omvaldes till styrelsesupp
lemner på el! år. En suppleantplats läm
nades vakant. 

Till valberedning omvaldes Lars O. 
Lagerqvist och Bjame Ahlström. 

Till ordinarie revisorer omvaldes Hans 
Henriksson och Bjarne Ahlström. Till 
revisorssuppleant omvaldes Lars-Ake 
Lcijon. 

.J.rsavgiften 
fastställdes oförändrad till 200 kronor 
(l 00 för juniorer och 300 för utrikes 
boende). 

Belöningar 
Föreningens guldnål för 40-årigT he· 
dersamt medlemskap utdelades till 
- Ni ls Ake Sandberg 
-Paul Levin 
- Peter Berghaus 

St)'relsen 
Vid det konstituerande sammanträdet för· 
delades uppdragen enligt följande: 

Ordforande Torbjörn Sundquist (orm·at) 
Vice ordfOrande Börje Rådström (01111':11) 
Sekreterare Göran \Vahlquist (0111\'al ) 
Kassaförnitare Ulf Nordlind (Om\'al) 
Ledamot Kjell Holmberg 
Ledamot Kenneth Jonsson 
Ledamot bn \Visehn 

Styrelsen har under året hållit fem proto
kollförda sammanträden. Förutom i sty
relsen har arbete pågått i olika kommit· 
teer: 
- för programverksamhet 
- för samarbete inom Nordisk Numisma-

tisk Union 
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Resultaträkning för Svenska Numismatiska Föreningen 

fiir räkenskapsåret 1.1.1998 - 31.12.1998 

Intäkter 

Medlen~Javgifter 

Årsavgifter 

Intäkter av kapital 

RäntOr å ()ankräkning, postgiro och obligationer 
samtutdelning på aktier och fonder 

Förstiljnillgsremltat 

Samlnnnynt 
Medlemsnålar 
Auktioner 

Övriga inttlkter 

Diverse intäkter 

Kostnader 

Personalkasnuufer 

Löner 
Social n avgifter 

Övriga kanslikosmader 

Försäkring 
Hyra 

Kontorsamkasmader 
Telefon 
Kontorsmateriel 
Tryck, foto 
Allmänna omkosrnader 
Ponon 

Föreningsverksamhet 
SNFs 125-årsjubileum 
SNFs hedersgåvomcdalj 
Avgift till Nordisk Nurnismatis.k Union (NNU) 
Avgifter till Internationella Numismatiska 
Kommissionen m n ffireningar 
Möten. gåvor mm 
Bibliotek (inbindning. inköp bia Magnus 
Lagerbergs eget numismatiska bibliotek) 
SNFs mcdnljsnmling. inköp 
SNFs 125-arsmedalj 
Registertill NM mm 

Tidskrifter 

SNT 
Bidrag frdn numismatisk:. stiftel~er 

NNUM 

3.795:-
105:-

273.826:-

Summnint~ 

35. 150:-
8.585:-

4.777:-
3.600:-

4.352:-
6.090:-
5.574:50 
4.469:50 
9.678:50 

178.595:-
26.083:30 

1.956:-

1.216:40 
23.960:-

155.883:84 
SM>:-

3.3 15:45 
8.170:36 

284.648:25 
- 170.000:-

114.648:25 
4.740:23 

Summa kostnader 

Underskott att avriikna~ kapitalet 

Summa 

160.810:-

126.993:49 

277.726:-

3.722:50 

569.251:99 

43.735:-

8.377:-

30. 164:50 

399.720:35 

119.388:48 

601.385:33 

-32.133:34 

569.25 1:99 
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Balansräkning för Svenska Numismatiska Föreniogen 

Tillgångar 

Omslitmingstillgdngar 
Kontanter 
Postgiro 
Bank 
Lager: san1lannedaljer 

lineratur 
samlarjetonger 

Anläggningsrillgdngar 
Obligationer 
Aktier 
Aktiefond 
Lo ventarier 
Föreningens medaljsamling 
Föreningens litteratur 

31.12.1998 

688:50 
118.990:04 
221.731:75 

7.882:-
1.000:-

- .-
350.292:29 

735.348:-
99.598:-

988. 136:42 
1:-
1:-
1:-

1.823.085:42 

Summa tillgängar 2.173.377:71 

Skulder och eget kapila l 
Konfrisriga sJ.111der 
Leverantörssl.:ulder 
Upplupna skulder 
Källskatter 
Förskottsbetalningar: 
Medlemsavgifter 
Prenumerationsavg. NNUM 

För särskilda ändanull resen·erade medel 

Belöningsmedaljers fond 

Donationsfander och andra fonder 
C W Burmesters medaljfond 
C W Bunnesters fotlagsfond 
N L Rasmussons ~1ipendiefond 
Lars O. Lagerqvists medaljfond 

Eget kapital 

Eget kapital vid årets början 
Arets resu Ila t 

Summa skulder 

9.900:-
2.045:-
4.100:-

70.800:-
8.640:-

95.485:-

157.233:-
226.210:-
64.870:

Ll2. 158:-

560.471:-

1.549.555:05 
-32.133:34 

1.517.421:71 

Summa skulder och eget kapital 2.173.377:71 

Mar/Qiac/svärde obligationer. aktier ocll aktiefond 

Obligationer Nom. värde 
Marknadsv:!rde 

Aktier 
Aktiefond 

Summa marknadsvärden 

898.858:-
1.044.227:-

24 1.800:-
2.577.223:-

3.863.250:-

31.12.1997 

256:50 
71.259:23 

204.890:87 
6.882:-
1.000:-
1.000:-

285.288:60 

909.615:-
99.598:-

853.575: 15 
1:-
1:-
1:-

1.862.791:15 

2.148.079:75 

8.644:-
795:-

2.715:-

70.050:-
8.540:-

90.744:-

3.315:70 

156.550:-
283.504:-

64.411:-

504.465:-

1.484.353:57 
65.201:48 

1.549.555:05 

2.148.079:75 

1.073.125:-
1.150.526:-

327.900:-
1.994.424:-

3.472.850:-

- för Föreningens <lllktionsverksnmhct 
-för Föreningens publicerings verksam· 

het 

Stiftelser 
Sn•11 Sren.f.<mr.< .uiftellc: fiir rumrismarik 
Föreningens represent:lnter h <t r v;~rit: 
Ordinarie: Suppleanter: 
Torbjörn Sundquiq lan Wisehn 

Kenneth Jonsson 
Ulf Nordlind 

(t om980304) 
Göran \Vahlquist 
Kjell Holmberg 

Gumwr Ekströms stiftelse fiir 
mmri.fmatiskfirrskllillg 
Filreningen har rcprcs~nterats av: 
Ulf Nordlind (ordinarie) och Bjbrn T<tr· 
ras· Wahlberg (supplemu) 

S•·e11 S••e11SSOIIS snmli11gar 
Komro llan t för samlingarna har under 
året varit Turhjörn Sundquist. 

S••e11sk Numismatisk Tidskrift (SNT) 
har under :lrct hnft lan Wischn som an· 
svarig utgivare. lvl anuskriptgranskare har 
varit Lars O. Lagcrqvist. Rcdak tionssek· 
rctcrarc har varit Monic;~ Golabiewski 
Lannby och annonsansvarig Frederic El f· 
vcr. SNT har utkommit med åll:t nummer 
varav ell (nr 7) jubileumsnummer. Vidare 
har en auktionskmalog utgivits i samband 
med jubileum~auktionen den 5 decemhcr 
1998. 

Publikatioller 
Smärre Skrifter nr 8 utkomtill 125-årsju· 
bileet - av föreningen utgivna medaljer. 
belöningar, hedersledamöter mm - 3:e 
utvidgade och re1•idcrade upplagan. 

Auktions•·erksamlltll!ll 
har under ~ret sköus av Anders Nordin. 

Föreuiugsmöteu och sammcwkomster 
22/1 heriiilade Ulla Wcs tcnnark om sici· 
lianska mynt fmn 40Q.talet före Kristus
i samarbete med KMKV 

5/3 Lars O Lagerqvist k5scr:Jdc om curo 
-den nya europeiska v;tlutan med ti llba· 
kablick p~ gemensamrna valutor genom 
historien - i samarbete med KMKV 

19/3 klubbmöte 
2/4 Rolf Al~tcrtun hertillade om sill sam· 
l aromr~de - Ut Hindska mynt som cirkule· 
rat i Sverige fram till ~r 1500 

16/4 Torun Z1chrisson k~serade utifrån 
sin avhandling: Så vi ll jag tolk:• vikinga
tidens guld- och silverskauer - i samar· 
bete med KMKV 

20/4 hölls 3rsmöte p~ Kungl. Myntkabi· 
nellCl 

17/5 hölls mynteL~ dag p~ Kungl. Mynt· 
kabincuct 

23/9 Harald Sah·csen höll föredrag om 
delar av han~ . amling av antika grekiska 
my m 
12/11 un. o. Lagerqvi l berältade min
nen och numismatisk:~ anekdoter 

.t- 6/12 hölls föreningen!. 125·årsjubi· 
leum -
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Gunnar Ehnbom 
1910-1999 
Gunnar Ehnbom föddes och vlixtc upp i 
Tomclilla. Till Malmö flyttade han 1942. 
Han var anställd vid po~ten. d:ir han slu
tade som viirdeexpedient. vilket innebar 
att han hade ansvaret för värdeförsändel
serna vid komoret Malmö l. 

Gunnar hlev tidigt intresserad av att 
samla frimärken. kanske beroende p:\ 
hans anställning. Småningom tröttnade 
han dock och gjorde sig av med sina 
fm1ärkssamlingar. Samtidigt hade han 
länge varit inues~er.td av gamla mynt och ---· ---forts.fråuforegåeude sida 

4/12 öppn:1des jubileumsmställningen 
5/ 12 jubileumsauktion och därefter mid
dag 
5/12 föredrag av Kolbjom Skaare: Om
kring en guldskan från vikingatiden 
6/12 foredrdg av Lars O. Lagerqvist: Eu
ron och dess mregångare 

,,fedlemsutreckliugeu 
framgår :w fOijande sammanställning: 

31/12 31/12 
1997 1998 

Beskydd:1re l l 
Hedersledamöter 4 4 
Korrcsponder.mdc ledamöter 20 20 

36 35 Ständiga medlemmar 
Årligen betalande äldre 

704 721 medlemmar 
Årl igen betalande yngre 

18 19 medlemmar 
Utländska medlemmar 33 38 
Anslutna föreningar och 

..1:! klubbar 24 
838 862 

Under 5r 1998 har följande medlemmar 
avlidit : Bumett Anderson. Washington 
DC. USA. Torsten Carlsson. Uppsala. 
Bengt Folke, Stockholm, Bo Forssell. 
Malmö. Peter Millar. Stockholm. Hans 
Olsson, Borgholm. Bertil TömkviM. 
Stockholm. 

Föreningens ekonomi fr.tmg~r av ba
lansräkning samt vinst- och förlustriik
ning. 

Torbjörn Sundq uist 
Ordförande 

Börje Radström 
Vice ordf 

Kjell Holmberg 
Ledamot 

lan Wischn 
Ledamot 
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Göran Wahlqui ~l 
Sekrctcrare 

Ulf Nordlind 
Kassaförvaltare 

Kenneth Jonsstill 
Ledamot 

o 

dcna blev hans stom hubhy livet ut. Han\ 
~pceialitel var Karl Xb mynt, av vilka 
han byggde upp en myck~t bcty~andc 
samling. kanske med ~är~l..1ld tonv1k1 p.'l 
tv~marksmyntcn. 

Gunnar hade en mycket stort kontakt
nät och f:\ var d: ~amlarc. :\tmin,tonc i 
~ödr.t Sverige. som han imc pc~onligc11 
kUnde och v:1r gud vU n med. Med dåtiden~ 
~tör~te h:mdlare Harry Glilek hade han 
under mer iin 25 :ir e!l mycket niira af
fiirsmii~sigt och viinskapligt samarbete. 
Otaliga glinger l>csöktc Harry det Eho
bomska .. onunarsttillct i llanaskog. som 
blev centrum filr m5nga numismatiska 
träffar. Gunnar !ollillde ofta upp <>eh det 
blc\' m~nga sighl,ccingturer 1);1111 Sk:\nc 
tilbamrnans med familjerna. Andam5lct 
var naturligtvis dock framför allt au Har
ry skulle träffa hndcr. 

Gunnar hade alltid bihta tlinkbara stöd 
i ,in kära hustru lnga-Stina <>eh hon m:
k:•dc aldrig an ~tiilla upp och se till at! 
glistema förplägades p3 hiista ~nn. savm l 
l lanaskog 'Om i Malmö. Siirskih rörande 
är fOljandc hi~toria. De 'ar pä ..cmc~tcr p.1 
Gotland 19-16. nlir en Il) f6rs!iljningslbta 
frän T.G . .Appclgrcn n~ddc Gunnar. Sc
mc,tem avbröh och det ble'' rc~a till 
Stockholm och Ilesök hos Appclgrcn. 
Dcua drog ut p~ tiden och när Gunnar 
antiigen kom hem ~au lnga-Stina v~d 
föns!TCt och vaknde mr au sliippa in ~1n 
make. Hon frågade om han köpt vad han 
ville ha och Gunnar ~'arade. au det hade 
han gjon .. :\ n lir ~om på en mynt. en Olof 
Skiltkonung~m)·nt som kostade trd1ut!dr.1 
kronor. vilket Gunn:IJ"\ ka<>sa alh~å mtc 
t.ickte till. lnga-Stina gick och plockade 
bland ~i n:• tillhörigheter och komtillbaka 
till Gunnar och 'a: "Har har du trehundra 
kronor. :\k tillb:1ka till Appclgren i mor
gon och k.iiP myntet". Så ;,tällcr ~.n mynt
samlare Idealhustru upp! Till handcl<.cn 
kan läggas. all Gunnar givctvi;, v:1r mor
gnnpicg n!ista dag. :\kte ull Appclgrcn så 
fort det ,-ar möjligt och l..öpte myntet. Nä~ 
han gick därifr{l~ möuc han en man 1 
trappan på väg in för an köpa just delta 
mynt! 

En av Gunnars goda ':unl:•rv!inner var 
l ljalmar Wenncrth i Malmö. ~l!r denne 
.. a an stiga n5n mogen Mder bilrJade han 
fnndcr.1 p:\ an göra sig av med !.ami ingen. 
Han erbjöd då Gunnar ull om denne iipp
nade mynthandeL 'kulle han ff1 hela Wen
ncnhs ~tora !.amling all ;,lilja i konunis
sion. Gunnar avbtljde dock och ;,tannadc 
vid posten. l stä llet hjälpt~ han t il~ au ~illja 
betydande delar av s:unhngen v1d t~affar 
hcmmu hns sig sj Ulv. Resten av ~amhngcn 
köptes senare a\' Harry Glilek i början p:\ 
1960-tah:t. 

Gunnar v;1r mycke! generös au de la 
med sig av sin vct:mde <~d~ m:\nga Hr dc 
unga ;,amlare ~om han g1v11 goda rlld p:\ 
viigen. Även mr mi~ har Gu!!IH1T betr,l! 
ocrhört mycket. NUr Jng blev skånmg 1 
slutet p~ 60-talct Hirde jag omedelbart 
ktinna honom och vi blev ~nahht goda 
viinncr. När vi träffade~ brukade Gunnar 
ofta s!igu: .. Du ska ~pccials:~mla. det lir 
mycket giv~mde" .. Till. an börJa med lade 
jag ingen större v1kt VId de11:1 råd. m~n ~~ 
~rnåningom mognade det. Det blev 1 för
sta hand Kri~tin:1s cuHringar av koppar 

Fow: fmniljell Elmbom. 

<.om jag !.om au iigna ma~ga ån. speciel
la intre~,c. och diirefter 1 ston sen alla 
~u~kih intressanta varianter av Sverige> 
mynt. Aldrig har jag f:ln ~n ~~nrc r:\d. 
Om det :1r n:ieot jag nu kan mstamma 1 så 
ur det i gltidjen :111 spccialsamln:. At.~ g~ 
litet djup:m: in på något område ar oand
ligt givande. 

En annat guldminne jag har av Gunnar 
är en lunch. På 60- och början av 70-talen 
hade Skånc~ Numi~m:ni>b Föreningjul
fc~tcr. Dcua var mycket trevliga tillställ 
ningar och vi hedrad~s ofta a~· bc~ök U\' 
Harry GIUck. gh·ct\'ts m~ l:nnpl!g del 
:w sin alltid fina lager. V1d en dylik fe!.! 
kommer Gunnar fram till mig efter ma· 
ten och ;.iiger: "Skullc du vi lja komma 
hem tillmig på lunch i morgon, .~.arry <><;h 
Lar~ L:1gcrqvist kommer ~k~a . Aldr!g 
har jag glan mig så ~~ en mbJudan. VIl
ken lycka det var an få hliva litet ~ärmn
re bekant med tv~ s3dana personligheter 
inom numismatikens underbara vlirld! 

Givetvis var Gunnar en av dc led:m
dc inom Sk!lnes Numismatiska Förening. 
vilken han ju var medlem av _praktiskt ~~
get sedan den bildades 193:J. l ian skot
te t ex under m:\nga år föreningens auk
tionsvcrk'>amhet. Han upphörde med den
na 197 J n ii r sonen Ingvar övertog Harry 
Gilleks filial i Malmö. Ingvar lick under 
alla ~r ~!nr hjälp på många olika siil! av 
Gunnar i sin yrke. Gunnar var oeksa en 
av grundurna av Kristianstadortens Nu
mi~mati~ka f-örening. nu en av landets 
~U\rs!il och livaktigaste. 

Efter fynio !lrs medlemskap i Svenska 
Numismatiska Filreningen hedmdes Gun
nor m~d dess guldn~l. 

Förutom mynt hade Gun.nar ~eks~ en 
mycket lin s:m1ling av nunusmuusk huc
ratur med m!lnga plirior bland svenska 
och danskumyntböckcr. 

l oktober 1997 ble\• det nödvändigt för 
Gunnar all flyna till en hem i utk~nten ~v 
Mulmö. Dtir v('rdades han p:\ basl:l san 
innan han lungl och stilla somnade in 25 
fehruari. sre11 Tömgre11 
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INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Du som fonu liiumnt objekt till on: 
Kom gäm~ m~d m~rl 

Du som hittills hlft liimttnt rtågot: 
pröva oss! 

Dina ohjtkr bjuds ur rill vlr vii.rldsonupiin
nandc kundkrc-u, som 3r irur~ucr-~d 2v dv;jl 
MYNT som frim~rkc:n. brc:v, hlfu~n. vykon. 

h:t~tdskriftcr och ~Iee ichrev nt m. 

D<t kon >lltid v:t<> s:lker pl " ' fl högsr• möjliga 
ptilet för Din m:uc:ri:al. Din 1rygghtl lit ;ut 

vi har 80-å.rig erfarenhet och flnner sl>dje i,., 
hjälp.l d r:. kundc:r till maxim.1lt result:.u. 

Dödsbon och advokarcr anlim <>fro uss. 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Ring gärna! 

!!!!IIJI 08-678 3217 
....... FAX 08-678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgalllll 8, 3 t r 
114 34 STOCKHOLM 

KÖPER 
SÄLJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tvaganger per ar 

AHLSTRÖMS i 
MYNTHANDEL ' 

·"i.&~ . . z . 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

NorrmalnlSiorg l, lir. 
Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 l O l O FAX: 08-678 77 77 

SNT4 ·99 

Ulf Nordlinds 
Mynthandel AB 

Köper- säljer - värderar 

Mynt - Sedlar - Medaljer 
Ordnar - Litteratur 

Kar la vägen 46, Box 5 J 32 
102 43 S10ckholm 
Tel. 08-662 62 61 
Fax. 08-661 62 13 

Föreningsmeddelaliden 

inför 1. ex. föredrag, 

mören och auktioner sändes ri/1 

redakrionen senasr den 

l:a i månadenföre wgivning. 

Österrike 
utgav den 4 mars 1999 ett nytt ju
bileumsmynt i valören 20 schilling. 
Myntet består av 92011000 koppar, 
6011000 aluminium och 2011000 
nickel. Vikt 8 gram, 27,7 mm. 

Myntet hedrar diktaren Hugo von 
Hofmannsthal (1874 • 1929). Hans 
ungdomslyrik hör till sekelskiftesti 
dens ännu levande tyska dikt. Sena
re skrev han operalibretton (bl a till 
Richard Strauss Rosenkavaljeren. 
19 11 ), orndiktimwr av Sofokles skå
despel samt av den medeltida mora
liteten Der gamla speler om Envar 
(19 11 ). o 

Maj: 
4 London. Baldwin. Bl. a. antika mynt 
5 London. Baldwin. Briuiska mynt 
5-7 MUnchcn. Hirsch 

17 Ba~cl. ~1iinzen & Medaillcn AG 
18-19 ZUrich. Lxu. Ant ika mynt 
20-23 48th 1,\PN General Assembly 

in Madrid 

Juni: 

4 London. Vccchi 
4 Munchcn. Numismatik Lanz. 

lll.:t. medellid 
5 Long Beach. Pollicrio 
5 Milnchcn. Numismatik Lanz. 

Antika my111 
6 Ml.lnchcn. Numismatik Lanz. 

Prof. Glibis bibliotek 
7 Munchcn. Gicsscncr MUnzhandlung-

Gomy. Antika mynt -
8 MUndrcn. Gicsscncr Miinzhandlung

Gomy. Moderna mynt 
8 Mannhcim. KPM 

12 Bruxcllcs. Jean Elscn. 
58th Public Auction 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 
M)llt, sedlar, medaljer, ordnar 

Gamla aktiebn.•v, :ildre handlingar m. m. 

Ar.;cn;~sgatan 8C, Box 7377 
l 03 9 1 Slockholm 

Tel: 08-611 01 10, 611 58 20 
F;tx: OR-611 32 95 
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