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Av Bo Gunnarsson

I ett tidigare nummer av SNT 

denna artikel handlar om ett vinds

berg. Men Fredriksborg har även en 
annan intressant koppling till den nu
mismatiska historien.

Inger Knutsson och Ture Svensson i 

den Fredriksborg berättade de att 

att den inte var tom utan innehöll tre 

för att fotografera och titta närmare 

givna av Riksgäldskontoret och har 

ten att man förstärkt den genom att 

med sedlarna.
Riksgäldskontoret, som tidigare 

Tryckningen och utlämningen av 

Riksgäldskontorets sedlar skedde i 
mycket stor omfattning med sank

genomföra en realisation, där Riks
gäldskontorets sedlar sattes ned i 

gäldskontoret skulle samtidigt upp

dock inte fallet utan riksgäldssedlar 

Enligt realisationsplanen skulle 
Rikets Ständers Bank lösa in Riks
gäldskontorets sedlar till ett belopp 

den fortsatta utgivningen tvingades 
banken att lösa in sedlar för ytterli

beloppen gjorde att bankens ställning 
rubbades.

sidor tjocka Boken om Örsås

och det blir intressant att försöka 
spekulera i vem som var ägare till 

sitt nuvarande namn hette platsen 
Röstorps Qvarn. Att det funnits en 

med sin familj, hustrun Maria och de 

Problemen hopade sig dock, ekono
min blev allt sämre och konkursen 

sin egendom till borgenärerna ”för 

frikänd”. Endast tre dagar senare dog 

upp stora summor. Affärerna hade 

Södermanland och söderut till Kö
penhamn, där han i ett krav daterat 

änka och son 55 riksdaler. De femton 

sor. 

borg tar inte slut här. 
KONGL.

MAJ:TS OCH RIKETS COMMERCE-COLLE-
GIUM veterligt: "Att som bokhållaren 
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Fredrik Lund och hemmansä-
garen Anders Månsson hos 
Kongl. Kollegie annhållit, att vid 
Röstorps Qvarn, i Kinds Härad 
och Örsås socken af Elfsborgs 
län, få anlägga och drifva pap-
persbruk”.

Algutsboda socken i Kronobergs 

inblick i pappersmakarnas yrke 
vid Brokullas pappersbruk, som 

till Södra Strömshults pappers

att lära sig papperstillverkning 

kesmän var goda. 
En person som Fredrik träffa

de där var pappersbrukets grundare, 
mästaren Abraham Rosenqvist. Fred

jeryds nye ledare. I äktenskapet med 
Maria Christina föddes tre barn. 

Tillsammans med sin familj och 

sitt nya namn, Fredriksborg, och pap

bruket klart. Förmodligen bestod det 

takstolarna. Papperstillverkningen 

bomull och linne som kom till bruket 
genom lumpsamlare. 

För Fredrik blev dock starten inte 

nen moderlösa, när Fredriks endast 

släkten försvagade hans ställning och 
andra stridigheter gjorde att proble

men avlöste varandra. Fredriks eko
nomi försvagades och han tycktes 

Enkan 
Sara Rosenqvist i Höljeryd ansökan 
att hennes måg, Pappersbruksägaren 
Fredrik Lund måtte ställas under för-
myndarinseende.
nes Rosenqvist som arrendator till 
bruket. 

Falkenberg, gifte sig den nyligen fri
givne Petter Stenberg med prästdot
tern Catharina Drantz. Petter hade 

Malmö Fästning för att ha stöpt fal
ska mynt av tenn. I fängelset dök det 
upp förfalskade penning valuter – en 
slags papperspolletter som användes 

utgivits av Rikets Ständers Bank. I 

mot Stenberg. 

Ljungby, en halvmil sydväst om 
Axtorna, som häktades för ut

Läns och Bergslags Enskilda 
Bank.

Ungefär vid denna tid möt
tes vägarna för Rosenqvist och 
Stenberg. Via ett bud sände 
Rosenqvist ett brev till Petter 
med uppgifter om att bruket i 

gon affär blev det dock inte. 

förfalskarverksamhet fann en 
kompanjon.

perstillverkningen. I Riksarki

senlig för ett handpappersbruk.
Samtidigt började falska sedlar cir

santa fall upp: 
Kronolänsman J. Bånge emot; 
– drängen Erik Johan Josefsson i 
Grälebo för utprångling av falska 
privatbanksedlar. / En sedel från 
Örebro bank visade sig vara äkta.
– Olof Petter Bengtsson i Lilla Snar-
ås eller Snarås Torp, Tranemo sn, i 
påstående om ansvar för utprångling 
av falska sedlar liknande de Örebro 
Privatbank utgifver á 10 R:r Banco.
– drängen Johannes Petterson Borg 
på Pärslund eller Lilla Pärstorp i 
Sjötofta sn, i påstående om ansvar 
för det han i slutet av nästlidet och 
början av innevarande år utprånglat 
3 st. falska sedlar á 2 R:r Banco var-
dera, liknande de Stora Kopparbergs 
Läns och Bergslags Enskilda Bank 
utgifver./ Not i kanten: ej stämd.

Att det var Stenbergs falska sedlar 
som var i omlopp är nog ett faktum.
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Petters och Johannes förehavanden 

Fredriksborg vittnade om detta vid 

rätt i Köinge. I ett rum som Johannes 
förbjudit personalen tillträde till hade 
pigorna funnit färgade papperslap
par i sedelformat försedda med tryck 

Johannes förnekade all kännedom 
om papper och färg. Färgburken för

som skulle ha använt sig av lokal hos 
Rosenqvist.

om branden inträffade före eller efter 
Rosenqvists häktning. 

I mitten av januari, ett drygt halv

Allmänna 
Kungörelser från Kon. Bef. hafvande 
i Skaraborgs län,
följande efterlysning:

På begäran af Konungens Be-
fallnigshafwande i Halmstad: för 
delaktighet i tillwerkning af falska 
Priwat:banksedlar häktade pap-
persmästern Johan Rosenqwist från 
Fredriksborg, Elfsborgs län hwilken 
på aftonen den 15 nästl. Januari 
beredt sig tillfälle att rymma från 
Köinge Häradshäkte; warande Ro-
senqwist 33 år gammal af medelmåt-
tig wäxt, med mörkt hår och mörka 

ögon, samt munstacher, under hwilka 
på högra delen af öfwerläppen en 
wäxt af hasselnöts storlek döljes; 
Och war han wid afwikandet klädd i 
swart bonjour, brun öfwerrock, ljus-
blå randiga byxor, swart sidenwäst, 

I februari skrev han ett brev till 
häradsrätten, där han beklagar sig att 

godvilligt till häktet.
Efter utdragna förhandlingar, över

klaganden och till sist prövning av 
Kongl. Maj:t meddelades utslaget den 

och Johannes Rosenqvist dömdes till 

Rosenqvists vidare öden känner jag 
inte till, men Stenberg fortsatte i brot
tets bana och trots att han tillbringat 

honom. För den som vill fördjupa sig 
i Petters fantastiska levnadshistoria 
och öden rekommenderas boken Pet-
ter Stenberg Falskmyntare, utgiven 

seum. 

Knapphändiga rapporter visar att 
en ny period av papperstillverkning 

vid Fredriksborg upphörde med verk

vattenproducerad elkraft och ledning

Slott, undertecknat Oscar. Enligt Bo-
ken om Örsås lär det vara det andra 

Otryckta referenser
Fredriksborgs Pappersbruk 

vid Röstorps kvarn i Örsås. Mariestad 
1972. Opublicerad uppsats tillsammans 

Inger Knutsson och Ture Svensson, 
Röstorp: muntliga uppgifter.

Tryckta referenser
Allmänna Kungörelser från Kon. Bef. 
Hafvande i Skaraborgs län
Andersson, K. red.: Boken om Örsås. 

Josefsson, M.: Tidningsurklipp, troligtvis 

Sedlar
Petter Stenberg 1821-1906. 

Halländsk falskmyntare, fånge på Malmö 
fästning

I Kungl. Myntkabinettets utställ
ning Skurkar och Stålar
separat monter över sedelförfal
skaren Petter Stenberg.

4 maj 2010.indd   78 10-04-15   11.44.28



Bröllopsmyntet 
1907 som brosch
INFÖR DE STUNDANDE BRÖLLOPSBE-
SVÄREN inom kungafamiljen vill jag 
gärna erinra om guldbröllopsmyntet 

rätt av kungaparet hade inte präglats 

lat myntet för ”dubbelkrona”.
Det i särklass populäraste var emel

lertid det som präglades till Oscar 

träder han i amiralsuniform.

smycken med den ena vackrare in

kragar, att smycka sig med broscher. 
Materialet var silver, ett värde i sig. 
Men allmänheten var betydligt min
dre intresserad av att använda de re

Minnesmyntet till guldbröllopet 

köpte upp mynten till ordinarie pris 
för att sedan bjuda ut dem till högst

dagens penningvärde. 

den 6 juni. Först i november skulle 

dag  och tiden var utsatt till mellan 

utanför Riksbankens växelkontor och 

sig runt hela riksbanksbyggnaden. 

innan Riksbankens lager var slut bör
jade mynten utbjudas till det dubbla 

levande beskriver signaturen ai situa
tionen:

Mellan klockan 5 och 7 skulle enligt 
annons guldbröllopsmynten utdelas 

krona.

De väckte min uppmärksamhet och 

vände jag mig till ”friherren” med en 

en tärande önskan att i tid försäkra 
sig om ett minne af hans konungs och 
drottnings guldbröllopshögtid, som 

Min förmodan besannades, men 
endast till en del. Det var verkligen 
guldbröllopsmyntets utbytande mot 

öfverge handteringen af stufveriarbe
tet vid Skeppsbron och kommersen 
vid Fiskarhamnen, men själfva be
vekelsegrunden var inte att för billigt 
pris skaffa sig ett värdefullt minne 

Nej, för all del, bevekelsegrunden 
var född af den brinnande kampen för 
tillvaron, och det gällde att förtjäna 
en hacka.

Det behagade friherren att för en 
dag utöfva det lönande yrket som 
bankir och växelmäklare och han 

KMK samling.
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BRÖLLOP — INTE 
BARA KÄRLEK

KUNGLIGA
MYNTKABINETTETS

inne i situationen och yrkeshemlighe
terna, att han ville sälja ”in blanco”.

rän efter fem.
Du har förfelat din kallelse här i lif

vet, min gode man, tänkte jag.

ägde hvar sitt svarta sammetslif, till 

Men för hvar minut ökades den 
lilla gruppen vid riksbanksdörren, 
och när klockan var fyra sträckte sig 

ned längs den halfcirkelformiga ka

lopsmynt.
När klockan slog fem och portarna 

öppnades, ringlade sig kön som en 
väldig jätteorm rundt riksbankshuset.

Det uppstod ett ögonblicks pa

besannade sig lyckligtvis inte, och 

spets försvann in i porten för att kom
ma ut genom en annan dörr, och när 
klockan var 7 och dörrarna stängdes 

förgäfves och väntat.

stycket i stadens alla cigarrbodar.

inte omöjligt att ni äfven kan till

var det nu Adolf Lindberg som gra

tillfällena utgavs omkring en kvarts 
miljon exemplar, förutom den ordi

Kort tid efter att jubileumsmyntet 
givits ut i november avled kung Os

nifesterar vigseln mellan kronprin
sessan Victoria och Daniel Westling.

Monica Golabiewski Lannby

Carlo Landbergs 
50-öring
Av Jan Peder Lamm

Som barn började jag tillsam
mans med min lekkamrat Carl 

resurser var ytterst begränsade men vi 

ännu i cirkulation men hade redan 
börjat bli sällsynta. 

del, men däremot upprättade vi goda 
relationer med snälla tanter i tobaks
affärer och andra butiksinnehavare, 
som vi besökte med jämna mellan
rum och växlade in vad de varit hygg

valör. Jag har ännu kvar min samling, 

där den stora dyrgripen utgörs av en 

tet liknade i hög grad en enkrona. I 
stället för det kungliga namnchiffret 
pryddes det med kungens porträtt. 
Det visade sig vara en norsk femtio

mynt kan ha cirkulerat inom Sverige. 

se om den skandinaviska myntunio

mynt i sin hand?

och god vän med Oscar II. Bland an

talistkongress i Stockholm, varom 

Landberg tillhörde sin tids su
perkändisar i Stockholm och var en 
verklig granseigneur och uppenbar

dig och synnerligen originell person. 
Kanske jämförbar med storheter som 

lou. Som axplock ur hans karriär kan 

grevetitel och att han till sitt fyrtio

pedition till Jemen. Dock förbehöll 

Den ”annorlunda” femtioöringen som 
artikelförfattaren förvärvade som barn: 
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Ur Fornvännen

par kamellaster med insamlade ste
nar med fornsydarabiska inskrifter. 
Dessa förde han med sig hem till Sve
rige och byggde med dem ett stenpar
ti vid sin villa i Saltsjöbaden. 

Som orientalist var Landberg myck

av och kunnig i olika arabiska dialek

och ciceron till den unge Verner von 

Endymion 
porträtterat honom under namnet Blu-
menbach.

I memoarerna berättar Landberg att 

let besökte Palmyra – av en fattig 
beduin blev erbjuden ett silvermynt 

”Jag tog myntet i min hand och hvad 
får jag väl se – en femtioöring af Os-
car den II. Man har ofta sagt mig, 
att jag ej är svensk, att jag ej bryr 
mig om mitt land. Hade de som gjort 
mig dessa tillvitelser, sett mig i detta 
ögonblick, skulle de bättre lagt sina 
ord. Jag blef så glad öfver detta fynd, 
som i ett ögonblick förde mina tankar 
med den gränslösaste kärlek från Sy-
riens heta sandfält till Sveas susande 
skogar, att jag tog fram ett femfrancs-
stycke och gaf det till den lycklige hit-
taren”.

hur detta mynt hade kunnat förirra 
sig ut i ökensanden. Kanske hade 
det tappats av en professor Almkvist 

som tillsammans med en arab – god 
vän till Landberg – besökt Palmyra? 

berättelse, sann eller diktad, om ett 

slutligen infatta myntet och skänker 

Det mystiska i sammanhanget är 

na associerar till Sverige trots att den 

Landberg naturligtvis inte om hur en 

om myntet var norskt eller svenskt, 
kungen var ju densamme?

Litteratur
Lamm, J. P.: Det arabiska stenpartiet i 

Carlo Landbergs sydarabiska stensam
ling. Fornvännen
Landberg, C.: I öknar och palmlundar. 
Skildringar från Österlandet, s

Landberg, C: Jeder tut was ihm passt, 
denn reden werden die Leute immer … 

Retsö, J.: De fornsydarabiska inskrifterna 
Forn-

vännen
Älskade Verner. En roman-

 Stockholm 

Strandbergs Mynthandel
& Aktiesamlaren AB

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

sedlar, äldre handlingar m.m.

www.aktiesamlaren.se

Arsenalsgatan 6 

Ericsberg igen – 
sjätte och sista 
auktionen
Nu kommer den sista och största de

att säljas, närmare bestämt i Kungl. 

Ulf Nordlind Mynthandel AB som 

sedlar med en ”palmstruckare” som 
inledning, en fahnehielmare samt 

mycket stor samling svenska person
medaljer, väl den största som bjudits 

del partier mynt och medaljer som väl 

LLt

Auktioner

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

Olympiska föremål

Myntmässa i
Folkets Hus
i Olofström

den 17 juli kl. 10-15
med ca 15 utställare

 Fri entré!

 Information: 
Reidar Andersson 

0454-77 10 79 
Kurt Hallström
0456-243 01
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Av Ian Wiséhn

Missnöjet var stort mot kung 

na ökade alltmer, inte minst genom 
kungens sjukliga misstänksamhet, 

de ledande männen inom högadeln 
dödades. Dessa mord ledde emeller
tid inte omedelbart till en brytning 
mellan kungen och högadeln. Kung
ens ökande sinnessjukdom gjorde 
att rikets styrelse i stället sköttes av 

Misstron mot kungen var stor och 

ter ledde detta omedelbart till ett upp
ror, som syftade till att sätta in bro

upprorsfanan mot kungen. De främ

der, hertigarna Johan och Karl. Dessa 

vidsträckta befogenheter. Men den 
om rikets enhet och egen makt öm

dentlig inskränkning. 

med samma ”skrot och korn” som 
dennes mynt. De lät inte heller till

är närmast den tredje brodern hertig 
Magnus det gäller – vid myntverket 

även ha förekommit för andra icke 
kungliga personer.

En följd av det högförräderi som 
Johan och Karl gjorde sig skyldiga 
till var deras gemensamma prägling 

man gav mynten en fyrkantig form. 
Däremot gav man sig tid att ge dem 

att man nu hade präglat markvalörer 

har kallat dessa mynt – om vars sköna 
yttre även samtiden var medveten – 
”blodsklippingar”. Namnet anger att 
de präglats av det silver som Erik ut

släktingar efter Sturemorden.

ser vi här början till den myntförsäm
ring som skulle bli ett särmärke för 

brodern och ”bytte ut” dennes polska 
krig mot ett ryskt. Det förra slutade 

lertid värre för Sverige än det polska 
varit och hela Estland gick förlorat 

Till de kostnader som förorsakats 
genom krigen – och vilka redan un
der Eriks tid tömt statskassan – upp

är naturligtvis mot denna bakgrund 
som vi ska se den katastrofala mynt
försämringen, som kan beläggas med 

olika stadier, varav det andra en för

Detta innebar en nedsättning till en 

Samtidigt var utmyntningssummorna 
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Fyrk präglad 
i Stockholm 
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Säkert är att halterna under denna 

snart efter deras utgivning bör ha 
framträtt för vad de verkligen var: 
nästan kopparmynt. 

omfattande präglingarna? Det blev 
nödvändigt att i hög grad smälta ner 

växleriet, 
vilket innebar att agenter för kronan 
sökte att för nytt mynt tillväxla sig 
gammalt. 

ras. Man kunde bromsa utvecklingen 

valutan. Man valde i stället en annan 

utbyttes mot nytt bättre efter en viss 

det gamla. 

ningen är att man nu liksom tidi
gare vid liknande tillfällen utpräglat 
myntserien – som omfattade samma 
valörer som de i Vadstena – i klip
pingar av enhetlig typ: krönt vase 

 DEVS PROTECTOR NOS-
TER

i ännu högre grad instrument för 

just i sammanhang med en av dessa 
nominaler vid denna tid för första 

Det var valsverket, som genom att 
motställda myntsidor ingraverats 

stämplade metalltenarna. Fördelen 
var att man snabbare än förut kunde 
sköta själva präglingen och att man 
genom vattenkraft och dylikt i viss 

förargade myntsmedjornas arbetare, 
vilka fruktade arbetslöshet. Vi vet 
dock inte om motsvarande känslor 
bland arbetarna i Sverige förhindrade 

de nya metodernas framträngande.
I Sverige kom den nya metoden till 

deras jämna utseende och likvända si

le ha sitt namn, ännu mindre sin bild, 

liknande ändring.
Johans första tid – den som ungefär 

sammanfaller med den nu skildrade 

av en fortsättning av Eriks guldpräg

gyllen av samma sort som Eriks, men 

Som nämnts hade en sanering av 

och vis kan man säga att en realisa

tiskt lugna period som nu började, 

Emellertid är det betecknande att 
utmyntningen nu minskades kraftigt 
och att de mest präglade sorterna 
utgjordes av de i myntfoten sämsta 

des nu. Typvalet är likartat mot tidi

av olika utseende. För öret gäller det

ning till Eriks motsvarande nominal, 

med IHR IOHANNES REX

gorlunda restriktiva myntpolitiken 

period började som var full av mot

Den kom att överträffa den tidigare. 
Den första nedsättningen reducerade 

liteten blev dock inte denna myntför

rorna utvisade.

nödvändig genomfördes av hertig 

var en inlösning av depressionsmyn
tet med en fjärdedel av namnvärdet, 

detta mynts inre värde. Till skillnad 
mot de tidigare försämringarna var 

även som klippingar. Trots den krafti
ga försämringen präglades dock inte, 

slags kompensation. Den högsta no

Det är egendomligt, ja till och med 
unikt, att de ofta illa präglade mynten 

har sin motsvarighet i en hel serie av 

– där ytan, som även här uteslutande 
pryddes av heraldiska framställning
ar, tydligt anger den starka inbland

stora belopp att man skulle vara fres
tad att tala om en dubbelmyntfot.

Under Johans hela tid präglades 

ningsbeloppen här var aldrig stora. 

derns dalertyp med kungen i midje

till typen den samma som Eriks. 
Med riksdalerpräglingen samman

praktmynt, mynt med särskild prägel 
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eller av ovanlig storlek eller avslagen 

den stora kretsen av landskapsvapen 

präglingar har ingen säker datering, 

utanför Stockholm. Kungen vistades 
vid denna tid just i Vadstena. 

medeltida manér, allt efter hans egen 

mot brödernas särrättigheter. 

han en företrädare för riksintressena. 
Bland annat dröjde det länge innan 

kunde ge ut eget mynt. Det skedde i 
själva verket under kung Johans tid 

köping, hertigdömets främsta stad. 

tone till en del ha ägt rum med det 
nyare tekniska hjälpmedlet valsverk. 
Nominalerna var markseriens vanliga 

med de under hertigen ställda land
skapens vapen representerade.

Foto: Jonas Rundberg.
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NYLIGEN INKOM EN FÖRFRÅGAN till 

franske läkaren och myntsamlaren 

Magnus Carlsson, som för närva

sin numismatiskt intresserade kol
lega. Carlsson har av uppenbara skäl 
främst ett medicinhistoriskt anslag 
i sin framställning, men som vi ska 

myntsamlandet vid studier av denne 
man.

i sydvästra Frankrike. I sin ungdom 
studerade han medicin och kom se

en pionjär inom den moderna gyne
kologin, blev utsedd till professor 
inom detta ämne och hann även med 

Pozzi även tid till att bygga upp en av 
de mest kompletta privatsamlingarna 
av antika grekiska mynt. Och det var 

ville fördjupa sig i.
Vid mina efterforskningar fann jag 

– mina bristande kunskaper i antika 
mynt till trots – att Pozzis samling var 

Monnaies 
Grecques Antiques. Provenant de la 
Collection de feu le Prof. S. Pozzi, 

Cie

– kom i samtiden att fungera närmast 
som en standardreferens för handlare 
och samlare. Alan Walker, som har 
studerat äldre myntkataloger, skriver 
att mynt ofta beskrevs i termer av 
”som Pozzi”, ”lik Pozzi” eller, om det 

vata samlingarna av antika mynt.

rit en mycket central del i Pozzis liv. 

las. Därför är det glädjande att förfat

stället vill veta mer om det numisma
tiska fältet. Medicin och numismatik 
i en härlig blandning – tvärvetenskap 

Trots samlingens omfattning och 

värt lite om denna fascinerande sam
ling och dess minst lika fascinerande 

världen är Pozzi i det närmaste okänd 
i dag. Undertecknad har, med undan

Boutin: Catalogue des Monnaies 
Grecques Antiques de l’Ancienne 
Collection,

dors text om samlingen. 
Carlssons efterforskningar är där

för mycket välkomna, inte bara inom 

kare, samlare och inte minst numis
matiker.

Martin Johansson

Samma typ fanns i Pozzis samling: 

och projektanställd vid Kungl. Mynt

historia.

Samuel Pozzi – en bortglömd gigant?
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Sten Sture d.y. 
Stockholm. 

Auktionsreferat – 
Samling Bonde del 5
Den svenska myntmarknaden är vital 
som aldrig förr. Om detta vittnar det 
samlade klubbade auktionsresultatet, 
omkring 7 500 000 kr, för den femte 
auktionens 854 utrop från samling 
Bonde på Ericsberg, som Ulf Nordlind 
Mynthandel AB sedvanligt arrangera-
de i Kungl. Myntkabinettets lokaler 
på Slottsbacken i Stockholm den 20 
november 2009. 

Auktionskatalogens omslagsmynt, 

III, tillika Sveriges största reguljära 

kommission betalades av mynthand

prestigeobjekt som sannolikt annars 
försvunnit utomlands. Detta tidiga 
guldmynt, det bästa och mest naturel
la av tre exemplar kända i privat ägo 

vilka jämförelsevis framstod som rena 

exemplar kända i privat ägo, klub
bades veterligt utomlands för i sam

kr. Den möjligen lika rara, pampiga 

Den välredigerade och med högkva
litativa färgbilder illustrerade auk
tionskatalogen inbjöd myntsamlarna 
att under respektive regentavsnitt 

för Sverige, svenska kungligheter, 
personligheter och historiska minnen 
i guld och silver men även koppar, 
brons och andra oädla material. 

Det har länge varit frapperande 
hur relativt prisfördelaktiga medaljer 
har varit och är avseende skönhet, 

jämfört med mynten. Nu skedde till 
en del förväntade värdejusteringar 

ser, av kunniga samlare bjöds upp i 
konkurrens. 

daljerna av ett brännförgyllt och 
med ögla försett gjutet och graverat 
exemplar av stor konstnärlig kali
ber, förmodligen av Ruprecht Miller 

redskap och vilja som avgjorde dess 
dagsvärde. 

Naturligtvis hade Bonde ett repre
sentativt exemplar av Sveriges för
sta medalj som brukar anses vara de 
som framställdes till begravningen av 

eller mindre skarpt gjutna, främst i 

hänganordning eller montering, men 

rav Bondes blev det dyraste, klubbat 

rätt av Johan III och Katarina Jagel

allt förekommer till salu, utgjorde den 

undantag. Trots sitt lilla ovala for

i njutbart kvalitativt skick och övriga 

varo. Med sin karakteristiska mörka 

tusenlapp bjöds den upp i konkur
rens och vanns av artikelförfattaren 

i sammanhanget fortfarande över
komliga klubbade köpeskillingen om 

nod, som efter ytterligare forskning 

orisk händelse, kunde därmed införli
vas i en intressant och aktiv samling 
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forskningsobjekt och en mytomspun

auktionens presumtiva primadonna. 

tade mig med detta konterfej var som 

min far som mentor utvecklade nu
mismatiska kunskaper genom inten

populära Svensk Numismatisk Upp
slagsbok. Första upplagans främre 

reliefpräglad bildreproduktion av 
detta objekt. 

som av tradition godtas som äkta och 

rymme för den bokstavstrogna tolk

nelse och därmed vara en förskönad 
bild och avbild av en klenod som fun
nits eller borde ha funnits. Precis som 

inte handla om medvetna förfalsk

nelsepräglingar att presenteras ut
ländska dignitärer, som inte bara vid 
det föregivna tillfället utan även se
nare i ökad utsträckning gästade Sve
riges kungligheter och vice versa. 

fanns kommersiellt svängrum för 

som lämnade exempelvis utländskt 
ädelmynt för smältning, rening och 
myntning. Privilegiet kunde gott och 
väl omfatta uppdragsmyntning och 
framställning av konterfejer i metall. 
Detta är belagt som ganska vanligt i 
tyska borgarkretsar under första hälf

dier och möjligheter till alternativa 
förklaringar.

Rent tekniskt är det verkligen synd 
att detta exemplar fortfarande inte 

teknik mycket vederhäftig möjlighet 

lod”. Detta kan antyda att han gjort 
ett enkelt densitetstest, men det vet vi 
inte och det kan lika gärna vara en ren 

sida. 
Endast detta exemplar är känt. Inte 

heller har dess förekomst veterligt 

säljningar eller inventeringar, före 
Neschers konstaterbara innehav. I 

myntbildernas sammansättning och 

Med sentensen ”Myntets tillkomst

katalogförfattarna viss reservation 
eller ges utrymme för läsarens själv

tiva teorier om detta utvecklas inte, 
sannolikt för att de skulle vara av 

anses höra hemma i ett forum som 
detta slags auktionskatalog och där
med inte skulle tillföra presumtiva 
intressenter mer precision och fakta 
för ställningstagande. Den traditio

företräde.
Om man beaktar tidens turbulens 

lera ekonomin prioriterades framför 

kanske grunden för alternativa möj

omständigheter. Var detta ”mynt” det 
”vapen” med vilket man vill över
vinna belackare och söka bevisa och 

Men om det omvända skulle kunna 
gälla? Tänk tanken att man efter his
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toriska händelser insett symbolvärdet 
eller myntets ”skrytvärde” och därför 
känt behov av och beordrat framställ
ning av representativa minnespräg

historiska ursprung, förlopp och hän

tid och medel att beställa och utveck
la ett kvalitetsobjekt av föreliggande 

ju verksam mer än ett decennium ef

hans ansvar uppvisar en vardaglig, 
reguljär kvalitet som väl var den tek

tvekan med denna prägling. Kanske 
skulle ytterligare detaljstudier kunna 
fastställa gemensamma punsidentite
ter eller punslikheter med andra präg
lingar. Naturligtvis kan man tänka 
sig att detta representerar en effektu
erad specialbeställning under Anders 

omsorg och elegans som endast en 
”efterbeställning” tidsmässigt skulle 

om massproduktion utan om indivi
duellt framställda enstaka exemplar 
i liten upplaga. Samtidigt kan man 
inte utesluta att de skickligt utförda 
stamparna är ett kompilat av samtida 
bildelement, stilar, skiljetecken etce
tera men utförda vid en inte närmare 
bestämbar tidpunkt betydligt efter 

en idealiserad rekonstruktion av ett 

kunna tala de delvis motsägelsefulla 
och inte uppenbart självklara ordval 

förklara och tolka.
Denna typ av ”behovsyttringar” 

framställdes tidigt, exempelvis i sam

trekronorsvapnet och beordrade in
samling av gammalt svenskt mynt, 

nutida statliga svenska myntkabinett. 

skapare av oförklarliga och viktmäs

system eller historiskt motivera och 

förfogade över? Kanske var den fylld 

stampar och annat nyttomaterial. Det 

hav av ett brett sortiment och för hög 
produktion. Ytterligare ”tidsfönster” 

Jämfört med kontinentens under 

form, som lätt associerar till romersk 
storhet och ideal, framstod Sveriges 
myntning i brytningstiden mellan 
medeltid och moderna tid som föga 
representativ nog för att belägga, för
höja och försköna utvecklingens stor

rer inte direkt led av detta dilemma 

inte orimligt att hans söner och senare 

behov och verkade för detta. 
Om stamparna till denna prägling 

tillkommit i Sverige eller utomlands 

visshet i dag, än mindre var själva 
präglingen gjordes och lika lite när 
den utfördes. Bokstavstrogna uttolkar 

svar, men även denna aspekt nyanse
ras i auktionskatalogens beskrivning. 

mension i tillkomsten av ”historiska 

mers som gravörer och myntmästare 

intresse och behov att bilda sig och 
gärna omge sig med ”minnesobjekt”. 
Dessa ”metallernas domptörer” hade 

efterapa präglingar av varjehanda 
slag samt använda den konstnärliga 
friheten att nyskapa. Svenska fram
trädande gravörer som Karlsteen, 

tiga entreprenörer inom detta uppen

nar främst bland medaljerna märkliga 

och en angelägen beställare var det 
säkert ingen omöjlig uppgift att fram
ställa unika stampar för en unik präg

som alltid existerat.
En känd, ”riktig” förfalskare var 

och illustrerar kalibern av varorna, 
av hans hand graverade stampar var
med präglades och patinerades ko
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pior med antika mynt som förebilder, 
som tillhandahölls och som in i nuti

rande handel friskt, där välbevarade 
stampar fördomsfritt användes för 
guldpräglingar utan historisk kontext. 

Rothschildarna var aktiva i denna ra
ritetshandel. Om man är uppmärksam 

att fundera kring den kronologiska 
sekvensen av präglingars tillkomst, 

utvecklades den galvaniska kopie
ringskonsten till fulländning, dock 
utan att kunna ”efterapa” den normala 
metallklangen som ett gediget objekt 
ofta har eller metallystern i de om än 
mikroskopiskt synliga strierade präg
lade fälten. 

Näst efter Ericsbergs exemplar av 

i rang. Menig man förväntade sig 
att Kungl. Myntkabinettet självklart 
skulle förvärva objektet. Kunde det 
inte motiveras i egenskap av rikskle

forskningsmässiga intresset som den 

inget eller tillräckligt kapital mobi

numismatiska stiftelser eller enskilda 
presumtiva donatorer. I stället ham
nade den i utländsk, förmodad tysk 
kontroll efter att budgivningen som 

Denna auktion innehöll seriens hit

de utbud, en tilltalande kompott för 

Mycket ovanligt och attraktivt var 
utbudet av spelpenningar och numis
matiska associationsmedaljer. Dessa 

samlarmarknaden och samlarnas aptit 

var i huvudsak av silver och i ypperlig 
kvalitet. Utropspriserna dubblades el
ler mer och hamnade ofta i intervallet 

raherade ett slitet exemplar som gra
verats av Robsahm och slagits i Paris 

svensk ambassadör där. En spelpen

berättigad uppmärksamhet och klub

svenska eller svenskrelaterade nu

siska konterfejer graverade av Karl

Liungberger, Lindbergarna, Ahlborn, 

var en unik möjlighet att handplocka 
representativa exemplar över den 
svenska numismatiska forskningens 
och kunskapsutvecklingens ledande 

äldsta. 
Den kronologiska och naturliga 

slutpunkten i detta porträttgalleri var 
den sköna och sällsynta silvermedaljen 

utbjudna exemplaret hade nypräglats 

en gick ur tiden, och fann nu ett nytt 

saknades naturligtvis inte Sveriges 

penningar i skapliga mellankvaliteter 

ANUND i omskriften men underviktig 

proveniens och stor sällsynthet i sig. 
En annan stor raritet men i kraftigt 

terregnumperioden som bärgades för 

var obetingat den utomordentligt 
sköna och skarpt präglade Sten Stu
re den yngres örtug 

skedde med ett mycket tydligt ex

frihetsklipping. Den försiktiga esti

utpräglad mer än sliten, därav ganska 
diffusa präglingsbilder, men likväl en 
stor raritet och mycket prisvärd som 

fundera över när den kan vara slagen 
och av vilken anledning.

var uppenbart intressanta och me
ningsfulla. Myntets stampställning är 

blomma inpunsad i randen. I stort sett 

punsning som förmodligen utgörs av 

eventuellt stjärnor och streck repre

Lot 654.
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med en stor vertikal kraft anbringa ett 

bilderna till det präglade myntet. Ef
tersom dessa märken eller liknande 
inte veterligt beskrivits tidigare 

att de uthamrades i samband med att 
tjockmyntens rand slutjusterades ef
ter präglingen. Detta trevliga och ut
manande objekt fann en ny intressent 

Sigismunds alltid lika populära dal

ett av auktionens mest underklassade 

dessutom i en märkligt kompone

skönja. Detta par blev en av auktio

knappt halvdussinet exemplar i privat 
ägo. 

som nu klubbades för ofattbara mi

en betydande raritet med färre än tio 
exemplar i privat ägo. Kanske miss

inte fallet. Köparen, en skriftlig och 
tursam anbudsgivare, är att gratulera. 

halv riksdalers vikt slaget krönings

belagda privatägda exemplar. Detta 
exemplar har en av allt att döma sam
tida infattning i krusad ring med ögla 
och är brännförgyllt. Detta är ett av de 

lade kröningsmynt vilka särskiljer sig 

valörserierna. Kännetecknande är 
de ofta underbara porträtten av hög 
konstnärlig klass samt den omsorgs
fulla präglingen. Trots att metallen är 
silver ger myntets karaktär och per
fektion en närmast ”guldmyntsaktig” 

tidiga guldpräglingarna till valören 

som raritet och kröningsassocierat 

vanligare 

noteringar skänker en tankeställare 
vid jämförelse med den precis före

serligen sannolikt det enda exempla
ret i privat ägo men i sämre skick och 
närmast att betrakta som ett avslag i 

utgörs av de till kategorin provmynt, 
avslag och märkligheter hemmahö

för att leda till en minnesvärd sam
larprestation. Endast när specialsam
lingar eller äldre orörda samlingar av 
föreliggande magnitud frigörs brukar 
utbudet momentant öka. 

bemärkelser tidigare odokumenterat 

unikum. Märkvärdigheten utgörs av 

ej är känt i sin förväntade reguljära 
metall, silver. Avslag eller provpräg
lingar i koppar i denna valör är mig 

hade all anledning att tacka konkur
renterna för att det inte blev dyrare. 
Samma köpare bärgade ett vackert 
exemplar av samme kungs till 4 öre 

än vad beskrivningen sa, men likväl 

Fredrik I:s kopparavdelning bjöd 

tunn, ynklig plants som inte ens kan 
passas in i ett reguljärt myntmönster. 
Denna säkert lika unika tillfällighets
prägling lockade till intensiv budgiv

kr och avslutades först när klubban 
incuse

anbudsgivare. Under avdelningen 

kopparmyntets reguljära randskydd. 

”sitt mynt” genom tillverkningens 
slutsteg. Den blev i sammanhanget 

budsgivare. 
I samma kategori hade samling 

märkliga, ringpräglade riksdalern 

och kunde nu med intresse studera 
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ytterligare ett exemplar som över

nya karakteristika, som jag inte upp

Förutom att det framställts minst 

porträttbilder kan konstateras att just 

rättstamp som har en över porträttet 
närmast vertikal stampspricka samt 
tydligt utvecklade, kraftiga ring
bräckor i periferin. Exemplaret har 
slät rand samt i präglingen ovanligt 

ovanligt kraftig präglingskraft och 
multipelslag i maskin jämförbart med 
präglingsresultaten av medaljer och 

OCH i omskriften. Dessa 
sällsynta mynt har en alldeles särskild 
hög relief och vass, hög kantkaraktär 

Likheterna med föreliggande riksda

intressanta. 

terande i högsta grad och är högintres

inte minst ur teknisk synvinkel. Man 
kan fundera över om stamparna och 

som detta var enstaka provpräglingar 

och inte avsedda för massproduk
tion är det överraskande att samling 
Bonde hade ett exemplar som slagits 
under dessa nästan ”havererade” för

raritet i, nästan, förväntad kvalitet, 
nämligen i stort ocirkulerad spegel

olika exemplar av och luppgranskat 
andra närhelst det varit möjligt. Inte i 

icke studerade exemplar liggande i 
privata och offentliga samlingar, kan 

med uppenbart rostangripna stampar. 

ligt framför kungabildens näsa och 

Icke desto mindre noteras att detta 

burgs förnämliga samlingar men att 

Familjen Bonde tillhörde sin tids 

sänkningar, inte minst i auktionsvärl

och medaljtillverkningen i Sverige.

att beställa efterpräglingar av med
aljer hos Myntverket. Detta kan med 
pedagogisk tydlighet studeras bland 

andras produktion. Stamparnas grad

och intressant att studera den relativa 

detta kan man inbördes avgöra det 

närmare bestämma tidpunkten för 
den faktiska präglingen. 

Tanken att det kan ha förekommit 

mynt har knappast föresvävat de nu
mismatiska kunskaparna, ej heller 

ringpräglade periodens förnämsta 

men i övrigt vara i absolut ocirkule
rat skick. Antingen är det synnerli
gen ovanlig och klanderberättigad 

stampar avseende korta och klassiskt 
kända sällsyntheter behäftar med des
sa tillverkningsproblem, men det är 

bete. Däremot, om myntning oavsett 
skäl kan ha skett vid olika tidpunkter 

kan ha använts vid olika tidpunkter 
och hur länge de varit obrukade un
der mellantiden. 

Som passande avrundning av 
denna exposé märkligheter och säll
syntheter vill jag lyfta fram de som 
företeelse för svenskt vidkommande 
unika bimetalliska provmynten slag
na att uppvisas vid en kongress i Paris 

”valörerna” representerade, utrop nr 

företer kända kantkarakteristikor jäm

faktiskt, med ovannämnda provriks
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att de olika präglingarna utförts under 
samma period känns sammanträffan
det anmärkningsvärt och stimulerar 
till sökandet av samband och förkla

intresset genererade avancerad bud
givning, den förstnämnda klubbades 

 

läggas till hävderna. Team Nordlind 

handläggning och en vacker katalog 
levererad i god tid före auktionsslaget 

Integreringen av mynt och medaljer 
under respektive regent är ett lysande 

oss om myntsamlandets barndom 

främst att de kan njutas av konstnär
ligt och tekniskt som varandras jäm
likar och där korsbefruktande studier 
kan bana vägen för nya upptäckter, 

man fundera över marknadens inbör
des värdesättning av mynt och med

att se fram emot, ett litet tips till fram

sista  auktionsdelen.

Per-Göran Carlsson

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB

Karlavägen 46

Tel. 08-662 62 61 
Fax 08-661 62 13

Lagerlista över svenska personmedaljer 
och numismatisk litteratur

Personalia

den 17 maj 2010

efter att jag börjat samla mynt och 

myntmässa eller auktion lite tidigare. 
Detta möte kom för övrigt att bli av
görande för mitt eget samlande och 
dess utveckling.

svenska kopparmynt. Tyngdpunkten 

tone vid den tiden främsta intresse 

timmar ligger i dag bakom det utkast 
till en reformerande och genomgri
pande publikation i ämnet, som jag 

i sin hemstad Växjö är han en känd 

växjöborna har lärt känna hans talrika 
”byggnadsminnen”. 

inträde i Burskapsägande Borgerska

skeende helt i linje med hans kultur
historiska intresse. Allt kring mynt

ende. När tankarna inte rör sig kring 
kulturhistoria eller företagande, ägnar 

sedan dess arbetat särskilt idogt med 

ekonomi, vilken har avgörande be

skapliga uppdrag som för dess med

lemsverksamhet. En stark ekonomi 

Björk. Det avgjort viktigaste beslut 

ekonomin är att starta det helägda 
aktiebolaget Myntauktioner i Sverige 
AB, som framdeles är tänkt att bli en 

Vidare har skiftningen av Sven 
Svenssons samlingar varit viktiga för 

Svenssonska samlingarna är som be

Björks okuvliga energi och stora upp

föreningen och vara den till gagn un
der hans ordförandetid.

man vill ha en pratstund med ”Björ
ken” i högform.

Dan Carlberg

Foto: författaren.

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

www.nmh-mynt.a.se
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Medalj från SNF 
till minne av Bertel 
Tingström 
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

eningens medaljserie – till minne av 

före detta försäkringsdirektör, numis
matiker. Konstnär är den välbekante 
Ernst Nordin.

Bertel Tingström bidrog till den 

mynten, ett ämne han disputerade 

svenska mynt samt deltog och vann i 

Mycket kan skrivas om Bertel, 

och Ian Wiséhn. Bertel var engagerad 

Numismatiska Föreningen, däribland 
Numismatiska Klubben i Uppsala, 

Svenska Numismatiska Fören

förgyllt silver för förtjänstfullt arbete 

ning till korresponderande ledamot. 

till hedersledamot av föreningen. 

med blästrad yta till en vikt om cirka 

Medaljen är tillverkad av Myntverket 
i Eskilstuna och levereras i etui. To

ström en face och texten BERTEL TING-
STRÖM längs med medaljens vänstra 

ner vi ett stycke arkitektur i form av 

Omskriften lyder: SVENSKA NUMISMA-
TISKA FÖRENINGEN. I exerguen: UPP-

Ny medalj

SALA 2010. Randskriften lyder: D. INST. 
LLT AD STUD. NUMM. MEM. PROM. DED. 
SNF MMX, det vill säga: DONVAVIT IN-
STITUTUM LAURENTIO O. LAGERQVIST 
AD STUDIUM NUMMORUM MEMORIALIUM 
PROMOVENDUM DEDICATUM SNF MMX. 

O. Lagerqvists fond för medaljkonst, 
Svenska Numismatiska Föreningen 

Medaljen kan beställas genom 

samt att till föreningens plusgiro 

efter överenskommelse. För den som 
vill ha medaljen per post tillkommer 

nad. Utrikes boende beställare om
beds kontakta undertecknad innan 
betalning. Den som önskar köpa 
medaljen i guld ombeds kontakta un
dertecknad för aktuell prisuppgift. 

Del av konstnärsarvodet samt kost
naden för tillverkning av verktyg har 

Beställda exemplar levereras innan 

Frédéric Elfver

medaljen vänligen kontakta SNF:s 

Foto: Ernst Nordin. 

LUNDS MYNTHANDEL

MYNT och SEDLAR

(uppge samlarområde)

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt Sedlar Medaljer

Ordnar Nålmärken

Öppettider:
Vardagar 10.00 – 18.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08-411 50 81
Fax. 08-411 52 23
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AUKTIONER

2 dukater 

www.ABAXA.se
myntsamlar-

tillbehör

Norrköping

Vilbergsgatan 103
603 57 Norrköping

TILLBEHÖR FÖR MYNT, 
FRIMÄRKEN OCH VYKORT

till lågpris

HF FRIMÄRKEN
Lurendalsvägen 7, 439 62 Frillesås

Tel. 0340-65 04 57

HB MYNT & MEDALJER
Sveavägen 96

Svenska och utländska mynt, sedlar och ordnar,
militaria och nålmärken, medaljer
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Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG 
Gutenbergstrasse 23 · 49076 Osnabruck 

Germany · www.kuenker.com
Osnabruck · Berlin · Munich · Constance

Zurich · Moskau

Interested in receiving our Auction 
Catalogues? Simply contact us! 

Call: +49 54! 96 20 20
Email: service@kuenker.de

Visit us online: www.kuenker.com

Coin and Gold Trading
Auction House for Coins and Medals

Pro" t from our Experience – 
consign your Coins and Medals! 

More than !0,000 clients world-
wide place their trust in us. Our 
company’s " rst auction was held 
in !985, and we can look back 
on a positive track record of  over 
!60 auctions since that time. Four 
times a year, the Künker auction 
gallery becomes a major rendez-
vous for numismatic a" cionados. 
This is where several thousand 
bidders regularly participate in our 
auctions. 

Auctions !69-!73,  
June 2!-25, 20!0 in Osnabruck

Holy Roman Empire
Leopold I., !"#$-!$%#. !# ducats n. d. (!""&), by M. König. Extremely rare. 
Extremely ' ne.

Kingdom Bavaria
Maximilian II., !()(-!("). Gold coinage by the struck of * Taler !("!. Extremely 
rare. Uncirculated.

Roman Empire
Hadrianus, !!$-!+(. Aureus !+)/!+(, 
Rome. Extremely ' ne.

B i

Key aspects of  our Summer auctions 
!69-!73

Manfred Bendig, Bremen
Bernhard Poindessault, Paris 

Modern Times

Medieval to Modern Times

Kingdom Sweden
Karl X. Gustav, !"#)-!""%. Riksdaler !"#), Stockholm. Very rare. Very ' ne - 
extremely ' ne.

Kingdom Denmark
Frederik IV., !"&&-!$+%. * ducats 
!$%), Copenhagen. Extremely rare. 
Extremely ' ne.
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SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. 

Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare 
förbättra och utöka sina tjänster.

 Antikboden    HB Myntinvest Corona   Selins Mynthandel AB  
 Kyrkogatan 2, 222 22 LUND   Östra Storgatan 20, 611 34 NYKÖPING  Regeringsgatan 6
 Tel. 046-12 99 00   Tel./Fax 0155-28 63 25   Box 16 390, 103 27 STOCKHOLM
         Tel. 08-411 50 81
 Hamrin & Svahn Mynt AB   Mynt & Medaljer HB   Fax 08-411 52 23
 Sjöberg 1, 147 91 GRÖDINGE  Sveavägen 96    
 Tel. 08-732 66 86, 070-212 64 55  Box 19 507, 104 32 STOCKHOLM  Strandbergs Mynthandel 
     Tel./Fax 08-673 34 23   Arsenalsgatan 6
 Karlskrona Mynthandel       Box 7377, 103 91 STOCKHOLM
 Hantverkaregatan 11, 371 35 KARLSKRONA  Ulf Nordlinds Mynthandel AB  Tel. 08-611 01 10, 611 58 20
 Tel. 0455-813 73   Karlavägen 46    Fax 08-611 32 95
     Box 5132, 102 43 STOCKHOLM   
 Rune Larssons Mynthandel   Tel. 08-662 62 61   Tamco Numismatics 
 Stora Brogatan 14, Box 98, 503 06 BORÅS  Fax 08-661 62 13   Box 6235, 102 35 STOCKHOLM
 Tel. 033-41 03 15       Tel. 070-631 58 09  
     Norrtälje Mynthandel   
 Lunds Mynthandel   Nils Ferlins gränd 1   Ticalen Mynthandel 
 Klostergatan 5, 222 22 LUND   Box 4, 761 21 NORRTÄLJE   Stureplatsen 3, 411 39 GÖTEBORG 
 Tel./Fax 046-14 43 69   Tel. 0176-168 26   Tel./Fax 031-20 81 11
     Fax 0176-168 56    
 AB Malmö Mynthandel       Håkan Westerlund Mynthandel 
 & Vykortsantikvariat   Pecunia MM HB   Vasagatan 42
 Sven Gunnar Sandberg   Farinvägen 8, 245 33 STAFFANSTORP  Box 490, 101 29 STOCKHOLM 
 Kalendegatan 9, 211 35 MALMÖ  Tel./Fax 046-25 21 19   Tel. 08-411 08 07
 Tel. 040-611 65 44       Fax 08-21 21 96
     J. Pedersen Mynthandel
 J. Melin Mynt    Norra Strandgatan 30
 Koltrastvägen 23, 370 24 NÄTTRABY  Box 1320, 251 13 HELSINGBORG
 Tel. 0455-155 99   Tel./Fax 042-12 25 28

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING

Besök vår hemsida: www.mynt.nu/smf/
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