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Just utkommen! 

Avesta Myntmuseum 
(Numismatiska Meddelanden XXXIX) 

av 

Bertel Tingström 

Boken ingår i Svenska Numismatiska Föreningens serie Numismatiska Meddelanden som 
nummer XXXIX och omf<mar 270 sidor. 
Tillkomsren av den samling, tillhörande Axel Ax:son Johnson, som utgjorde förursättnin~en 
fö r museers tillkomst, beskrivs ingående. H:ir far vi mörasrorsam lare som Nyman, Cavalli , 
Wasasrjerna, de L1Val m.fl., liksom även mynrhandlare som Bukowski, Appclgren och andra. 
Svensk mynrhistoria, med naturligt fokus på koppar- och plårmynt, upptar en stor del av boken . 
Museets samlingar beskrivs ingående, och boken är försedd med ert ypperligt bildmaterial - delvis i 
färg. 
Förf.1trare är museers skapare och Sveriges främste experr på plåtmynt-fil dr. Bertel Tingsrröm. 

Numismatiska Meddelanden nr. 39: 

Ett myntmuseum kommer till 
Planerna på ett myntmuseurn; Varifrån kom samlingarna?; Jnvenrering- överblick; Srarren den 
9 oktober 1979; Deraljplaneringen; Plåtmyntens uppdelning i huvudsamling och dubblerrer; Övriga 
inventarier och åtgärder; Montering av mynten; Invigningen av museer; Avesta Myntmuseum 1983-
1994. 

Inköpen 
Vad fick generalkonsul Axel Ax:son Johnson arr köpa Georg Nymans samling av plå rmynr?; Apote
kare Gustaf Cavallis plåtmyntsam Ii ng; Gusraf Ca vall is köp av l O-dalern; Plåtmyntsamlaren Gustaf 
Cavalli genom mynthandlaren T. G. Appclgrens ögon; Gen~~alkonsulns köp av Gustaf Cavallis p låt
mym; Köper av gardeskapren Oskar Wasastjernas samling; Ovriga förvärv 19 19-1995. 

Förernålen 
Inledning; Svensk kopparpolitik 1624-1777; Plåtmyntens förändring 1644-1776; Art jämföra mynt; 
l O-dalern, världens största mynt. Avesras exemplar och de andra; Gravering av sr:tmpar; Koppar- och 
mynmansporrer; Avesta kopparbruk; Icke urstansade mynr på renar vid valsverksprä~ling :tv kopp:tr
mynr; Vart mg våra plåunynt vägen?; Plåtmynten i penningcirkularionen; Umyckt:r 'en plåt"; "'An 
betala med samma mynt"; Rysk grivna- l O kopek- i plåtform; Gustaf III och fal ska betalningsme
del; Guldmedaljen vid Gustaf Il Adolfs begravning 1634; Namn ur korrespondensen H . Bukowskj 
G . Cavalli. 

Museets samlingar 
Inledning; Proveniens; Planscher; Antika och utländska mynt som cirkulerar i Sverige; Medeltida 
mynt; Sällsynta plårmynt; Huvudsamlingen av plåtmym; Kopparmym; Silvermynt; Kastpenningar; 
Guldmynt; SedJar; Polletter; Medaljer. 

~edlemspris vid avhämtning: 200 kr. SNFs kansli har adress: Banergatan 17, nb. 115 22 Stockholm. 
Oppet onsd-torsd l 0.00 till 13.00. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 7 1. 
Medlemspris (ink! porto) om boken önskas per post: 225 kr. Besrälles gmom inbetalning rill 
Föreningens posegiro nr.: 15 00 07-3. Märk inberalningskorrer "NM 39- Medlcmspris'". 
Pris för icke medlemmar: 250 kr vid avhämrning. 275 kr om boken önskas per posr. 
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Porträtt av en numismatiker 
Nicolaus Keder (20.3.1659-17 .4.1735) 

Av Peter Berghaus 

I den senaste auktionen av bety
delse på numismatiska medaljer' 
lin n s liven en medalj, nr 4 J 80. av 

Nicolas Keder. om vars personlighet 
många intresserade säkerligen ime 
hade någon kännedom. Lipsius 180 l 
framhåller på s. 206-7 (ofullständigt) 
inte mindre lin åua publikationer av 
Keders penna. av vilka fem utkom
mit i Leipzig, två i Uibeck och en i 
London. Dessa skrifter Hr ida!.! säll
syma. Ä ven i större, tyska. nun1isma
tiska bibliotek är de endast undan
tagsvis antriiflbara. 

Nicolas Kcdcrz var son till köp
mannen och bankkommissarien Nik
las Keder ( 1629-79)3. medlem av en 
välbestlilld tysk-schweizisk familj•. 
och hans hustru Lucretia Peters. Den 
unge Keder gick i den tyska skolan i 
Stockhohn och inskrevs 9 februari 
1672. knappt treHon är gammal, vid 
det gamla lirevördiga universitetet i 
Uppsala. diir han hl. a. - liksom 
Elias Brermer ( 1647 Storkyro -
J 717 Stockholm)s - var elev till 
professor .Johannes Schefferus ( 1621 
Strassburg - 1679 Uppsala)6. Som 
studieUmnen valde han språk och in
och utllindsk forntidsHira. skalde
konst och emblematik. Under fyra år 
befann sig Keder på resor i utlandet. 
l Narva, på den tiden ännu svenskt, 
studerade han ryska och engelska. 
Andm resor förde honom till Ryss
land. Danmark, Tyskland, Böhmen 
och Italien. Han drabbades ideligen 
av sjukdomar. l sin självbiografi skri
ver han, all delta var orsaken till att 
han aldrig gifte sig. 

Keder var en ivrig och framgångs
rik myntsamlare. Redan 1687 förfat 
tade han clt manuskript om engelska 
mynt i svenska fyndskatter från vi
kingatiden, vi lket tydligt visar hans 
intresse för den medeltida numisma
tiken. År 1690 framträdde han för 
första gången som diktare med två 
längre bröllopsdiktcr, och gjorde sig 
dänned ett namn inom de borgerliga 
kretsarna i Stockholm. 

År 1693 fonsatte Keder sitt re
sande och blev 1696, då en doku
menterad numismatiker, anförtwdtl 
ordnande! av elen kungliga sam
lingen. Karl XI (1655 Stockholm -
1697 Stockholm. regent 1660-97)7 

120 

Fig. J. Nieo/as Keder (1659- 1735). Oljemålning m· G. E. Schriider 
( 1684-1750). KMK. Foto: Gwmel Jansson. RIK-f 

hade nämligen i Amsterdam inköpt 
pantsatta delar av drottning Kristinas 
( 1626 Stockholm - 1689 Rom, re
gent 1632-54)K myntsamling, och i 
Sverige år 1693 Jacob Gyldenklous 
(1636 Swckholm - 1692 Stock
hohn)• samling av framför allt rorn
erska mynt. (Idag finns dessa hos 
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.) 
År 1696 utsågs Keder till assessor 
vid Antikvitetsarkivet. Han erhöll en 
årlig "pension" av 600 daler silver
mynt, vilket kan anses vara mindre 
~in vad han fick för sin tjiinst vid 
Alll ikvi tctsarkivet, vilket i stii llet 
skulle främja hans privata studier 
hemmavid. På grund av längvarig 
sjukdom kunde Keder tyviirr inte 
anta den honom 1720 erbjudna tjän
sten som sekreterare hos Antikvitets-

arkivel. Inte minst samarbetet med 
sin vän och kollega Elias Brenner. 
som alltsedan 1692 varit assessor vid 
1\ntikvitetsarkivet, främjade på elt 
märkban sätt det vetenskapliga. nu
mismatiska arbetet i Sverige. Keders 
del i detta, särskilt niir det giillcr 
forskningen kring den medeltida nu
mismatiken. kan~ väl knappast över
skallas. Keder adlades är 171 1. ett 11r 
före B ren ner. 

Av Keders'o utgivna tio numisma
tiska arbeten utkom det första redan 
1702 i Li.ibeck: publikationen av en 
keltisk stater funnen i Sigtuna, yuer
ligarc en studie över delta mynt för
ladcs11 1722 till Leipzig. Keder of
fentliggjorde i Leipzig under 1703 
och 1704 sina studier i skandinaviska 
runmynt från 1100-talc111 och bcvi-
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DE ARGENTO 
RUNIS SEU LITERIS 

GOTHICIS 
INSIGNITO, 

G!!.od deline31:um in Camdeni Britannia 
Angti« nune: lo-qucn\C & :amp!iaca litct.Ho 

ullib«tOtOlt-1 , 

S<nur.ti.a 

NICOLAI KEDERI, 
R.f'gii Aa-:iquitatum Coll~gii, quod Hol

mi.c- cft,A~Ut10m. 

Lt."J I.fJ0 

:\;rJ d /~>. f&t,OU.ICUM (iL&QJfiCK. 

li. Wt> CCIIJ, 

Fig. 2. Vinjetttill De argento rtmis ... 
insignito. Leipzig 1703. KMK. 

NVMMVS A VREVS 
ANTJQYVS ATQYE PERRARVS, 

OTHINVM, 
CEV PROllABILf. EST, 

uvs~·E. 

SACRORVM AC MYSTERIOR. 
SIG NA ET INDICIA 

NICOLAI KEDERI, 
H01.Mf l!ttSit,. 

RE Gli ... NTIQ.YIT.\TVM $VEO· C OTIIICAR. 
COL LE<.ill ASSESSORI S, 

HVIVSCt CO~JMtNTATIONf.l 
tOIT\'S. 

LIPSJAZ, 
AruD 10. FIUDE RICI GLEDJTSC!Ill B. flltVM. 

M OCC llilfl 

Fig. 5. Titelsida till Nrmrmus Aureus ... 
Othinwn ... exhibens. Leipzig 1722. 

Ägamamnteckning C. G. Tessin. KMK. 
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NVM.MI AUQY.OT 
f> I\'U.H 

Jl.X .. ARGF.NTO I'R:\öSTANTISSIMI: 
~?( 3 

l)ECEM OL:\1 SPECI, 

\'NV S ANVNDJ CAK80NAIUI, 

AC VN\'S HAQYINI RVFI, 
SVECIAE RE.GV.M; 

r-~ n~. 

~NVS SVENONJS 8/f'IDA RAR/JA, 
DAN'JAE REGI$; 

Orunts 

Tellure Svecicå.,lim abfconditi, 
nuperquc u fv in apricum probti, 

.nuuc ''"'"' HELICO:-<IADVM C'.horo 
w-m ~Wou 

l 
NICOLA-0 I:EDERO, 

Rcgii Coll<'ga Anciquuii,qUod~ök"hö'imi~cll, 
!).lfclfott. 

L J f s 1 4 /i1 

•o\pud lo.. f.t a.O l:"'dM Gt.«un..,.._.='"' 
l~ w. ·ncc. v1. 

Fig. 3. Titelsidatill Nummi aliquot... 
Leipzig 170'5. KMK. 

sade därmed på ett överlygande sätt, 
att den på åtsidan efter bysantinsk 
förebild avbildade gudomligheten 
var Kristus, och inte, som di Hills för
modats, en hednisk gudom. Upptäck
ten av den vikingatida myntskatten i 
Näs, Österåkers sn, UpplandtJ förde 
Keder 1704 än en gång till den 
medeltida mynthistoriens epok, vars 
utforskning han gjort på ell för 
honom så förtjänstfullt sätt. Just på 
grund av detta fynd kunde Keder för 
första gången i en i Leipzig 1706 
utgiven publikation över Olof sköt
konungs präglingar av anglosaxiska 
imitationer hänföra14 dem tiiJ Sigtuna 
som myntort. Han ätergick än en 
gång till anglosaxiska präglingarrs 
(Leipzig 1708) och kunde därvid 
framlägga sin egen, inte hell obetyd
liga samling av anglosaxiska mynt. 

År 1728 offentliggjorde Keder 
katalogen över Walter Graingers 
(1729)16 samling, vilken till största 
delen omfallade Elias Brenners 1717 
efterlämnade samling". Bandet ut
smyckades med en emblematisk 
titelgravyr: läsaren ser en av Hed
lingers medaljer över Keder monte
rad på två obelisker. 

Y uerliga re en av Keders stora för
tjänster ligger i bearbetningen och 
publikationen av andra upplagan av 
Brenners Thesaurus 173J•s, i vilken 

NUMMORUM. 
I N. H l B E R N I A. 

<I NTE<~AM. HAEC. INSULA. SUB. 
HEN RI CO. l J. ANGLIAE.. REGE. 

ANGLIC!. FACT A. SJT. ]URJS. 

CUSORUlvJ. 
IN DAGA TIO. 

PER. 

NICOLAUM. KEDER. c Kcgia Socictate t\ntiquariå 
Holmienfi. 

Acetflit 

Catalogus Nummor~m 
Anglo-Saxonicor. &Anglo-Oanccor. 

!1·1ufei K ederiani. 
L l P S l Af., 

Apl:d Jo. flliOUICu~. C t.tl>t UCIC. 
A. :.t. DC C. vm. 

Fig. 4. Titelsida till Nummonm1 in 
Hihemia ... indagatio. Leipzig 1708. 

Ägarruuruueckning C. G. Tessill 
(1695-1770). KMK. 

han utan större åthävor tillagt många 
av sina egna forskningsresultat. 

Ingen annan numismatiker har på 
samma sätt som Keder ihågkommits 
med medaljer. Framför allt har hans 
vän den store schweizaren Johann 
Carl Hedlin!!er (1691 Seewen/ 
Schwei:z. - ~ 1771 Steinstöckli/ 
Schweiz)19, liinge verksam i Sverige 
som medaljör och själv en engagerad 
myntsamlare, tillägnat Kederett fler
tal medaljer med hänsyn till dennes 
antikvariska och numismatiska in
tressen. Även andra svenska medal
jörer har hedrat20 honom. 

Något grafiskt porträtt av Keder, 
med undantag av titelgravyren till 
Graingerkatalogen, London 1728,lr 
tycks inte ha efterlämnats. Däremot 
äger Kungl. Myntkabinettet en verk
lighetstrogen oljemålning, som visar 
Keder i framskriden ålder.ll Veten
skapsmannen häller som symbol för 
sin verksamhet ett mynt eller en 
medalj i handen, som ville han visa 
den för en vän. Släktskapen med 
Hedlingers Kedennedaljer kan knap
past förbises. 

Förf. tackar sina vänner vid Kungl. 
Myntkabinettet i Stockholm för hjälp 
och mången hänvisning. 

(Översatt av Maj Jarl) -
121 



rig. 6. Ark .från De argeiii o runis .. . insignito. 
Leipzig 1703. KM K. 

'TAB .n . 

Fig. 8. Ark (ir/iimlsk(l pen nies) från Nwmnorum in Hibemia ... 
indagario. Leipzig 1708. KMK. 
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Fig. 7. Ark (Oh?fskörkommgs 111_1'11/)från Nummi aliquot ... 
Leipzig 1706 KMK. 

Fig. /O. 'Ii telblad oclt tite/gral'yr (J. Stnrt se. = Jo/111 Suwrr. 1658 
London-1730 Lomlon.jfr Th. B 32. / 938. s. 261) riff Catalogus 

nwmnorwn .. . inlvfuseo Graingeriww. London 1728. KM K. 
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Wuf l>w <!:blm unb Sffioblgtbobrnttt 
,Prrrn Affeffor K E D E R N, 

~ff ~ f<tn ~tl'lt.ldnn, c: mitfuno Nummo Othinimo , 4-, ~~ 
~.:sci f<~t ~m:• s•~••"tt:r. 

ll<b l'lllr ~•• ~l>m • nltib J~ m, 
~~Alf )b r Mt (tM }U"t'ttm, 

:r.:' ::;r.D.'t":!.""' ~~'~. 
~~ltb« lb .. _.. N~4) ~(r~, 
~ ..... ~ .. mu.,. m<bl< """'' 
ll>~ (N &IPCtJt, •( ctf (.!~Jtk.r, 
Um ~~~ Jnt~ •v• •.:.e f1.,c: ed;f-:t. 
J• ~c t rlunt -te .aUttn 
t>w' ~trrn~s~l'll~; 
~ ••ft" t~\f .aw4J 9ff'mtwr, 
n>.r• ""'' .. "'"' bf7 Nn $.-~ ur. 
~rot) (<'d)nloet'r (at~;,~" M. ~:a: 
a iJ.I>tftt .. rtf t jn·•n;» ~d..:.n), 

~~:~~p~ {;',~ .. ~~~!ft~:n:~~t. 
)njt bw,at 6e:r tr.• • ~ p.:p.~(T, 

r>:.. "' !>tln ~ltncbvm• ~r\'lttr 
Dllll~tDil \tCrt)f" "'rfln:bnt &ett 

g;:~U'Oti !N r;;~~=~~i;, gtpr~, 
t.'tr<bm.ibl• n~tt'!.r""' "»~Jd' ,bnrts;r, 
3~o~ gl.a:t~l'tte (.nrN"r 0-lllrttlty 
U l'} N Il .:.t Jbm ••• slulJd)s fly : 
\ \):!'Ut d) n bq O« m•ncm:~ 
0fll' ~"1(.-bl!t \'\)Uft~UQHiJ Q.tm.:~1 
:l11d\ mcb hm lllfftt§Aft9 m:mf4;c, 
Jt)at~ Jittt>etu .!ctJ.n-""Stf•+bf, 
~ urt:t W.tf (JIIII ffiiii (rt'ftt 0~tl 
0fl,brru )bn wrf-JTtn tw'lfl, 
\U~e~ blnbt•, •11M ltln.allun~ekrin 

~. 0~~l::,':.'!;~',', C'~()R"tft~~~'~ 
ltJ• t!r on0<\lhlfJ bf1 {•<t g(m,ut;r1 

~:~:":: ~: (~'~ .~~~~:;~~~. 
)d). Ole Jb•u tntr)r .ab l) :)d) "u~~tcf]t, 
);)111 f-lll h•lib~ll1t, t1.1fi tnfln (JJ~~·ct; 

~/1:::;·,J~~!:~:nb~~ ;~:v;!~~,. 
~'.!:,f:.::~.::~~~~~~~~~bR~m; 
)# r.-n•glr nt.an OlM c-nlll"5'• 
Je ~Ctftr n ~" ~~ltn pr~ttgr. 

SO I'II IA El. ISABET!I S.RENISER. 

Etnicn 

F i~:. 9. DiJ.t m· Safta E lisa be• t Bremwr ( 1659-17 JO). Elias Brenners hustru. 111/it/llltllll\c•dc•r jrtln Aureuc. Othimmt ... l'.thibrtrs. 

i.Lip:ig 1721. KMK. 

Fi11. Il . Medalj (.!.C. l/ed/inger) 
1725 lll l'd N. l\1•ill•t: l"rtlns.: PROPEI?TANTIQVA IN 

Af'IUCVM (llttliJ.•·itt'lt'r ttlr lwttfmm i tla~:sl)uset): 
Jattill !l•'i/1'1'1' frmll 1•11 111.1'11/.lkau. /J roll\. 1\MK. 

s:-. T 5. 95 

Fig. 12. Medalj (J. C. lll'cllittgl'r) 1735 av N. Keder .mm avlidl'tt. 
llro11s. KMK. 

-
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2) Med anl. av Keders biografi jfr H. 
Schuck. Kungl. Vinerhets Historie och 
Amikvircrsakadcrnicn. Dess rörhistoria 
och historia. band 4. Srockholm 1935. ~. 
12-1 3. 199-200: A. Ernst. Lidt om Nib 
Kede rs monrsamline. NNUi\·1 1950. s. 67-
68. SvMK 4. 1948. S. 208. SBL 21. 1975-
77. s. 15-19 (B. Malmer). Nathorst-Böös 
& Wisehn 1987. s. 63. 

3) SvMK 4. 1948. s. 208. 

4) P~ hans fars sid;~ hlirstanunadc farf;~
dem. Mikael Keder. (1630) från Basel. 
fannodem fr:\n LUbcck. Jfr SvMK 4. 
1948. s. 208 och SBL 21. 1975-77. s. 15. 

5) Jfr P. Bcrghau~. Numismatiker im Por
träl. 8. Elias Brcnner. GN nr 26. 1991. ~. 
273-78 (med uppgift om ynerligare lil
ter.uur). 

6) Jfr GN nr 26. 1991. s. 278. an m. l O. 

7) Nathor..r-Böös & Wisehn 1987. s. 62. 
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Foto: Cabril'l Hildebrmul, 
Riksantiharieilmberer. 

Fi11. 13. Keden· handskrift. iii/111"
/Jt•tt•clminl/ frtln Sex. Aurl'lii \licroris 

1/i.lforllt' Rmtrt/11111' llrC'I'iarium, 
Ll'idt•tvllmsu•rdam (mn Gttt•.tht'<'<'k) 

1670. !'rim t i/go, Stol'klwlm. 

8) Ra\mU,Mlll 1962. '· 13- 14; Nmhor,I
Bixh & Wi~chn 1987. s. 62. 

9) RNnusson 1962. s. 5-13. Nathor.t
Böö~ & Wi~chn 1987. s. CH-65. 

10) Samman\t;illning av Kede~ 'kriftcr. 
liven dc ej numbmatiska. SBL 21. 1\175-
77.>.1!!-19. 

Il ) Nvrnnw~ Avrevs antiqvv~ at q ve pcr
rar.•s. OTHINVM. cev prohabile c't. 
civ,qve 'acror.•m ac my,tcrior. ~ igna et 
indicin cxhibens; c nwsco Nicolai 
Kcdcri... Lcip1.ig (Joh. Friedrich Glc· 
dit~ch) 1722. Keder gör en fantasifulltyd
ning av den framställde Odin p~ en mynt! 

12) Dc argcnto runis seu lircri~ gothici' 
in,ignito. L.:ipzig (Gicditsch) 1703. 
Runac in nummis \'Ctusus diu quac,itac 
tandcmquc ibidem felicitcr invcnt;lc. 
Lcip1ig (Glcdit-.cht 1704 

13) Jfr G~ nr 26. 1991. ~. 271!. ;uun 20. 

14) Nvrmni aliqvot diversi ex :trgcnto 
pracst;unissimi: Nempe dccem OLA! 
Sved. vnvs ANVNDI Carbonarii. ac 
vnvs HAQVINI Rufi. Svcci;ac re g vm. ncc 
non vnvs SVENONIS bifida barba. 
Daniae regis. Omncs tellure Svcciae olim 
ah~conditi . Leipzig (Gieditsch) 1708. 

15) Nummorum in Hibcmia antcqumn 
hacc insula sub Henrico Il. Angliac rcgc 
anglici facta sit juris cusonm1 indagatio. 
Lcip1.ig (Gieditsch) 1708. 

16) C:atalogus numrnonnn Succo·Gothi
corum usualium ac mcmoraliurn veterum 
rccentiumque. in Mu~co Graingcriano 
llolmiac curiosc asscrvatorum. London 
(John Clarkc). 1728. 

17) JfrGN 26. l\191. s. 27S.anm l·t 

18) GN 26. 1991. s. 273. 

19) Jl. Feldcr. Mcdaillcur Joharm Carl 
liedlinger 1691-1771. Lcbcn und \Verk. 
FrankfunJSalzburg 1978. Nathorsr-Böös 
& \Vise h n 1987. s. 55. 

20) Jfr B.E. Hycken m.n.: Minnespen
ningar över enskilda m;in och kvinnor. 
Stockholrn 1905-37. band l. 

21) Jfr ovan under punkt 16. 

22) Rittlen i fårg på skydd~ornslaget till 
Nmhorst-Böö~ & \Visehn 1987. 

MEDALJNYTT 

NNU :s medalj över Brita Malmer 
Nortli~k Numismatisk Union pre~en
leradc vid möter i Stockholm 2-3 
september 1995 en medalj till Bri ta 
Malmer i samband med all hon i M 
fy ll! 70 k Unionens möte samman
faller med l 000-~rsjubilcer av mynr
ningen i s~ v :il Sverige som Danmark 
och Norge. Dessa mymningar tillhör 
Brita Malmers specialomr~den. Me
daljen. som utförts av Gunvor Svens
son Lundkvist, visar p~ ~tsidan Brila 
Malmers högcrviinda bild och p~ 
frånsidan en avbildning av fråns ides
motivet med en stiliserad hjort på ell 
av dc äldsta nordiska mymcn. Denna 
mynttyp har. som hon sjiilv vi~at i sin 
avhandling. sannolik! priiglats i llc
deby ca 825-840. Myme1 som an
vlinls ~om förebild har ocks~ rester 
av en ögla som visar all det buri ls 
som smycke och diirmed förlorar sin 
funk ria n som mynt. Inskriften Ntt
mi.mtmica Nordica anspelar s~v:il pfi 
urgivarcn NNU (nordisk numisma
lik) som på j ubilare n ([kvinnlig [ ttor
disk numismarik.:r). 

Brita Malmer har publicerar ett 
ston amal aniklar och monografier 
och ingen annan har iignal så ston 
illlrcsse ~t den nordiska numismari
kcn som hon. Bland ämnesormMena 
i ~tiirrc arbeten kan nämnas: mynt
ningen i Norge pä l 000-lalcl ( 1961 ). 
den iildsta nordiska myntningen ca 
!i25-995 ( 1966). Olof Skörkonungs 
mynlning ( 1965 . 1989), senmede l
t ida svenska penningar ( l 980). 

Medaljen. som m liter 45 mm i dia
mercr. priiglas av Mynrvcrkcl i Eskil 
stuna i 999/1000 si lver samt i brons. 
Den kan beställas 1.o.m. 6 oktober 
1995 genom all lill unionsordföran
den Torbjörn Sundquisls postgiro
konio 2165 68-6 inbetala 575 kr (s il 
ver) el ler 375 kr (brons). Dessa priser 
inkluderar porto. 

Bidrag till medaljens framstiill 
ning har erhål lils från Gunnar Ek
slröms slifre lse för numismarisk 
forskning. 
Torbjlim S11ndqllist/ Kennetir Jonsson 
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sedelförslag av Carl Abraham Broling 
Av Ian Wisehn 

Carl Abraham Broling ( 1798-
1851) är den egentlige skapa
ren av våra moderna sedlar 

och en av pionjärerna inom den gra
fiska indust rien i Sverige. Han var 
länl!e tämligen ensam i S-veril!e inom 
sitt-område. men genom han~ arbete 
fanns det vid mitten av 1800-talet 
nera goda arvlagare med inriktning 
på modernt säkerhctstryck. Det är 
namn som Pehr Axel Nyman. greve 
Pehr Ambjörn Sparre och professor 
Jonas Bagge. l periferin fanns liven 
tryckint.resserade personer som gra
vören Akerberg samt boktryckarna 
N.G. Hellsten. J.H. Westerberg och 
A. Cedergren. 

l äldre tid var det enda~t Rikets 
Ständers Bank som utgav sedlar, 
avsedda att vara bctalnin;smedel. År 
J 773 började emellert id Diskont
kompaniet i Stock.holm - på sätt och 
vis vår första affärsbank - att ge ut ett 
slai!S insättningsbevis. som cirkule
rade som betalningsmedel. På sam
ma sätt godtogs Diskontkompaniets 
checkar på riksbanken allmänt som 
betalningsmedel. Likaså försåg de 
s. k. yng~~ diskonterna rörelsen -med 
pengar. Aren 1789-1834 gav liven 
Riksglildskontoret ut sedlar. som 
snart- uttriingde riksbankens. Den 
1830 grundade Skånska Privatban
ken skaffade sig rörelsemedel på 
samma sätt som diskanterna. bl a 
genom att med självtagen rätt ge ut 
ett slags depositionsbevis. som fun
gerade som sedlar. Snart skulle 31 
privatbanker ge ut egna sedlar. 

De riksbankssedlar som tillverka
tles före 1830 var av ganska primi tivt 
slag. både vad papperskvalitet och 
trvck beträffar. l slutet av 1820-talet 
lyckades dock Tumba bruk fram
ställa ett provpapper av betydligt fas
tare och även tunnare slag . .Detta 
papper var mer Wmpligt för tryck
ning av sedlar. Samtidigt möjliggjor
des en rationellare och billigare 
tryckning. T idigare hade sättning 
skett för hand med lösa trycktyper, 
och nysättning var nödvändig vid 
tryckning av en ny upplaga. 

Det är vid detta liige som Carl 
Abraham Broling 1830 bli r förcst ~n 
dare fö r Riksbankens sedelt ryckeri. 
Broling blev auskultant (dvs elev) i 
Bergskollegium 18 14. Där arbetade 
han i flera :lr dels i proberkammaren. 
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dels i dess kemiska labonuorium. 
Under olika perioder tjänstgjorde 
han även vid en av de större gjut
stålsfabrikerna. Han anlitades vid 
denna tid rätt llitigt som gravör, bl a 
av Jernkontoret, som vid sidan av 
andra uppdrag i augusti 1822 sände 
honom till Dannemera för att avrita 
mekaniska byggnader. Vid början av 
1820-talet utförde Broling illustra
tionerna till farbroderns, bergsrådet 
Gustaf Broling, reseskildring från 
England och åtskilliga konstniirligt 
utförda blanketter för växlar 111.111. 
Efter några myntproberarförordnan
den fick Broling l 824 myntproberar
Ii teln. Han hade då de dubbla upp
gifterna att fungera som både 
penningräknare och maskinist vid 
Kungl. Myntet. Ett par år senare 
utförde han åt Riksbanken gravyrer 
med den nya engelska konstsvarv
nin!!sl11e toden. År l 829 Ii ck han till
fålie an göra en studieresa till Eng
land. Där studerade han bl a se
deltillverkning på olika ställen. 

Sedan Broling l 830 blivit före
ståndare för riksbankens sedeltryc
keri. uppgjorde han förslag till in
förande av den engelska konst
graveringen av sedlar ( 183 l ) och 
uppfann en bra metod för fårgning av 
papper i olika nyanser. Genom detta 
förslag, som bifölls av 1834-35 års 
riksdag och verkställdes 1836. är 
Broling upphovsmannen till våra 
moderna sedlar. För sina meriter till
delades Broling av 1834-35 års riks
dag en personlig löneförbättring. I 
samband med denna reforn1 började 
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Broling också använda stereotypi vid 
sedeltryckningen. Denna metod full
konmade han med galvanoplastikens 
hjälp. Sedan Broling infört en av 
honom uppfunnen nurnreringsma
skin, beviljade l 840-41 års riksdag 
honom en ännu högre lön (1.800 rdr 
bko). Broling avled hastigt under en 
studieresa i Paris. 

I Kungl. Myntkabinettets samlingar 
lin n s en del material som är kopplade 
till tiden då Broling tog över chefs
skapet över Riksbankens sedeltryck
eri. Det rör sig om förslag till nya 
sedlar - en del föreligger som prov
tryck medan andra är handmålade. I 
samlingen fi nns också ett reklam
tryck som användes av Broling själv. 

l. Brotings reklamtryck. Prof på Kmw 
Gravure till Nwr Hwrco-Sedlar. Innanför 
ett invecklat rammönster bestående av 
gui llocher finns den hjälmprydda g.re
ldska gudinnan Pallas Athcna. Valet av 
denna figur visar på den engelska inOuen
sen i Brotings arbete. Trycket är utfört i 
gravyr i stål eller koppar. 

2. Sedelför~lag. 3 riksdaler banko /830. 
De dekorativa elementen består av guillo
cher i såv:il ramverket som i olika rundlar 
i mittpart iet. På höger och vänster sidor 
finns lilla riksvapnet. Det iinns plats fOr 
ett handskrivet numrner samt två namn
teckningar. 

3. Sedelförslag. Tto nksdaler bmrkol830. 
Sedelns ram består av 11.uillocher. Overst 
finns ringar som är fyllda med go iiiochc
mönster samt det svenska riksvapnet. 
Straffsatscn. riktad mot sedclförfalskarc, 
finns utskriven innanför en tunn guillo-

cheram, finns placerad tydligt på sedelns 
nedre del. Det finns plats för det hand
skrivna numret samt två namnteckningar. 

4. Sedelförslag. l riksdaler banko 1830. 
Akvarell med fyra rundlar vid de fyra hör
nen fyllda med fOijande upplysningar: 
EN: l: ÅR och 1830. På höger och vän
ster sidor finns ovaler med lilla riksvap
net. Mittpartiet best:\r av ett flirgat fält 
med plats för bankens namn och valören. 
Obscrvern att Broting missat i stavningen 
på ordet BETARAR ist:illet för BETA
LAR. Överst och nederst finns två ljusa 
fält fOr sedelns nummer resp. straffsatsen 
mot sedel förfalskare. 

5. Sedelförslag. l riksdaler banko 1830. 
Akvarell över en sedel med enkel ram. två 
fyllda ovaler på sidoma med ordet: EN. 
Ovcrst i mitten finns lilla riksvapnet 
omgiirdat av b:u1kens namn. D!inmder 
finns va lörbeteckningen. straffsatsen mot 
sedelförfalskare samt ånalet 1830. 

6. Scdclförslag. 500 riksdaler banko 
1830. Akvarell över en sedel. som pil 
sidoma har nmdlar som :1r sammanfo
gade som en kedja. l dc mitterS!a nmd
lama linns Sveriges tre kronor. Overst i 
mitten si tter Moder Svea med den sven
sk:! skölden. J bakgnmden en ek med en 
banderoll hängande mellan grenama. Pil 
banderollen finns texten: ROBUR ET 
SECURITAS. Vid Moder Svea.~ sidor 
samt bakom henne finns symboler för 
handel. industri och konsten. Under 
denna komposition finns bankens namn 
och sedelns valör. Nederst finns utrymme 
för straffsatsen mot sedelförfalskare och 
namnteckningar. 

D 
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Bror Emil Hildebrand -mannen bakom 
Karl XV:s valspråk 

Karl XII: s ""kröuingspr•ming "från J 860. f' å frånsidfln återfinns kungens nya 
mlspnlk. Den iir grt11·emd tn· Lea Ah/bom och priiglndcs i 3.500 exemplnr. Vid 

kriiningen skedde inget utknswnde 111tm samtliga medaljer utdelades. 
Foto RlKJoto. Skaln 1:1. 

l början av juli 1859 fick riksantikva
rien Bror Emil Hildebrand ett brev 
som säkert fick honom att ornedel
ban börja arbeta. Brevskrivaren var 
utrikesministern och friherren Lud
vig Manderström. Brevet, som är 
daterat 8 juli 1859, har följande ly
delse: 

Kan Herr Riks-Antiqvaricn till i mor
gon bittith1. (j ag borde f~ det p~ Cabi
ncttct innan 1/2 9) gifwa mig två il tre 
f6rslag till wal sprnk för Konung Carl 
X VIk? Jag trodde att han dcrpå warit 
betänkt, men finner. - ej utan niije -
att han ej dermed sysselsatt s ina tan
kar. 

Idag vet vi inte vilka förslag som 
låg nirdiga morgonen cHirp:\, men 
däremot vilket det blev. Hildebrand 
hade bl a letat i Upplandslagen från 
1200-talet och där hittat sentensen: 
umd skall med lag byggas. 

Anledningen till att llildcbrand 
fick frågan var väl att riksalllikvarien 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 
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Oppettidar 
Vardagar 10.00- 18.00 
lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08-411 so 81 
Fax. 08-411 52 23 

ansågs behärska detta ämne. Möjli
gen tänkte man på att mynt och 
medaljer ofin har valspråk och andra 
korta sentenser. Det nya valspråket 
hamnade raskt också på kung Karl 
XY:s kröningsmedalj ("kastpcn
ning"') från 1860. 

Ar 1868 fick Hildebrand et! upp
drag ftåu ~.:,v.p~.:ditiun::;du:ft:n i Eckle
siastikdepartementet all skriva en 
p.m. om dc svenska regenternas val
sprlk. 

Otryckt k;illa 
Ludvig Mnndcrström till Bror Emil Hil · 
debrand, brev daterat 8 juli 1859. Anti
kvariskn topografiska tlrki1·et. brevsam
lingen. GS. 

Litteratur 
Lagerqvi~t. L.O .. Medaljema fr:\n dc två 
sisla kröningama i Sverige. Mymkonwkt 
1980: l. sid. 4-7. 
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HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHA:-IDEL 

KÖPER • SXLJE R • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJ ER 

!>ih'C. sedlar 
Betalar bra j(ir sedlar före 19JO 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

TEL 08-11 08 07 

Romerskt guldmyTl/med m/iiren 
60 ass. priiglm ca 211-209 f Kr. 

KMK /02 338. Sknla2:1 

Guldmynt som 
kristidsvaluta 

När Hannibal hade funnits i Italien i 
nära åtta år och besegrat flera stora 
romerska armccr var romarna i e tt 
desperat Higc. Nya legioner måste 
ständigt rekryteras. myntsystemet 
förändrades genom inflation och ris
ken för total kollaps vm överhäng
ande. 

l det läget tOg romarna det dras
tiska steget att utrusta sin general 
Scipio med fyra nya legioner och fy
rahundra talenter i 1idelmetall och 
sände honom till Spanien för att rik la 
ett slag mol angriparens egna områ
den. Sltmman stLimmer enl igt vissa 
bcräkn ingar mc el dc beräknade ut g i f
tema för ett års kampanj. 

Det guldmynt, som Kungl Mynt
kabinettet har förvärvat vid en auk
tion i New York under 1994. anses 
vara slaget 21 1-209 f Kr och väger 
3.35 g. Valören är 60 ass och motsva
rar en vanlig legionärs sold under en 
månacl. P:\ :\ tsidan syns krigsguden 
Mars i korintisk hj1ilm och valörbe
teckningen J. x = 60. På frånsidan 
syns en~örn på en blixt och ROMA. 

Myntet har inköpts med anslag 
från Sven Svenssons Stiftelse (inv nr 
102 338). 

Harald Nilsso11 
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KUNGL. MYNTKABINETTET 1994 

Fil(. J Tm11iHi1. mero•·ingi.d.t 
guldmy/Il J>riigllll 5Y0-650 i sltttlen 
Jm ·olr i Alsiwmen. KMK 102 159: l. 

S4ala2: 1 

Tre merovingiska mynt 
Genom en g:'\ va från Sven Svenssons 
Stiftelsc kunde Kungl Myntkabi
nettet förv:irva tre intressanta mero
vingåska mynt p~ en auktion i Paris 
(in v nr l 02 359). 

Mcrovingcrna var en frankisk iitt, 
som härskade över frankerna från 
458 till 75 1. Dc riikna!> ofta som den 
första kungalitten i Frankrike. Deras 
myntning kan dela' in i tre perioder: 

Under den för~ta perioden (ca 
500-ca 590) imiterade!. dc bysan
tinska kcj~arnalt guldmynt. tremissis. 
som viigdc 15 g. P:'\ imitationerna iir 
inskrifter och bilder förvirrade. 

Under den andra perioden (ca 
590- ca oRO) hade dc merovingiska 
mynten egna. karaktt:ristiska drag. 
Vikten anpas~ades till den gemlan
ska guldvikten st:hilling. 1.3 g. 
Typiskt för dc "nationella" mero
vingiska mynten iir att dc inte lir cen
trerade och att stampen iir större iin 
mynt iimnet. Många in~kriftcr iir oms
liga. c fte r~orn överdelen av boksiii
verna faller utanför myntet. Det finns 
ingen likformighet i bilder och in
skrifter och kungen~ namn finns 
endast p~ en litt.:n andel av mynt
ningen. Vanliga uppgifter i inskriften 
utgörs av namn p:'\ myntmiistarc och 
myntorter (~t iigcr. byar. god~. kyrkor 
och klo~ter). Over l 600 myntmiis-

S:-.'T 5 ·'15 

Fig. 2 Mem•·ingiskt .•il•·ennymuwtl t'll 
mindre del guld. Imitation m· mynllllthla· 

re Marinus i Orleans mym. 650-f>HO. 
KMK 102 159:2. Skala 2: l 

tarnamn och ungcnir l 200 mynt
ningsorter är kända. Den domine
rande :'ltsidestypen 1ir ett ansikte i 
profil viint åt höger. P:'\ frånsidan iir 
dc vanligaste typerna olika slags kors 
nch monogram. Guldhalten i mynten 
minskade stadigt. Under dc sista 
decennierna av 600-talct hade tre
missen utvecklats till en denar i rent 
si lver. 

Den tredje perioden varade till :'\r 
75 l . Denaren vägde vanl igen nu l J 
g. lika mycket som tremis~en. För
hållandet mellan guld och silver var 
l: 12. Den mindre värdefulla dena
rens inskrifter iir ortare oHbliga och 
anonyma. 

Det ena av de förviirvadc mynten 
iir en tremissis. med den Iii g re vikten 
1.3 g, priiglad 590-650 i statlen Ja
vols i Akvi tanicn (i nuvarande Lang
ucdoc- Roussillon. sydvästra Frank
rike). På åtsidan rinns ett högcrviint 
huvud. Frånsitlans motiv iir ovanligt 
med sitt kristogram (bildat av dc två 
för. ta bokstävcma i ordet Kri ~tu ~ p:\ 
grekiska). Det iir omgivet av dc för
sta och sista bokstUvema i det gre
kiska alfabetet. alpha och omega. 
symboliserande Kristus som iir bör
jan och slutet. 

Det :tndra myntet iir av silver med 
endast en mindre del guld. priiglat 
under övergångsskedet 650-680. och 
imiterar ett guldmym pr'.iglat för 

Fig. 3 Dt'llttr. merol'iugiskt sil•·rrm1111 
prtigl111 i Bourges. Ahitanit'll. i biirja11 

m· 700-wler. KMK 102 359:.1. 

Skala 2: l 

myntmästaren Marinus i Orlcan~. P:'\ 
åts idan finns ett högervänt huvud. 
rrånsidans förebi ld är trappstegskor
set, som första gången förekom l"' 
den bysantinske kejsaren llcraclius 
(6 1 0- 641) mynt. 

Det tredje myntet är en denier av 
silver. präglad i Akvitanien i början 
av 700-talet. Ålsidesmotivet bcst:\r 
av tvåupplösta huvuden över varan
dra. P:'\ frånsidan ser man ett kor~ i 
fem punkter omgivet av en cirkel 
med punkter. Dessa motiv fårekom
mer p:'\ eu fätal andra mynt. som 
an\es vara präglade i regionen nmt 
~taden Bourl!es. Det hiir förviirvade 
exemplaret kommer ur ett kiint fynd. 
År l R82 h inades en kruka med drygt 
etthundra denarer och en trcmbsi~ i 
Saint-Pierre-lcs-Etieux nlira Bour
ge ... En femtedel av mynten Hr priig
lade i Bourges eller i dess grannskap. 
Re~ten kommer från andra myntor
ter. dc nesta från Paris med omnejd 
( Il ex). Chalon (8 ex) samt Provence 
(R ex). Skatten har troligen hamnat i 
jorden ca 730-735. NedlUggningen 
kan ha samband med Karl Marte lls 
11ilttåg och seger över arabema vid 
Po iter~ år 732. sjutton mil från fynd 
platsen. 

Inger Hammarhl'I'J! 

Fow: Gabriel Hildebram/, RIK-f 
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Jubileumsmynt i oädla metaller 

Mänga länder i Europa, dock inte 
Sverige, har under de senaste tjugo 
åren gett ut jubileumsmynt i oädla 
metaller, t.ex. kopparnickel e ller alu
miniumbrons. Sverige 1/2 ski lling 9 
juli 1794 från Gustav IV Adolf i kop
par kan även betraktas som ett 
sådant. 

Kanada var tidigt ute med 5 cent 
1951 i nickel till 200-ärs minnet av 
denna metalls upptäckt av svensken 
Axel Fredrik Cronstedt i Stockholrn 
1751. Alltså ett svenskt jubileum på 
ett kanadensiskt mynt! Anledningen 
till detta är inte att Kanada medverkat 
till elen svenska upptäckten, utan att 
Kanada år I 95 I hade 90 % av världs
produktionen av nickel. 

Jubileumsmynt kan ha olika grad 
av koppling till de ordinarie mynten. 
enligt följande olika fall: 

A. Samma storlek och metall som 
ett ordinarie mynt. men ordinarie 
mynt ges ut med samrna årtal. J ubi
leumsmyntet finns i normal cirkula
tion. Exempel: Norge 5 kr 1975. 
Kronmyntet l 00 år. i koppamickeL 

B. Samma storlek och metall som 
ordinarie mynt men årtalet saknas för 
det senare. Man låter således jubi
leumsmyntet ta hela den önskade 
upplagan och det finns också i nor
mal cirkulation. Exempel: Danmark 
20 kr 1992. Silverbröllop, i alumini
umbrons. 

C. Endast som jubileumsmynt. 
men som har en naturlig koppling till 
den ordinarie myntserien och finns i 
nom1al cirkulation. Exempel: S,or
britannien 2 pund 1994. Bank of 
England 300 år. i nickelmässing. 

D. Jubileumsmynt som inte hör 
hemma i den ordinarie myntserien 
och som inte finns i nom1al cirkula
tion. Utgivet som samlannynt och 
gåvomynt för högtidliga tillfållen 
som examen och födel sedag. Exem
pel: Storbritannien 25 pence 1972. 
Silverbröllop i koppamickel i crown
storlek. 

Det fi nns jubileumsmynt i oädla 
metaller utgivna bl.a. i Norge. Dan
mark. ~sland . Storbritannien. Tysk
land. Osterrike. Frankrike. Italien. 
USA och Kanada. Typ anges enligt 
ovanstående uppdelning. Min upp
gift om nom1al cirkula tion är enbart 
ett antagande. 

Islands ordinarie 50 kr-mynt gavs 
ut 1970- 1980 i kopparnickel (ej mag
netisk) med identisk åts ida och snar
tik frånsida med samma bild men 
utan text. Detta passar inte in i mina 
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Land Valör och år .Jubileum Me w fl Typ 

Norge 5 krl 975 Kronmynt I 00 år CuNi A 

5 kr 1975 Amerika emigration CuNi A 
5 kr 1978 Armen 350 år C u Ni A 
5 kr 19!36 Myntverket 300 ;\r CuN i B 
5 kr 1991 Norges Bank 175 ~r C u Ni B 

Danmark 10 kr 1986 Kronprins Frederik 18 år CuNi A 
20 kr 1990 Margrethe Il 50 år Al-brons A 
20 kr 1992 Silverbröllop Al-brons B 

Island 50 kr 1968 Självst:indighct 50 år Ni. magnetisk 

Storbritannien 50 pence 1973 EEC C u Ni B 
50 pence 1992 EG C u Ni A 
50 pence 1994 D-dagen 50 ;\r CuNi B 

2 puncl t986 SamvHidcs~pe len Ni-mässing c 
2 pund 1989 Bill of Rights 300 år Ni-miissing c 
2 pund 1989 Clairn of Right 300 ~r Ni-mässing c 
2 pund 1994 Bank of England 300 1\r Ni-mässing c 
l crown 195 1 Festival of Britain C u Ni D 
l crown 1953 Elizabeth Il kröning C u Ni D 
l crown 1960 Utstiillning i New York CuNi D 
l crown 1965 Winston Churchill C u Ni D 
25 pence 1972 Silverbröllop CuNi D 
25 pence 1977 E U. drottning 25 ~r C u Ni D 
25 pence 1980 Drottningmodern 80 år CuNi D 
25 pence 198 1 Charles och Diana C u Ni D 
5 pund 1990 Drottningmodern 90 år C u Ni D 
5 pund 1993 E rt . kröning 40 1\r C u Ni D 

Prenumerera på 
typer A-D men liknar B om man 
bonser från olika metall som inte 
syns med blotta ögat. 

Storbritannien 25 pence och 5 
pund ges ut i crown-storlek som min
nesmynt för det brittiska kungahuset. 
2 pund ges ut som minnesmynt för 
nationella jubileer och 50 pence ge~ 
ut som minnesmynt för europeiska 
jubileer. Elisabet Il blev drottning 
1952 men kröntes för t 1953. Detta 
är anledningen till att jubileumsmynt 
finns utgivna både 1977 och 1993. 

årsset och jubileumsmynt 
från Norge, Danmark och Finland 

genom oss. 

Jan Alexandersson 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄLJE MYNT AB 
Box 4. 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176- 168 26, Fax 0176-168 56 

Bli medlem i SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 
Arsavgiften år 175 kr. Som medlem får Du SNT automatiskt. 

Du kan också enban prenumerera på tidningen. Det kostar endast 125:- för åtta nr per år. 
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Plåtmynt i spisröse 

Den 20 september förra året begav 
sig riksamikvarieämbetets invente
rare Lars Löthman tillsammans med 
Peter Nom1an ut p~ en fornminnes
exkursion till ödebyn Siitra. ime 
långt från Hjortnäs i Leksanels 
socken i Dalarna. l restema efter en 
av byns övergivna husgrunder. alldc
les imill dess gamla spisrösc. upp
täckte man ett plåtmynt. Husgnmden 
var överväxt och själva platsen för 
fyndet utgjordes nu av gropen eflcr 
en rotvälta. 

Plåtmymet är av denna kategori 
mynts lägsta valör. 1/2 daler silver
mynt. och är präglat för Fredrik l i 
Avesta år 1743. Det mäter ca 10.5 x 
8.5 mm och väger 0.346 kg. Myntet 
är välbevarat med tydliga stämplar. 

Enligt Bertel Tingströms publice
rade inventering från 1986 av kända 
pl~tmynt hade dillills 67 exemplar av 
halvdalern 1743 registrerats. Tre 
mym med detla årtal och av samma 
valör ingick i det stora skallfynd som 
gjordes i Bjur~ker, Yllermalung i 
Malungs socken, Dalarna. år 1974. 
den s k Hago B ritas skall. DL\ hitlades 
sammanlagt 240 plätmynt, som troli 
gen hade förvarats i en låda med 
skinn och näver. nedgriivcla under 
golvet i Hago Britas stuga. Hago 
Brita ans~gs som en snål och rik 
gumma och hon avled 1765 utan att 
avslöja att hon gömt undan denna 
föm1ögenhe1. Eu exemplar av valö
ren med de u a årtal har ocksil hitlats i 
ett annat stö~re skattfynd frän Hönö 
Ylistergård. Ockerö socken. i Bohus
län år l911. Det 11\g tillsammans med 
72 andra plåtmynt och ller ;in 7 000 
rundmynt i resterna efter två förmult 
nade trälådor i en äldre hu~grund. 

Det i Sätra by funna pl ~tmyntet 
utgjorde knappast rdgon skall utan 
snarare skulle man kunna tolka de t 
som en .. grundplåt" lagd i huset vid 
tiden för dess uppförande. men för 
delta linns för dagen inga beläcc. 

Förfarandet som såd,;nt är ir\ie alls 
ovan l i et. varken här eller utomlands. 
Än idag lägger man ned mynt (och 
även medaljer och till och med :.ed
lar) eller annat datemnde förem~l 
tillsammans med erundstenen. som 
historiska dokume~l. Men seden har 
sill egentliga ursprung i byggnad:.
offret. som man känner till fr~n t ex 
Egypten så långt tillbaka som ett par 
tusen år före Kristus. l syfte all 
beveka de underjordiska makterna 
lade man ännu i sen tid gärna ett förc
mål av ett ur jorden kommet material 
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112 daler .vm prä~:lad j(ir Fredrik l i Aves w lir 1743. 
1'/ti tmy/llet hiruules i Sär m by. Lekswuls s11. Dalarna. i niirheten av resrema 

t~/ier el/ .vpisriise. Fo10: J E Olsson. R/Kf. 

s~som koppar och si Iver. Ä ven s k 
mastmynt vid skeppsbyggeri före
kommer. liksom mynt under plante
rade frukttri.id. Idag kan vi gHidja oss 
1\t resultatet av dessa seder och bruk 
rr.,n forna tider d•' vi daterar bygg
nadsrester och annat. där inget annat 
dateringsinstrumem finns att tillgå. 

MGL 

l.itt~rahu· 

llennan~M111 . R: ll agaskaucn. S\·t:rigcs 
~törsta pl!urnyntfynd. NNUAI 19!!0: l 2-
12. 

Ting,tröm. B: /'/me Afoner. Till' worltl's 
laY)It'.H wrrency. S tockhnlm 19R6. 

Lindahl. f': Om Mnntcr og mcdaillcr som 
bygning>ofrc. Fra Nationafllllt.l'l'e/S Ar· 
bt:jt!smork 1956 '· 9:1- 103. 

Torgny Lindgren har i en lång serie. 
artiklar åren 1953-1983 å.tergett 
beskrivningar av hur man lade ner 
mynt och medaljer i officfella bygg
naders grundst.enar. 
Lindgren, T: Mynt och medaljer i 
grundstenar (1-8). NNUM 1953 s 
109f, 1954 s 4f, 1957 s 2281; 
Myntkontald/SNT 7/1977 s 41. 
10/1977 s 201, 9-10/1980 s 1971. 
9-1011982. s 2451, 711983 s 169. 

SVENSKA NUMISMATISK.A 
FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr + porto 
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Papperspolletter från Barnängens klädesfabrik 

Vid slutet av 1600-ta let anlades en 
manufakturi vid BarnUngen, som lig
ger mellan Danviken och Hammarby 
i Stockholm. Anläggningen skulle 
framställa olika typer av kläden och 
ylletyg ''hvilka derförut aldrig till den 
godhet varit i Sverige tillverkade" 
(Elers). Klädesfabri ken försåg bl a 
den svenska krigsmakten med ut
märkt kläde. Fabrikens grundare var 
Jacob Gavelius ( 1655~~98). adlad 
Lagerstedt. Vid början av 1700-talet 
leddes verksamheten vid Barnängen 
av en viss Ekman. År 1731 uts~gs 
Eric Salander till chef för Bamängs
manufaktoriet. Då ägdes anläggning
en till större delen av Riddarhuset. 
Efter Ekman och Salander kom brö
derna Apiarie. De lyckades fä full fan 
på fabrikationen och hade också ett 
ston tobaksplantage med ett hundra
tal arbetare. Verksamheten fortsatte i 
obruten följd fram till 1826 då den 
upphörde. 

l Kungl. Myntkabinettets samling
ar finns tre papperspolletter som an
vänts vid Bamäm!en. De är från tiren 
1740. 1746 och 1761. Fö!!a iir känt 
rörande deras anviindnin'i!sområde. 
men antagligen utdelades polletterna 
som n1l!?.on form av lön till arbetarna. 
De kunde sedan användas vid köp 
inom Bamiin!?.ens fabriksomr/Ide eller 
som det står p/1 polletterna från 17-16 
och 1761: Går och gäller i Betal
ningar. som Conwnt. innom Bar
nengs Port. Fler användningsområ
den är också möjliga. När det gäller 
1760-talet vet vi att det rMde brist på 
skiljemynt. Därför lät enskilda han
delsmän tillverka egna pengar. s .k. 
valuter. Detta gällde främst i landets 
södra delar. Kanske förde fabriksled
ningen den ganska vanliga politiken 
att utbetala arbetamas löner i polletter 
istället för i kontanta pengar. Dlirigc
nom tvingades de anstiillda att in
handla allt det nödvändiga från fabri 
ken. Det är också möjligt att pol
letterna enbart gällde om man ville 
köpa tyger. kanske till siinkt pris. 

l. Pollett , 18 öre km 21 juni 1740, mr
sedd med Samängens st;irnpel. överst till 
vänster. nr 1,0 11/47. Pollenen lir under
tecknad av Eric Salander och Jacob Krook. 
2. Pol lett. 4 öre km 1746. nr 419. Överst 
pa polleuens högra sida finns ett rön lack
sigill med de krönta boksHiverna: S W. Pol
tenen iir undcnecknad av Eric Salandcr. 
3. Pollett. l daler km 1761. nr 4. Överst 
på pollenens högra sida finns en svart 
lacksigill med en sköld som . .visar init ia
lerna C G A samm<mll;itadc. Owr skölden 
strålar ;;n nordstjärna. ln itialcma C G /\ 
står för ;igarcn Carl Gustaf /\piarie. Stock
holmsskildmren Elers .~kriver l RO l om 

132 

l . Pollen friln /lamiingen.1 111111111/llkturi 17-10. 

tn~M i Btr•l
•1.9l.cr-, /iflf Cllltf411! • iJJIIIM 

B•l'lfmJt Pm • for 

7~1 - " - -~ 
2.-3 Pollellcrji·ån /Jamiingt'/1.1 nttmtl}itkmri 17-16 resp 1761. 

Bamiingen: "innehafvcs c~<: h dr i fvcs nu af 
Com. R:,det och l'ahriqucuren C. Gust. 
Apiarie". Pollcllcn Hr undertecknad av 
lians och C.trl Gustaf Apiaric. 
Idag finns en del av dc gamla fabriks
byggnaderna kvar men annars lir det 
flerfamiljshus som dominerar otnr~ 
det. 

!t m Wi.w:J 111 

l .i lieralur 
E lers, J .. Suwklwln:. III delen. Stockholtn 
1801, s. 761'. 

Fogclström. P.A.. E11 hok ""' Siidl'l'. 
St<;ckholm 1953. "· 12M. 

Plat llan dis, A .. Sl't:rigcs sed/w: Swtligo 
och enskilda inl·tiuuitm<·rs or/t .J/h·l'tags 

-1. J:.:mllallagemiirkuiug från /Jamilngens 
.fithrik. tidigt IXOO-ICII. 

.wmt flrirmpcr.wlu•rs sedlar 1620-193-1. 
Vol. ll, Lund IWI'I. s. 60ff. 

Ro>man. Il.. Te.wilfitbrikema t•id /Jam· 
iiugen Stockhohn 1\!29. 

Foto: Jan Eve Olsson, R l K-foto . För
minskade. 
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Papperspollett från Stegeborg 

Bevarade till eftervärlden finns ett 
mindre antal papperspolletter från 
Stegeborg. Undertecknad känner till 
tre exemplar. Stegeborg i Östergöt
land byggde första gången under 
1100-talet. En ny borg uppfördes 
under 1300-talet. Den blivande Karl 
X Gustavs föriiidrar hade Stegeborg 
som sitt svenska stamgods. l och 
med reduktionen kom Stegeborg att 
tillhöra kronan och fOrföll ganska 
snan. År 1731 gav ständerna sitt till
stånd att Norrköpings stad fick ta 
sten från borgen for att bygga ett 
kronomagasin. Man beslöt dock att 
''det stora Rundelstornet skulle upp
lagas och t:ickias ... 

Stegeborgs gods i Skällviks sock
en, som liinge kallades södra kungs
ladugården. hörde i gamla tider 
under Stegeborgs slott. Efter reduk
tionen gick även godset till kronan. 
men 1731 köptes det av kommerse
rådet Jakob von Hökerstedt. Avsik
ten var bl a att Hökerstedt skulle 
driva ett blyverk som fanns i tmkten. 
Redan 1734 sålde han godset till 
Rikets ständers bank som i sin tur 
sålde det vidare till översten greve 
V.D. von Schwerin (död 1762). 
Godset fanns kvar i dennes släkt 
fram till 1863. Detta år köptes det av 

Papperspollrllt'll frtlll Stegt•lmrx. 1860-taii'T. 
l..ttcksigilletl'isar Oua tllmmer.11rt1/es krönta initialer. 

Fmn: A'fl\. Skala 1:1 

bmkspatronen Otto Manncrstr~ le 
( 1837- 1893). 

Med Mannerstråle kommer vår 
papperspollett in i bilden. Den Hr 
ganska enkelt utförd men visar för 
ovanlighetens skull ett landskap. 
Innanför en dekorerad ram finns mi
nen Stegeborgs slott. 1ill höger finns 
en kulle med ett trlid. ederst till 
v:inster finns ett lacksigill med dc 
kronia initialerna O M. Kronan lir 
adlig. Ovanför ruinen finns SteRe· 

hnrg utskrivet med skrivstil. Pollet
ten mäter 58 x 45 mm. 

Det finns emellenid en variant. En 
av de tre kända papperpolletterna 
saknar nämligen lacksigillet. Pollet
terna är troligen tillverkade under 
1860-talet. K var finns problemet med 
användningsområde!. Kan någon av 
SNTs kunniga läsare lämna komplett
erande uppgifter om polletten från 
Stegeburg? 

1\V 

En fattigpollett från Eskilstuna Riksbankerna bytte 
mynt 

De fauiga i 1800-talets Sverige var 
många ~h var ofta i behov av hj:ilp
insmser. Aven om de statliga insatserna 
var små hade dc olika kommunerna 
och privata s:illskap ansvarskiinsla. 
Fom1erna kring hjiilpen var emeller
tid för det mesta förnedrande. Något 
enhetligt hjiilpsystem för dem som 
saknade mat och bostad skulle dröja 
till vår tid. 

Säken hade de Ilesta stUeler egna 
system. En vanlig hjälpfonn 'Var 
utdelande av matpolletter. Riktiga 
pengar utdelade aldrig pga risken att 
de då skulle gå till något mindre 
nyttigt. 

l Kungl Myntkabinettets samlingar 
finns en enkel pollett f rån 1800-talets 
andra hälft om är av järnbleck. Den 
är avsedd för de fattiga i Eskilstuna. 
Fonncn rektangulär. -med avklippta 
hörn. 17 x 20 mm. Pollettens viinstra 
sida iir h~lsl agerl. Den ensidiga pol
letten har följande text: 6 l MAT· 
POLETT l ESKILSTU A. Nummer 
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sex antyder troligen pollettens serie
nummer. N ii r den fattige h:imtade sin 
mat kunde utspisningspersonalen an
teckna att nr sex fått sin mat. Ingen 
obehörig skulle kunna komma i eft er
hand för att hiimta ytterligare en por
tion. /W 

Mwpo/11'11 fiir de jillli;:a i Eskil.lllllllt. 
Fmo: Gunnel JmHl0/1, RIK-fmo. 

Skala 1:1. 

Under skandinaviska myntunionens 
dagar ( 1873- 1924) gällde svenska 
mynt i både Norge och Danmark. På 
samma sätt var en dansk krona lika 
vlilkommen i en svensk mjölkbutik. 
Men så fort de norska och danska 
mynten och sedlama inflöt till ban
kerna eller till Sveriges Riksbank 
lades dc åt sidan. Statsmaktcrna ville 
inte ha en total blandning av betal
ningsmedlen. 

l en tidningsnotis från 191 O bcriit
ta,o, hur man gjorde med mynten från 
grannl:indema: ''Värdefulla försän
delser - Fr:in Sveriees riksbank 
af~:indes den 20 dennes. 20 kaggar 
nor..ka och danska silfvcm1ynt. till
~;umnan~ 232 000 kronor, till Norecs 
b:mk i Kristiania och Nationalbanken 
i Köpenhamn för utviixling med 
svenskt mynt". 

Man f:'lr fömtsätta att motsvarande 
antal kaggar kom tillbaka med våra 
egna myn1. 

/IV 
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SNFs årsmöte 1995 
Föreningens årsmöte hölls denna 
gång i Sigtuna - dcua är ju året då 
den svenska myntningen firar l 000-
årsjubileum. Innan själva årsmötes
förhandlingama begynte fick delta
garna tillfållc all vara med om in
vigningen av utställningen Err mynt 
för kung Olof i Sigtuna museums 
lokaler. hcliigna i kiillaren till den 
byggnad som uppförts på utgräv
ningsplatsen invid Stora Gatan. Eve
ncrmmget började med ett slag av en 
hammare tillhöri!! en av da!!ens två 
myntare - eu elegam säll alt inviga 
en utställning pä temat mynt. DUref
ter redogjorde Lars O Lagerqvist och 
Kenneth Jonsson för utställnin!!ens 
innehåll. Museichefen Sten Tesch 
berättade därefter om utgrävningarna 
i kvarteren kring museet. Sigtuna 
museer !!enomförde som bekant 
under 1l rci1 1988- 1990 en av de stör
sta arkeologiska undersökningarna i 
Sverige i kvarteret Trlidgårdsmästa
ren i det centrala Sigtuna. Åhörarna 
fick en fin sammanfatmine av vad 
som hiHiils framkommit genom ut
grävningarna. En nyhet. som Sten 
Tesch rapponerade om. var all blyet i 
det numera berömda avslaeet av ell 
olofsmynt. som hitlades vid utgräv
ningarna i Sigtuna för några år sedan. 
konuner från England. lmrcsserade 
kunde pMöljande dag lyssna på förc
läsningar av Kenneth Jonsson. Brita 
Malmer och Lars O Lagerqvist. 

Årsmötesförhandlin!!ama med efter
följande middag hÖlls i gemytliga 
lokaler p6 Sigunsborg. Den numis
matiska sakkunskapen var väl förc
tr'.idd - åviil från förenin!!en som 
myntkabinellet och numismatiska 
institutionen. Årsmötet beslöt all till 
Svenska Numismatiska Förenin2ens 
hedersledamot kalla Brita Mal.11er 
fOr hennes synnerligen stora insat~c r 
inom numismatiken och den numis
matiska forskningen i Sverige. Ord
föranden Torbjöm Sundquist sade i 
anledning av dena fdljande: 

Briw har 1mder snan fyra decen
nier mrir i fokus inom s1·ensk och 
nordisk numismmik. som forskare 
inom specialmnrade1 l"ikingmid och 
nordisk medelTid. som chef for Kungl 
Mymkabineuer och som forskare 1·id 
Swckholms Uni1·ersire1. Hon har i 
allra högsta grad 1·erkm för och f.rc
kms med au höja 1111111ismmikens sTa
lils Till denniwi den 1·erkligen förtjii
nar och literflirt den till sin "Jomo 
glans··. Briws forskningsinsmser ii r 
omfauande och betydande. Hennes 
dokwrscn ·lumdlinf: från lir 1966 
"'Ncmliska mynt fore år JOO(r är etl 
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S1e11 Jolmson orh 8e11gt Mtlii.\\IJ/1 .1/tlr ··millllt'J/11.\"11/t',.. l"id SNF:s tlr.ulliill'. 

klassiskt. banbnumde 1·erk och oum
hiirligt ftir alla· som sysslar med d
kingmida mymning. Vidare publice
rade Briw '"The Sigrww coinage c. 
995-1005 ·· i .wmlumd med Sigrww
symposiet tir / 989. Briws kamp IIII 

der de fti rs/a ciren som chef på KM K 
.fiir all kabinerter skulle få .l·tiillning 
som sjii/,·sriindigr museum krönres 
medframgång år 1975 då KMKjiim· 
sriilldes med Historiska museer och 
,\1edelfw,·smuserr. 

Manga mr w re ma kring inriillml· 
dt't och placeringen m · den Eh1röm
.1ka professuren till mrs förs w inne
lwmre Briwumiimndes cir 1979. Ttll 
en blirjan placemdes professuren 1·id 
Statl'l/.1 flumanisriska Samlliill:.1'e· 
renskapliga Fonkningsråd. Efrl'r 
numga års kamp mor och bearber
nint-: tll' de akademiska myndighe
rema lyckades Brita den l juli 1988 
Ja professuren Till en nwurlig place
ring l'id c1rkeologiska ill.ltillltimlell 
l"id Swckholms Uni1·ersirer. Briw har 
inom alla omriulen diir hon mrir 
wrl..sam sriiiiT sTora kra1· pci sig sjii/1· 
och sin omgil'lling. Diirm· elen hii11a 
kmliteren pti al/r som hon pmclu
ccrm. DeT har !id1·is stomull kring 
Briw och num kan ime siit-:a alt 
hon ime mrir konllv1·ersie/l. Kring 
srarka amlar blciser deT ~rarkr. Briw 
far mig alt t>rhrm mig e/t riinkt'.I{Jrak 
m· den jinland.\s\·enske .fiitj(mart!ll 
Elmer Diktonius: ·--rama fåglar har 
enliingum- dc rildaflyga·· och fl u-

gir har Du 1·erkligen Jdorr Brita och 
e/er har buriTlångt framfiir den .11.1'11· 

ska och nordiska 11umismmiken och 
dn ii r l'i Digmyckcr wcksamma.fiil: 

Föreningens Elias Brcnm:m1cdalj 
tilldelades Rolf Sjöberg för en fram
st ~en clc samlargiiming och för att 
han p~ ett fönjänstfu llt sätt frii mjat 
numbmatiken och kun~kapema i 
iimnet. Torbjöm Sund4uist konstate
rade bl a följande: 

Jag r mr alt Dill imre.Ht' fiir mynt 
och deras hisTOria biirjade fiir .w diir 
enrreuio år sedan. l allafr/Il ble1· Du 
medlem m· Föreningeli da. Du J.om 
från blirjan i komakT med mycket 
k111111iga miinniskor inom clt'l numis
mtuiska mnrcitlcr och Du biiljadt• 
bygga upp en samling basertut på 
mycken ku11skap. S11art ble1• Diu hu
''udimre.ue den .n ·enska hiignwdl'lri
den och de~s umrThistoria. Dulrt"ka
cles under åren. 1965- 1989 .1kajm en 
betydmule samling .1 1·emka meclel
ridsmym diir mcinga m · de rerl..ligr 
.f/om rnrirerenw ingic-k. l din \C/111· 

ling ft11111s bl a my111 fran Ammd 
Jakob. Erik Kmus~on.1 AI?OS-bmk
rem. mynt fran Johan S1·erkn:f.wm 
och K n w uinge. Fci samlare J..ommcr 
nagonsin au fti en sn•nsk medelrids
samling ar samnw klas.1 och bredd 
w m den Du hcule till.\ dt'.l.l 1/l/ den 
stllrk~ pti aukTion hiislt'n / 989. Via 
myntl'll fick Rolf el/ tm.~simrl'ftll in
m:s.w: ftir elen srenska medelrid.1hi.\· 
wrien och han har publicerat e/1 
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Rolf Sjiiberg. rillde/atl E/im Bff'lllll'NIII'tla/jl!ll . . 1111111 Briw Malmer. 
SNF:.1 nyalleder.t/edtmu•t. 

alltal myrkel imressallla bidra;: till 
debatte /l ucfl tofkll illgell m • olika pm
blelll i110111 111edeltidsmynt11ingen och 
då speciellt den spän11ande periodt!n 
1150-1280. Rolfr artiklar har riint 
stort intresse. Rolf Ilar de.\.\Utolll ''a
rit aktil• inom styrelsen bl a so111 Sl!k
retcrare åren 1988-1990 och som 
uppskattad föredragshållare - im e 
minst. Rolf bidrog med stor arbetsin
sats till att få fram de mycket JIOf/11 · 

Iii m bildband med twmi.l'llllltiska ilm
nen som Föreningen erbjuder loka/
foreningama och andra illtre.f.\'l'rtt
de. Det mr mycket uuligt att Ila Dig 
med i styrelse /l. diir Du gjorde en 
mycket uppskattad iiisats och s tarkt 
bit/mg till den goda stiinmingen. 

Vid den efterföljande middagen 
tackade Brita Malmer och sa hl a att 
utnämningen till hedersledamot ut
gjorde en inte oväsentlig ingredicn!> 
för att foru;ätta det dig m arbetet med 
att vc tcn~kapligt bearbeta dc wcn,ka 
fynden av skandinaviska mynt - en 
uppdrag ~om Brita fick n:'n gång pil 
1950-talct av den dåvarande nc~torn 
inom svensk numismatik Nils Lud
vig Ra!.musson. Rolf Sjöberg bertit
tade att han redan som ung grabb 
började ~am la mynt - som ~:\ många 
andr:t. Efter uppehåll under en period 
så började Rolf i tjugoåf!>åldem återi
gen att intressem sig för limnct. Rriu 
snan fokusemdes intresset på medel-
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tidsmyntenmen h:\gen ho& numisma
tikerna var ptl den tid..:n inte siUr fOr 
denna del av numismatiken. Rolf 
blev ti ll och med avr:1dd fr~n all 
samla medeltidsmynt av en mynt
handlare. Men Rolf Hit sig uppenbar
ligen inte av:-.krlickas! Rolf p~ pekade 
slirskilt att numismatiken givit ho
nom möjlighet all få triiffa och Hi ra 
kiinna m!inniskor som han annars 
inte skulle ha miitt. 

Det blev sarnmanfattninl!svis ett 
trevligt ~r~rnötc med m5ng7l intres
santa aktiviteter och med en avslu
tande utmltrkt middag i ~makfulla 
lokaler. -

Giiran \Vahlt{l'ist 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER nch VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLOEI IÖR och UTIERATUR 

GRÄrtS LAGERLISTA 
( IIJIJif.lil· .\lllllfammrådt•l 

Klmto: rg:u:m 5. 222 22 LUND 
Tel ().16-1 ~ ~3 69 

MYNTNYTT 

Nytt jubileumsmynt i 
Finland 
Den 15 januari 1995 har del förflut il 100 
~r sedan akadcmikcm och biokemislen 
Aruuri llmari Vinanens rooelse. Bland dc 
prJk1iska 1illämpningarna av A. l. Vina
nens forskningsrc~ull:n kan nämnas en 
bc1ydande rörhänring :t\' hllllbarhe1en hos 
smör och o;l s:m11 framror all! AIV-fodrc1 
~om alhjiinll bär han~ namn. 

För f~m1 io ~r ;edan belönades A. l. Vir
t:tnen med I 9~5 ~rs Nobelpris i kemi för 
~in fiinj:inslfulla forskning inom jord
bruks- och n:iringskemin och särskill ror 
den ensilcringsmclod han uppfunnil. 

A. l. Vinanen ~ jubileumsmym är fonn
givcl av profc~or Terho Sakki. Ave=n 
visar A. l. Vin:mo:n, profil och reversen 
en klöverblomma. 

Upplagan :ir bcgr'.insad lill maximall 
~0000 juhil..:um;mynl. Dessu10m sl ~s en 
högglansig proof-upplaga p~ högst 3 000 
exemplar. 

Präglade mynt i FinJand 1994 

lO penni 
50 penni 

l mark 
5 mark 

lO mark 
100mark 

59.946.000 s t 
3.005.000 s t 

152.011.000 s t 
19.003.000 st 
19.979.000 Sl 

80.000 st 
11.300 St l()() mark. proof 

Mnuserier 
se.rie l 
serie l. proof 
serie Il 
serie Il. proof 
serie III 

25.000 St 
1.000 st 

15.000SI 
2.500st 
2.000st 
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Ian Wisehn: Apotckspoll~tt cr. Nordisk 
Medicinhistorisk årsbok 1994. Stock
holm, s 75-85, iii. 

Recensentens camle chef Nils Ludvig 
Rasmusson brukade s:iga. att han ville 
sprida numismatiken 11\ngt utanfår spe
cialistemas led och att man därfor borde 
publicera sina aniklar på annat 111111 :in i 
årsskrifter som handlade om m)'lll. 
medaljer och dylikt. En som lever efter 
denna princip är den nitige lan Wischn 
(inte fOr att vi behöver klaga på :m han 
håller sig bona frlln SNT. tOrsu\s ... ). 
Nackdelen är. au sMana aniklar ofta blir 
okända for - just specialisterna. Någon 
hjälp har man dock av att dc blir :mmälda. 

Polleuer är eu ston ämne för samlama 
och de har dessutom - tycker rcc. - ston 
intresse ur historisk. kulturhistorisk och 
social synvinkel. l vänt:m på en ny Sticm· 
stedt-Strokirk som innefaltar dels allt som 
de inte kände till. dels allt sorn kornmit till 
senare. är man mycket tacksam för alla 
notiser och aniklar öv.:r speciaHimncn. 
En sådan är Wischns över apotekspollet· 
ter. där han utgåu f dn exemplar i Kungl 
Myntkabineuets och Sven Svenssons 
samlingar. Dylika polletter. frln tidigt till 
sent 1800-tal. var antingen inlämningsbe
vis för recept eller pamkvitton för flaskor. 
som var betydligt dyrare än idag (des~
utom blandades nästan :lila mediciner pli 
apoteken). De flesta är av metall. men 
många tryckta på papper. 

Vi hoppas på en fonsättning! 
U.t 

FRÅGESPALTEN 

Fråga: 
Det är många år sedan jag köpte den 
lilla "mystiska" medaljen som avbil
das här. Den lir av silver. 33.5 mm 
och är graverad för hand. 

DEUTSCHE ABENDSTUNDEN 
IN STOCKHO(LM) BEl l. P. MOL
LER MDCCCXXXIV och ORD
NU 'G IST DAS HALBE LEBEN 

- vad syftar det p~? Texten i den 
uppslagna boken (tysk skrivstil) kan 
jag inte liisa (u tom "kritisch"). Kan 
det röra sig om n~gon liuer.ir afton
cirkel (tyskspråkig) i Stockholm? 
Och vem var Muller? 
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l m Re::ak. 
Stoll\' Brook. USA 

(Övcrsau av red .. som g:ima 
moltar svar.) 

RECENSIONER 
Christopher Eimer: MedaUic J>ortraits 
of the Duke of Wcllington. Utgiven av 
Spink & Son. London 1994. ISBN O 
907605 52 4. Rikt illust., 138 s. Boken 
kan beställ:t~ fr:\n Spink & Son Limited, 
5-7 King Strcct, St. James's, London 
SW l Y 6QS. England. Pris E24.95 exkl. 
postavgift. 

Henigen av Wellington (1769-1852) r'.ik
nas bland en av Storbrit:mniens främMa 
personligheter. Hans plats i historien 
siikradcs genom segrama mot fransmän
nen i Spanien. segern mot Napoleon vid 
W:uerloo 1815 och tiden som premHinni
nistcr. 

Mcdaljkonstnärem:1 och deras bestiil· 
larc upptäckte tidigt Wcllington (han 
hcllc rrån början Wellesley). Det fOrsta 
medaljliknande ponriillet ti llverkades 
l K l O i vax av Catherine Andras. Många 
ner skulle följa under resten av hcnigens 
levnad. Wellingtons liv och verk fa.~cinc
radc allmänheten. Den var ocks:\ omtiulig 
ntir det gällde minncsförem~l av alla dc 
slag. Vid sidan 11v de officiella medaljerna 
skulle yuerligare näm1arc tvåhundra 
mecl:lljer rramsttillas. Enklare utförda är 
:lvcn femtio s k tokens som utgavs av 
köpmän - som reklam eller som mynt
sub~titut. Nästan samtliga dessa medaljer 
ock tokens linn~ mcdt.1gna och avbildade 
i Eim.:rs katalog. Av dessa är mer än fyr
tio tidig:trc opublicerade. 

Boken är uppdelad i olika av~nill. Fön.! 
konuner en inledning som är en n:~one
rande text om medaljerna. kon~tnärema 
och om Wellington sjäh· som beställare. 

H:m var nlimligcn ofta pressad av beun· 
drarc och patrioter all sk:inka ponrlill tivcr 
sig själv. D:ircfter filljcr tv~ mycket fyl
liga delar. ~om prc~enterar medaljerna 
och pollcuenm (token\). Vid ~idan av 
be~krivningen av dc cm.kilda fiiremålen 
ltimn:tr Eimcr m~nga intressanta kom
mentarer. Man klinner dock all h:m in>pi· 
rcrats av Laurence Browns /Jri1ish hisw
riml medals. Vol. l. 1760-1 !!37 ( 1980): 
Vol. Il. 1!137-1901 (19117). Brown har 
nlimligen samma uppHiggning. lill ~ist 
följer el! alfabetiskt register över mc.dal
jcmas in~kriftcr samt el! konstnlirsregt~ter 
dlir Uven bestUllarnamnen ingk 

Chri!.!opher Eimcrs bok lir trevligt 
utfilrtl och vm v:irtl all studera. liven för en 
svensk. Man ; kulle nuturligtvis önsk;t all 
liknande bileker skulle komrna ut i Sve
rige. Enda motsvarigheten lir viii egentli
gen Unnaett.v in m(•dal art. som utkom 
197!! med Allan Ellcnius och Henrik 
Klackenberg som förfull are. 

/ IV 

Wasa-orden. Under Gustaf 
ll l:s tid voro utmärkte landtbru
kare de personer, till hvilka 
Wasa-orden förnämligast utde
lades. En viss Skånsk patron 
fikade efter en dylik utmärkelse, 
och då han en gång vid ett the
bord samtalade med några 
gamla fröknar, framställde han 
för dem huru han gjort åtskilliga 
nyttiga reforrm:lr i landtbruket. 
En af fröknarna lofvade skrifva 
till sin kusin Zibet om honom 
och rådde honom att resa upp 
till Stockholm för att uppvakta 
Zibet, som nog skulle skaffa 
honom Wasa-stjeman. Mannen 
infann sig också snart hos 
Zibet. "Jag har hittat på ett sätt 
att göda mina åkrar, utan att 
ulköra gödsel," yttrade han. -
"Hur bär herrn sig då åt?" frå
gade Zibet. - "Jo, jag instänger 
svinen i fållor på en liten fläck af 
åkern, flyttar sedan fållorna, tills 
hela åkern bli fvit sålunda be
gagnad, och på det viset gödes 
åkern, utan att jag behöfver 
köra gödseln på den." - "Ja-ja, 
herre, det är godt och väl," inföll 
Zibet, "bara inte de der svinen 
sedermera komma hit till Stock
holm och göra anspråk på 
Wasa-orden." 

Ur P G Bergs Ankedot-Lexikon 
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PERSONALlA 

Bertil Wrern 1914-1995 
Bertil Wa:rn, tidigare chef för Upp
sala universitets myntkabinett, avled 
efter en längre tids sjukdom den 15 
februari i år. Han var född den 3 sep
tember 1914 i Uppsala, vUxte upp i 
Stockholrn. utbi ldade sig vid Upp
sala universitet till paleontolog och 
avlade fil. licexamen 1945. Han 
ledde flera fältarbeten, bl. a. på Kin
nekulle och deltog i en expedition till 
Grönland 1936. Han hade en starkt 
tekniskt intresse bl. a. för fotografe
ring, vilket kom vältill pass nifr han 
frän 1952 fick anställning på Univer
sitetsbiblioteket i Uppsala. Under 
många är var han den ende naturve
tare; på biblioteket och hade ansva
ret för liueraturinköp inom det natur
vetenskap! iga området. Sedermera. 
och framför allt när han frän 1970 till 
sin pensionering 1980 var chef för 
kart- och planschavdelningen vid 
biblioteket, kom hans fotografiska 
intresse väl till pass vid uppordning 
och nyanskaffning av foto- och kart
materialet. 

Hans intressen hade emellertid 
vidare ramar. På sin fritid ägnade han 
sig åt sin myntsamling. där tonvikten 
låg på de antika mynten. Della ledde 
till an han 1960 tillfrågades av uni
versitetets rektor Torgny Segerstedt 
om han ville ta hand om universite
tets myntsamling spm stod utan till
syn efter doc~nten Erik Grens bort
gång 1959. Ar 1992. när jag efter
trädde honom och vi under mån!!a 
kvällar av angenämt samspråk gick 
igenom myntkabinettets samlingar 
av arkivalier och olika donationer. 
berättade han hur svårt det vari t för 
honom au ensam och utan hjälp 
tränga in i myntkabinettets samlingar 
och material. Han hade dock under 
de 32 år som han förestod myntkabi
nettet - såviu jag vet är det bara 
Schröder som med sina 37 år mellan 
1820 och 1857 har en längre tjänst
göringstid - uträttat ett stort arbete. 
Detta har kanske främst visat siu i 
den genomgripande nyuppställning 
han svarade för i samband med uni
versitetets 500-årsjubileum 1977. då 
myntkabinettet fick större lokaler 
och kunde visa samlingama i nya 
montrar. Frutom en generös presen
tation av svenska mynthistorien och 
de svenska besillningarnas mynt 
ställdes svenska kungliga medaljer ut 
och i särskilda montrar visades dc 
universitetshistoriska medaljerna 
med ponräu av många kända velen-
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Ren il Wtrm framför 1'11 mmlter med Sl'l'llska mynt. FotO/ •·i.wr ursltillningen .10111 

by11gdes ti/1500-tir.~;uhi/eer 1977. Fmo ur UUM:s urkil: 

skapsmän frlln Uppsala. l marsnum
ret av My111komakr 1978 presente
rade Bertil W<ern ocks;1 en fyllig his
torik av samlingarna. som baserade 
sig på omfa11ande studier i universi
tetets och myntkabinettets arkiv. l 
COIIIJife Rendu 40: 1993 gav han en 
något nedkortad redogörelse för 
kabinetteLs hislOri a och -material be· 
stånd. Hans stora intresse gällde de 
antika grekiska mynten. <l:ir han ned
lade elt stort arbete på uppordning 
och katalogisering. Han hade ocks;\ 
själv en stÖrre sanlling antika mynt. 
varur han generöst ställde mynt till 
förfogande för uppsatsskrivande stu
demer, som behövde mera material 
än vad universitetets samling kunde 
erbjuda. Genom si u arbete pfuniver
sitelsbiblioteket hade han en unik 
överblick av lilleraturanskaffningcn 
och kunde genom att undvika d'Ub
belinköp frigöra medel ur driftsan
slaget för mynt inköp. 

Till sin natur var han en försynt 
och tillbakadragen person som aldrig 
höjde. rösten för all framhäva s ig 
själv. Men de livliga ögonen och 
hans små men ivriga gester avslöjade 
etl livligt intellekt och e11 brinnande 
intresse. En oföränderligt vänlig och 
tillmötesgående kollega har lämnat 
oss. Vi minns honom och vi saknar 
hans stämma. 

Harald Nilsson 

Svenska mynt funna i 
Litauen 
Efter ha Hist artikeln om ytterligare 
uppgifter om svenska mynt funna i 
Litauen publicerad i SNT 8 • 94 sid 
204-205 blev jag konfunderad av 
uppgiften au en l-öring fr~n 166 1 
skulle in!!å i Aleksandras Patasova 
samlin!!. ]ag har varit i kontakt med 
artikelförfauaren där jag ifdgasa11e 
uppgiften. Eugenijus Ivanauskas 
medger an en fel hade uppstAll p g a 
an myntet inte varit rengjort vid 
bestämningen. Myntet som beskrevs 
som l öre 1661 var i verkligheten 
från 1666. 

S1·en Olof Kiillerholm 

Födelsedog eller uppvaktning? 
Gör det med eH 

Myntogram 
finns hos Din välsorterode mynt
handlare e ller bestä lles från: 

~unksystem 
Ostergårdsvägen 13 
455 32 Munkedal 
0524/12602 
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SEDELNYTT 

Grekland 
'y 10.000 dl':lchmai i~ Grekl:!nd Ulgi

' en 16 januari 1995 av Tl':lpcza Te> Hel
lados (Grel.lamh Bank). 

Storlek: 153 x 77 mm. 
F:irg. fl':lm~ida: violcu. m1ingfårgad. 
bak;ida: violcu. m~ngfärgad. 

Vauenmärkc: huvudet p:\ kung Philip av 
Makedonicn. 
Fr:unsidan' ponr:iu: Georgios Papanico
laou ( 1883 -1962). grckisk-amerik:ut.k 
forskare och p:uolog. 

Säkcrhct: en säkerh~tstrnd finn> inlagd 
venikalt i -.cddpapperets högr.1 del. Vid 
belysning i UV-lampa fl':lllnr'.idcr p!l 
fr.un- och bak~idoma fluorescerande 
fibrer i olika får!!<! r. P.\ bak.,idan fmmtr'.i
der ock~!! ner till vänster en Ouorc~c
r.lllde "blumma" i grönt. 

1\licro,l..rifl: p!l hahidan. i ~delo~ v.in
stra del. st!lr ~krivct \"enikall orden Grek
land> Bank (p;\ grekiska) och siffr:m 
l 0000 fy m g!lngcr. 

Idag finn' sedlar i \':tlörema 50. 100. 
500. 1000.5000 och 10.000 drat:hrnai. 
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SEDELNYTT 
Australien 
Ny 20·dollarssedcl i Au>tmlicn fr~n okto
ber 199.1. 

Storlck: 144 x 65 
Filrg fram - och babidor: röd. orange. gr~. 
Microskrift: Ord~n "TWENTY DOL
LARS" lir tryckta p~ tJ<, dn sidor av sedeln 
med .~m& bokstiivcr. 
V:1l!cnrniirkc: ~akna~. 
S:ikcrhct,tr:\d: saknas. 

Vid bcly~ni ng i UV-I:nnpa fr:untrihkr p~ 
baksidan !>cricnumrct i turkm. f:irg. Siffran 
20 'Y'b i mindre fonn:ll under 20 trycl..t i 
wan. Scdeln är :w pla,t. 

l cu av hörnen finn~ en tr:m,parcnt yta 
med en \liti~r:td vimlrO\. 

u 

Tant Olga kvitterar 
Den gamla damen konuncr in pfl 

banken med en check och karnr~m i 
luck:m sliger: 

- Var v:inlig l.. vinera p:\ hak,itlan. 
- l lur går det till. umlr:1r damen. 
- Prcci, .om n:ir mln urulcncd-

nar cu brev. 
Efter en ,t und lämnar damen fr:nn 

checken och k:unrcm Hi-.cr: 
F~n tillgivna tant Olgl. 
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AUKTIONER 
SVENSKA 

Oktober 20-21 Stockholm. B. Ahbtröm 

UTLÄNDSKA 

September 7 Mtinchcn, Panin 
16 Bryssel, Elscn 
l fl- 19 Oa~cl. Mtinzen & 

Medai llen 
20-23 MUnchen. Hirsch 
27-29 O>nabruck, Kiinker 
30 Helsingfors. Holma~to 

Oktober 2·3 Lo> Angeles. Gillio 
-1-6 MUnchcn. Parti n 
6 O>lo. Oslo Mymhandel 
7 Long Beach. Ponterio 
9· 1 O London. Spink 
Il London. Baldwin 
11·13 MUnehcn. Giessencr 

MUnzhandlung 
23-25 7.Urich. l.eu Numismat ik 
25-21\ Ziirich. Hess-Divo 
27 Ziirich. NAC 
30-31 Zilrich. St~mberg 

November l-l Frankfun. Peus 
6-7 Bu,,um. L Schulm3n 
lO O<lo. O<lo ~lymhmdel 

13·15 >lew York. Bowers & 
Merena 

20-21 Mönchen. LanL 
21 London. Spink 
21-22 Paris. Vinchon 
22-23 Sydney. Noble 
23-25 Mii nchen. Hi rsch 

December 1·2 Frankl'un. Frankfur1cr 
Mtinzhandlung 

t) New York. Kolbe/Spink 
9 Helsingfors. Holrmbto 
9 Brysstl, Ebcn 
12-14 i\lannheim, KPM 

MÄSSOR 
UT LÄN DSKA 

Oktober 28-29 ZUrich. 24th Zilrk h lrlll'l'· 
n:11iorwl Coin Show 

November 2.5 P3ri>. Salon Numi•· 
matiquc a P3ri' 

December 11-10 'ew York. New Yorl. 
International Numi,. 
matic Conventian 

FÖRENINGAR 
Myntklubben Skilling Banco 
Miirr•lo/.111: 1-l uvudbibliotckct. llunncl>crg,. 
galan S. Linkiiping. Lindblon"nnnmcl. l tr. 
kl llU0- 21.00. 
14/') Qu,tav Vasa> uppror,kli ppingar. 

Föredrag av I.Ukan Widje~Mand . 

Planering av hibl cn~ resa till 
Kllpcnhamn. lnt rc"c:uun!il:m till 
Roger Lind. te l. 013- 12 22 62. 
Planering av hHstcns mynt:nrktiun. 
Orn du vill IHmna in mynt lill uuk· 
tioncn kontakta lian<, s:.venhcd.tel 
013-808 28. 

1/10 Antik· och samlann~t"a i Cupolcn. 
Linköping. kl IU.IX)-15.30. Entre: 
20 kr. 

12/10 t.lcdtag mynt mr b~ te eller for,:llj· 
ni ng. 

Samfundet Kungl. 
Myntkabinettets Vlinncr 
har vid ~i n ~Nnöt~ till ny ordl"ör.rnd~ vall 
direktlir Björn T:lrr:I>-Wahlberg. VD i Sk:ll · 
tcbc1al:1rn:" rorening och aktiv numi"lliltr · 
kcr och forfauan: i !imnct. 11:111 cflcrtr!idcr 
dirdun lng\:tr KörberJ!. tidiprc \Cr~':un 
inom 'Jl3rb.mk,rön:Jo.cn. 

o 

SVENSK 
NUMISMATISK TIDSKRIFT l Mynt till salu 

har en upplaga på 1.400 ex. 
Ca 1/10 av dessa når ulanfOr Sveriges grlinl>Cr 

- Norden. Europa. USA. 
lidning.en kommer ut med R nr per år: 

första veckan i 
februari - maj. september- december. 

Våra annonspriser är jämfOrclsevis låga. 
För annonsering kontak ta Kjell HolmbcQ!. 

tcl 0 18-38 23 47 (kväl lstid och helger). 

Prisexempcl: 

1/ 1 sida( l 5 1 X2 14 mm) 
2:a omslagssidan 
4:e omslagssidan 
1/2 sida (15 l x 105 mm) 
1/4 :.ida (72 x 105 mm) 
1/6 ~ida (-l7 x 105 mm) 
1/ 12 ~ida (47 x 50 mm) 

1.800:-
2.200:-
2.500:-
1.000:-

500:-
350:-
175:-

Sista ma tcri:tldag: Den l :a i månaden före ulgivning. 
He loriuinal eller manus och glima ~kbs 

sände5 till K]e ll Holmberg efter överen5kornmclsc. 

Annonser som ej är förenliga med 
SNF:s. FIDEM:s och A/N P: s el i k m·/Jii)s. 

Sl\T 5 • 95 

Gustav Wa~a: Mark 1557 l/ l + 2.950:-
Erik XIV: 1/2 örc 1566 l/l+ 600:-
Johan III : 1/2 örc 1592 l+ 325:-
Siuismund: l /2 öre l 51)7 l/ l+ 475:-
Karl. riksf: 1/2 öre 1599 l/l+ 450:-
Karl IX: l öre 1610 St-h. 1+/01 450:-
Gustav Il Ad: l öre 1619 l + 600:-
Kristina: 1/4 Rd I(H2 l+ 2.ll00:-
Karl X Gulot: l iirc 1655 l 450:-
Karl XII : 4 iirc 1716 Sölfv. (l+) 350:-
Ulrika El: l Mark 17 19 God l + 3.2(Kl:-
Fredrik 1: l örc 1733 silv. 1+/0 1 275:-
Ad. Fredr: l Daler 1770 silv. 0 1 3.500:-
Gus1av III: 1/6 Rdr 1783 1+/0 1 -150:-
Gust.IV Ad: 1/2 ~t... 1801 0 1 450:-
Gust.IV Ad: 1/4 ~k. 1799 01 450:-
Karl XIV J: 1/6 Rd 1819 1/1+ ll50:-
Karl XIV J: 1/6 Rd 1829 l+ 700:-
Oskar 1: Dut..at 1857 01 3.900:-
Karl XV: 4 Rdr 1865 01 2.250:-
O:.kar Il: IOörc 1872 God l+ ROO:-
Oskar Il: IOörc 1873 Sm 43b. l+ 900:-

V i u1gcr lagerlis to r 

r' HB MYNTINVEST CORONA 
0 STORGATAN 20 

~# 611 34 NVKOPING 
TEL O 1 55·28 63 25 FAX. O 1 55·28 63 25 
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AUKTION 52 
Berzelii TelTassen 

21 och 22 oktober 1995 

Lördag bl.a 
Olof Skötkonung 2 ex. 

Knut Eriksson 9 ex. 
Sten Sture d.ä. örtug 1478 

Svensk årtalssamling dalrar och riksdalrar c:a 160 st. 
från daler 1534-4 riksdaler riksmynt 1871. 

Plåtmynt c:a 40 st bl.a. 
Kristina, 2 daler SM 1653 RRR 

Gustav Vasa, 15 öre klipping 1543 RR 
Gustav II Adolf, l O mark klipping guld 1626 

Kristina, riksdaler 1641 praktex. 
Karl X Gustav, dukat 1658 RR 

Karl XII, dukat 1700 RRR 
Gustav III, 5 kopek 1787 2 ex. 

Sedlar, bl.a. provtryck och privatbanksedlar 
Utländska guld- och silvermynt 

Stor avdelning antika mynt 

Söndag 
Ingemar Carlssons samling av mynt, 

polletter, medaljer och litteratur 

Katalog erhålles enklast 
genom insättning av Kr. J 25:
på postgiro 121 J -2 

AHLSTRÖMS MYNTAUKTIONER AB 
Norrmalmstorg l , l tr. 

Box 7662, l 03 94 Stockholm 
Tel: 08-10 10 JO • Fax. 08-678 77 77 


