1625 års klippingserie
Erik Eriksson läspe och halte
SNF på Internet!

Pris 20 kr

EFTERLYSNING
Vid en stöld från Arboga Museum den 18 juli
1996 stals 117 mynt ur museets samlingar:
Valdemar: 2 sr penninga r Lödöse LL grupp XVIIB.
Magnus l..adulås: Penning LL XVUIC:4.
Magnus Eriksson : Penning Kalmar LL XXVIII: l a.
AJ brekt av Mecklenburg: Penning Västerås LL XXXlll:l b.
Penning ca 1450-70: Srockholm LL XXXII:4b.
Erik av Pommern: Örtug LL 2-3.
Sten Sture d.ä.: lt2 örtug Västerås LL 16.
Gustav Vasa: 2 öre Svarrsjö 1541; Örrug Västerås 1530?.
Erik XIV: 16 öre (2 mark) 1563; l öre 1564; 16 öre klipping 1563.
Johan III: 8 öre (klipping) 1591; 2 öre 1573 (4 ex); l öre 1575 (SM 71 ); lt2 öre 1578, 79, 83?, 92;
Fyrk 1584 (2 ex).
Sigismund: Fyrk 1596; "Polskt mynr" 1604.
Karl IX: 4 öre 1608; l öre 1603.
Gustaf II Adolf. 2 öre klipping SärertNyköping 162?; l öre klipping SärertNyköping 162? (2 ex);
l t2 öre klipping SärertNyköping 1626, 27; l öre Arboga 1627, 28; l t2 öre Arboga 1627; Fyrk
Arboga 1627 (5 ex).
Kristina! l dukat 1615 Erfurt; l öre SäterlAves ta 1638, 44?; l öre 1634 (2 ex); l /4 öre
SärertNyköping 1636 (2 ex), 37, 16?? (2 ex).
Karl X Gustav: 114 öre Aves ta 1655, 57.
Karl XI: 2 mark 1694; 4 öre 1669, 70, 77; 2 öre 1666; l öre 1667; 2 öre km Avesta 1662;
l öre sm 1677 (2 ex).
Karl XII: 2 caroliner/1 daler sm 1718; l öre 1697, 170 l, l O, 16 (2 ex); lt6 öre sm Aves ra 1707.
l daler sm Krona n (2 ex), Pvblica Fide (2 ex), Wett och Wapen (2 ex), Flink och Färdig (2 ex),
Ivpirer, Sarvrovs (2 ex).
Ulrika Eleonora: 5 öre 17 19; l öre km 17 19 (2 ex), 20.
Fredrik I: lO öre 1739; l öre 1720, 34, 42; l öre sm Avesra 1737, 49 (2 ex); l t2 öre sm 1720.
Adolf Fredrik: 1/8 riksdaler 1768; l öre 176 1; 2 öre sm Avesm 1764, 66; l öre sm Avesta 1761;
l öre sm 17? 1.
G ustav III: l riksdaler 1782; 116 riksdaler 1786, 88; Jt l2 riksdaler 1777; lt24 riksdaler 1779
(2 ex); 2 öre sm Avesta 1777; l öre km Avesta 1772 (2 ex), 1778.
Gustav N Adolf: l skilling 1802, 05; 1112 skilling 1802, 08; 1t2 skilling riksgälds 1800, Ol;
114 skilling riksgälds 1799 (2 ex)
(Mymorten är Srockholm eller osäker, när annat ej anges.)

Upp lysningar om inbrottet eller om de stulna mynteu kan Lämnas tiLL:

Polisen i Arboga, tel 0589-885 00, eller till närmaste polismyndighet.
Arboga Museum, tel 0589- 142 10. Ordf. Lars D . Hamrelius, tel 0589- 122 10
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Svenska Numismatiska Föreningem delcgmion överlämnar den 30 mnj 5().
11rsmcdnljcn i guld till H.M. Konungen. 1ill höger om H.M. ses Torbjöm
Sundquist, ordrornnde. Ulf Nordlind. k:..o;snrurvollare. och den som lngt ner
mycket arbete pä fromtagandel av medaljen. och Lars O. Lagerqvist. H.M.
Konungens mcdaljvllrdare. Foto Gabriel Hildcbmnd. Se även sid 11 8.
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1625 års klippingserie, de s. k. provmynten
Några funderingar kring äkthet, präglingsteknik och myntort
Av Jan-Olof Björk
llt sedan T G Appelgren år
1927 - i samband med försäljningen av G Cavallis berömda kopparn1)rntsamling - skrev
dc numera ofta citerade meningarna:
"Dessa tre typer hava kanske präglats
för att såsom provinslindas till någon
överordnad myndighet" • har dessa
mynt diskuterats, se bild l. Diskussionerna intensifierades i och med
den så kallade ''srencildebatten"l.
vilken startade kort efter del att B
Ahl ström Mynthandel år 1977 auktionerade ut den fjärde delen av Gunnar Ekströms magnifika myntsamling. Bland mycket annat såldes en
exemplar av halvöret ur "provmyntserien"l. Upprinnelsen var au myntet
någon tid efter auktionen lämnades
in fOr äkthetsbedömning till Kommitlen mot mynt förfalskningar. Ganska snart kunde man urskilja representanter för dc båda Higren. Yngve
Almcr och Ingemar Carlsson hävdade efter ett omfauandc utredningsarbete. au de aktuella mynten var au
betrakta som kopior. Dessa. ansåg
man. var tillverkade under 1730-raler
med avbildnim!arna i Elias Brenners
år 173 1 utkomna 2:a upplaga av The-

A

rens samtidighet/äkthet. Å ena sidan
övcrcnssrrimmcr myntbilderna i stort
ganska viii med de regulj:ira hammarprriglade klippingarna från tid en.
Men å andra sidan har jag observerat
serien s udda karaktär ur präglingshänseende. Mynten har helt enkelt
verkar för vlilgjorda, i synnerhet vid
jämförelse med de exeptioncllt usla.
reguljära hammarpräglade. Ibland
har andra samlare frågar vad min
inställning varit. På grund av de
redovi sade tvivlen har jag inte kunnat ta parti för någon sida i debatten.
Under senare tid har Ulf Ouosson
efter 15ngvarigt studium av Gustav
Adolfs kopparklippingar kunnat presentera ··punsidenriska"sv~tkronor.
vase och andra detaljer från mynten
ur den aktuella serien. vilka enligt
min mening väl övcrcnssrlimmer
med de ordinarie klippingarnas'.
Med utgångspunkt från dessa nya
rön och indicier enligt nedan anser
jag att man kan avf:irda frågan om
huruvida klippingarna iir samtida eller ej. Snararegiiller der nu färsöka

förklam dessa myms speciella karakriir /priiglingsreknik och ''ar de
kan ha priig/ars.

saurus Nummorum Sueo-Gorhicomm~ som förebild. Man ponerade
med au gravören C G Hartman
( 1666- 1738) kunde ha haft något
med saken att göra. Enligt smntida
dokument skulle Hartman ha haft
tillgång till en press för mynt- och
medaljprägling. Der omniimns att
han kulle ha tillverkat och sålt bland
annat medaljer5. P G Carlsson har
senare framfört liknande åsikter6.
Morparten i denna debatt utgjordes
av Bjame Ahlsrröm och Rolf Sjöberg. Dessa menade. att myntens äkthet var odiskutabel på grund av att
kunniga numismatiker i äldre rider ej
förkastar dessa mynt. M an menade
också. att der inte var troli gt att myntkopior i koppar till verkades under
1700-raler. Samlamas intresse för
koppam1yn1 under denna tid var
mycket svalt och någon egentlig
"marknad·· för kopparn1yntskopior
torde ej ha existerar.

Debatten fortsätter
på l990-talet
Författaren till deua debauinlägg har
haft en kluven insriillning till myn100

Va rfOr är d et troligt att klippingserien 1625 inte är priiglud
under 1730-talet?
Der viktigaste argumentet för att
klippingserien inre skulle vara präglad under 1700-taler är en gott och
vm samrida uppgift. l titelbladet
till Brcnners l:a upplaga av ovan
nrimnda bok. tryckt år 169 1. står au
Irisa:
Med största FlijVMöda/ och Omkåstnad sammanförte/afritadelbeskrefne
och med Kong!. May:s nådigaste Privilegio första gången publicerade, alf
Elia Brenner Med dess egen bekostnad hos hwilken alle berörde gamble
Mynt in originali äre at besee.
Brenncr beskriver i del diirpå följande förordet hur hans passion för
numismatiken och mynrsaml;mdcr
viixr fram:
.. .hwarföre iag och alt ifrån Barndomen fattat ett särdeles Behag till dess
grundeliga och rätta Wetenskap/ anwändandes där tilV så wäl min mästa
Lijfz-lijd/ i Förskaffande! af sielfwa
OriginaiMyntenf som och /jämte en

oförtruten FlijV en stoor Omkostnad
dem rätt och exact att attaga [avbilda,
förf anmärkning)/ ...
Dc mynt som han inte lyckades förviirva ritade han av. Ett stycke H.ingrc
fram i förordet heter det diirför:
Och ändoch en eller annan för detta
kunnat framtee [uppvisa] en Deel af
desse wåra gambia MynV så har llkwäl ingen hunnit till den Fullkomligheetl hwarken till sielfwa Antahlet/
hwilket af mig till några hundrade
Stycken af de raresta och märckwärdigste/ som aldrig förr sedt DagzliuseV förökt är/ som och till Figurerna,
dem iag alla med egen Hand med
mycken Achtsamheet och Möda tecknat och afsatt.
Der har i debatten framförts synpunkter p:\ att framför allt ettöret ur
klippingserien överensstämmer fli r
väl med Brcnncrs avbildning. Den
snett placerade kronan på myntets
fr:\nsida har tagits som exempel på
detta. Den "exakta" placeringen knn
var:t en följd av att Brcnncr möjligen.
genom an anv:inda ett runt papper
och grafit. "kalkerade" av mynten
före den slutliga avbildningen. Denna metod ger dlircmot inte 1illdcklig
sk:irpa för att återge detaljerna i
myntbildcrna. Så gott som samtliga
kronor har dUrför avbildats p~ Cll felaktigt slitt. Dc Ur dessutom genomg~
endc av stereotypt utseende. Sist i inledningen till planschdelen nämner
han någ01 om mynrkopior:
Sidst bör man weta/ at dhe supponerade [suspekta-falska] Mynten/ hwilka
för någon lijd sedan ä re gutne/ och af
en eller annan för Antiqua framwijses/
om hwilkas upprichtigheet [äkthet)
man doch med skiäl bör draga något
twijfwelsmåV äre aldeles uthur detta
Wär1<et uhtslutne/ på det at dhe icke
må draga med sig någon misstanka
öfwer dem/ som effter sine veritable
Original er här införde äre.
Der framgår av ovansrående ciwt att
Brcnncr iigdc eller kUnde till klippingseriens existens redan före ~r
1691. Om dc vore kopior skulle dc
al ils~ ha tillverkals före detta år!
Der har hlivdars i debatten att dc
skulle vam prUglade i nagon forn1 av
myntpre~s. Det faktum att framför
allt ett örena ur serien ofta iir dubbclpriigladc gör der högst osannol ik t att
SNT5·%

Bild l. Klippingserien 1625: euöre metl "spansk skii/d", halvöre och kvartsöre (fyrk), SM 169. 171 resp 172. KMK.
Foto: G Nildebmnd.

de präg lats i press. Ä ven om det i
praktiken kanske bara är ettöret som
företer dubbelpräglings skall. som
tidigare debattörer varit ense.. om,
hela serien ses som en enhet. Ar en
representant att anse som samtida/
äkta skall de andra också anses vara
det.
Ett annat indicium som tal ar för
äkthet är det faktum att myntens
samtliga kronor har eftergraverat
perspektiv, se bild l. Detta har utförts
i stampen med en stickel eller dylikt.
Det kan knappa~! ha funni tS någon
anledning för kopisten au först tillverka komplicerade punsar utan perspekti v. för att sedan skapa ett dylikt
direkt i stampen. Mycket talar för au
punsen var befi ntli g och användes
vid den ordinarie klippingtillverk ningen, se nedan.
Att representanter ur klippingserien inte har förekommit i fynd har i
debatten tolkat.~ som att de inte skulle
kunna vara samtida. Detta är riktigt
såtill vida att några registrerade fynd
inte har innehållit dessa mvnt9. Det
är dock inte troligt att alla fynd, om
ens en bråkdel. har registreratS/inlösts. Särskilt inte under 1600- och
1700-talen, då den myntade metallen
oftast representerade ett högt värde.
Av de bevarade mynten framgår au
några mycket väl kan ha legat i jorden i åtskilliga åriO.
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Hur kan man f6r kJar a de
olika klippingtypernas speciella
karaktär?
De olika karaktärerna har naturl igtvis sin förklaring i skild a präg lingstekniker. De reguljära handpräglade
klippingarna från är J624till 1627 lir
traditionellt hammarpräglade, se bild
2. Understampen, vilken var plan
och försedd med negativ, spegelvänd gravyr av myntets frånsida, var
fixerad vid något fast underlag,
som kunde uppta de stora krafier
som uppstod i präglingsögonblicket.
Frånsidans myntyta är därfOr oftast
plan. Enligt min mening ka11 understampen ha vari t så stor attfler än en
mymbild fått plats11 • Detta skulle
kunna förkl ara det faktum au det
förekommer mynt med två parallella
myntbilder. Fördelen var uppenbar;
man sparade materiel eftersom en
större understamp bör ha haft längre
livslängd. På denna tilläts man att i
större utsträckni.ng "fuml a'' med de
små myntämnena. Många klippingar
har kraftigt snedcentrerade frånsidor,
jämför ettöret på bild 2. Om understampen varit lika stor eller bara
något större som de planemde mynten skulle dessa trillat över stampens
kant innan prägli~1gen. Något avtryck som markerar understampens
kant har jag veterligen aldrig sett

på någon hammarpräglad kl ipping.
Man kan därför anta, att understampen varit betydligt större än myntämnet. Den likaledes gmverade överstampen var förmodligen utforn1 ad
som en traditionell stamp, det vill
säga lös stålstång med runrrvärsnill.
Stampens präglingsyta var av kmll'ex
form. Detta framgår av det bevarade
myntmaterialet. Om man ponerar
med en plan överstamp som inte
legat dikt an mot myntämnet, bör
vibrationema ha varit mycket kr:tftiga även om man kanske inte höll
stampen direkt mot handen, utan troligen via tllng. Schablonmässigt kan
man kanske säga att de snedriktade
kraftema/hammarslagen neutraliserades vid användandet av konvexformad stamp. Ytterligare en fördel med
denna stampform kan ha varit att
prägling uppstod vid lägre krafter.
Givetvis blir dc centrala delama av
myntbilden bättre utpräglad pli bekostnad av de perifera. Dessutom bör
livslängden på en rund och konvex
stamp ha varit längre än för en liknande av plan och kvadratisk fonn.
Sammanfattningsvis kan man säga
att överstampens utfonnning var väl
anpassad till trad itionell hammarpräg ling.
Det är inte uteslutet att man parallellt under vissa perioder använde

-
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varianter av denna präglingsteknik.
Mängden myntad koppar sattes i
främsta ru mmet, medan präglingsteknik och kvalitet var av underordnad betydelse. Exempel på sådan
teknik kan vara att man hammarpräglade direkt på valsade och utskurna
tenar.jöre utklippningen. Vissa mynt
tycks uppvisa tecken på detta. Vid
prägling pil ten blir myntens konvexa
sidor parallella med tenens liingdriktning. Sidorna som utklippts blir föl jaktligen raka och vinkelräta mot
tenens längdriktning.
Det har gjorts gällande att man
använt graverade handsläggor (!)
som "övcrstampar"t2. Om så skulle
varit fallet borde rimligen inte några
av dessa klippi.ngar vara dubbelpräglade med cirka en millimeters parallell förskjutning. Kraften i ··andra
slaget" har i princip varit lika stor
som i det första n. Denna typ av präglingsdefekt är inte sällan förekommande. I sammanhanget kan man
fråga sig; vilken myntpräglare var sil
träffsäker? Mynten vittnar om att förhållandet snarare var det motsatta.
Kan inte den graverade släggan studsat? Jo, men inte med så stor kraft.
De aktuella mynten ur 1625 års
klippingserie är inte hammarpräglade. Reliefen är högre och hela
myntbilden är väl utpräglad. Det är
uppenbart att präglingskraften varit
betydligt större då dessa tillverkades.
Som en följd av detta har man kunnat
använda sig av plana präglingsytor
på sål'ii/ wzder- som överswmpm:

Starnparna har haft. också till skillnad frän de reguljära myntens. kvadratisk präglingsyta. Och åtminstone
överstampen har kunnat fixeras i
kvartsvarvs intervall. Detta åte rspeglas på mynten, eftersom de förekommer som såväl lik- och motvända
som höger- och vänstervända. Det
opräglade myn tämnet måste också
ha kunnat fixer.1s i rätt läge. ty man
ser aldrig dessa klippingar snedpräglade. I sjiilva verket är till exempel
sköldens sidor på ettöret alltid parallella med myntets kanter. Starnparnas form tycks vara avsedd för
"maskinell'' prägling.
En annan viktig detalj att lägga
märke till. oftast på ettörena. är den
tidigare nämnda dubbelpräglingen. I
bland har f1cr än två krafti2a slag format myntens bilder. lnt~essant att
notera är att båda sicloma pil ett och
samma mynt kan vara dubbelpräglade. Kantema på dessa klippingar är
alltid mer eller mindre buktiga. Formen är uteslutande konvex. Det stora
präglingstrycket gjorde att metallen
mellan stamparna expanderade vin-
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ke lrätt mot dessa. Expansionen var
naturligtvis större mitt p<\ myntets
sidor lin vid dess hörn. En annan
anledning till den karaktäristiska formen kan ha varit viktjustering av
myntämnena, framför allt i hörnen.
Denna aspekt på formen kanske har
större berättigande vid prägling av
mynt i ädla metaller. Möjligen lir de
avklippta hörnen en följd av präglingstekniken. Antag att man använde ett kvadratiskt rör eller dylikt,
monterat på den kvadratiska (!) understampen för att lixera myntämnet
i rättläge före präglingen. Vid placeringen av myntämnet i röretunderHittade det säkert om ämnet var något
"justerat'' i hörnen.
Vissa antaganden har gjorts om att
klippingserien skulle vara tillverkad
i sliiggverk vid myntverket i Siiter1 ~.
Dessa teorier kan jag inte utan vidare
acceptera. Det finns mycket som
talar för att så inte är fallet.

Var är det sannolikt att punsar
och stampar tillverkades?
Två alternativa platser föreligger diir
punsar och stampar till de reguUiim
klippingarna kan ha tillverkats
Stocklwlm måste sedan länge ha
haft minst en egen gravör. Denne
harle nalllrligtvis st.or erfnrenhet av
att till verka punsar och stampar avsedda för silver- och guldmym. Han
bör rimligen varit bunden av traditioner och teknik beträffande myntni ng
i ädelmetall. Jag tänkerdil nännast på
gravyrmancr. Mynt av ädelmetall
från tiden före och omkring år 1625
har oftast flacka mymbilder. Detta.
kan man konstatera. beror främ st pil
mera ytligt graverade stampar. Myntbilderna är också ovanligt rika på
detaljer och text, till exempel llera
omskrifter ctc 15• Möjligen kan man
hävda att denna stil äterspeglar den
bakgrund eller parallellsyssla gmvörerna vanligen hade. nämligen guldeller silversmide. Andra kännetecken
är bland annat de plana och kvadra·
tiska stamparna som användes vid
präglingen av alla de ädla klipping·
mynten.
Man kan bara spekulera i om Siitt:r
hade en egen gravör mellan åre n
1624 till 1627. som sysslade med
klippingmyntningen. Det som talar
för att så var fallet är enligt min
mening de synnerligen enkla mynt·
bilderna. Dessa innehåller endast det
absolut nödviindigaste. När det giillcr
ettöret pryds åtsidan av regentens ini·
tialer. dc tre sveakronorna samt årtalet. Frånsidan upptar bara dalavapnet
och valören. Kronan ovan vapnet iir
för övrigt identisk med sveakro-

norna, se bild 2. Bildelementen iir
dessutom utformade på i princip
enklaste siitt. Ocksil dessa detaljers
höga relief skvallrar om en ocrfaren
gravör. Koppar iir e•.~ h;\rdare metall
iin Hdclmetallerna. Andf.l iir kopparmynten djupare graverade. Punsarna
verkar Uven ha varit grövre stuckna.
Stampformcn, som både iir cirkuliir
och konvex, avviker ocks<\ från det
traditionella i Swckholm.
Utifr•'n detta resonemang vill jag
påstå att punsarna och stamparna
avsedda för dc reguljiira hammarpriiglade klippingarna är tillverkade
i Säter/Nyköping.
Visserligen lir det känt att den förste gravören i Sätcr anstillides sent
under år 1628•6. Han anstiHldcs av
myntmilstaren Marcus Koc k. elle r
möjligen av dennes stlillförctriidare i
Säter. Tobias Cleinau. för att gravera
valsar till rundmynten. Det nya valsverket uppfördes under Kock år 1627
efter det att förre myntmUstaren Gillis Gillisson Coyet d y fått sparken.
Antagligen ville Kock ha sin egen
personal i Siiter. varför han lät den
fömlOdade äldre gravören. med Ilera.
Himna myntverket tillsammans med
Coyct. Detta antagande ter sig korrekt vid en jämförelse mellan klippingarna och de följande rundmynten. Gravörstilen pli de mer skickligt
graverade och detaljrika rundmynten
skiljer sig markant från klippingarna.
Jag har inte funnit en enda gemensam puns. Detta faktum styrker tesen
om att gravören ogiirna sl1ipptc i frän
sig sina verktyg och punsar.
Niir det gäller den omdiskwemde
klippingserien tyder myc ket på att
,\'UIIIIpama till verkades i Stockholm.
Pun.1·ama, däremot. är sannolikt
graverade i Säter. Antagande bygger
på att punsidentiska svcakronor. vase
med mera. vars punsar enligt resoncmanget ovan bör vara till verkade i
dc rcguljiira
Säter. förekommer
klippingarna. Punsen får sveakronorna var troligen befintlig. ty vad
fanns för anledning atttill verka en ny
puns utan perspektiv. för att sedan
gravera ett direkt i stampen?

r•'

Fanns möjligheten och tekniken
att prägla den omdiskuterade
klippingserien i Stockhoim?
Vid denna tid - i sviterna efter "det
andra Älvsborgs lösen" - led Sverige
fortfarande av brist på silver att förmynta. Sedan är 1617 hade mynt verket i praktiken gått på "halvfart"'.
Under år 1625 myntades en blygsam
upplaga av ettören i silver. vilka i dag
lir mycket sällsynta. s atedes fanns
både resurser i såvlil personal som
SNT 5 ·CJ6

maskiner och utrustning. Detta fak tum, liksom konungens starkt uttalade önskemål om mvnta den vid
Swra Kopparberget fortsatt producerade kopparen samt förse marknaden
med behövliga skiljemynt. talar för
an en vis.1· koppam1yntning. kanske
av fOrsöks- eller testkarJktrir. kan ha
ägt rum i Stockholm. Denna hypotes
skulle kunna förklara prägling~tckni
ken varmed mynten tillverkats.
l Stockholm cxi~tcradc troligen
två typer av präglingsmaskiner/tekniker. De mindre silvem1ynten Ur antagligen tillverkade genom traditionell hammarpr1igling. Den oregelbundna stämpelsiiiilningen samt den
relativt lilla myntytan tyder p~ detta.
De större silvem1yntcn. d1ircmot. iir
förmodligen priigladc i n ~gon fonn
av fall verk. Detta antagande gru ndar
jag bl a på den oftast regelbundna
stämpels tä llningcn. Stiimpc lst1111 ningen behöver i och för sig inte vara
regelbunden för att mynten skall
anses ha priiglats enligt denna
metod. Om stampen var rund och ej
fixerad i ett speciellt liigc p~ annat
vis. blir stämpelställningen allt annat
än regelbunden. Men det iir framför
allt myntens storlek och relativt goda
utprägling som talar ror att dc är tillverkade i fallverk. Att dc större silvemlynten skulle vara hammarpriiglade. oberoende av lös eller lixcrad
överstamp. bedömer jag som uteslutet. Släggverkct. vilket niimnts som
möJlig ~räglingsmetod ror klippingscncn. mtroducerade.\ så vitt man
känner till under 1700-talet "· De~s
utom uppvisar sliiggverkspräglade
mynt karaktiiristiska kiinnetcckcn.
Jämför med 1- och 2-öre SM: dessa
~r ofta. för att inte siiga alltid. parIlelit svagpräglade.
Någon myntpress fanns ej i Sverige vid denna tid. Dc första togs i
bruk först under drottning Krist inas
senare regeringslir och då för medaljprägling 1M. Vete rli gen iir Karl X Gustavs riksdaler 1654 den första mynttypen priiglad enligt denna metod.
Under år 1625 bör det mnnodadc
fallverket h:~ varit tillg1ingligt för
myntprodukt•on, ty inga större mynt
från Kong!. Myntet i Stockholm iir
kända från detta k

Vad kan vara orsaken till
att man priigladc den speciella
klippingserien?
Vid myntverket i Siiter hade man
pr'Jglat kopparklippingar ror hand
sedan är 1624. Svårigheterna vid
produktionen av det nya kopparmyntet var mycket stora. vilket bland
annat gav mynt av oregelbunden vikt
SNT j ·96

lliltf 2. S\·eriges fiir..ra reguljiim kopparmynt prilglwlt• i Siltt•r. 1·:\'rk 162-locll etWre
1625. Pril'lll iigo. Fow: C 1/iltlt·lmuul.

och tvivelaktigt utseende. Det var
förM under september nämnda ~r
~om till verk ningen kom ig~ng i
blygsam ~kala. Problemen fonsatte
dock. av vilka kan niimnas snidverkets (skiirvcrkets) bristande funktion. ej fårdig~tiillda byggnader och
rcd!>kap samt brist pli vattcn•9. l börj:m av man. år 1625 togs det nya sliitvalsverket i bmk. Men redan tidigt
på morgonen den första dagen i maj
intr'jffade den stora katastrofen. io
m1inni:.koliv gick till spillo niir
tjusteråns kraftiga vattenOödc. till
följd av den snabba snösmiiltningcn.
tog med sig hela myntverket inklusive garhyttorna. smedjorna etclu. Det
~ku ll e dröja mer iin fyra månader
innan myntningen lick någon niimnvUrd volym. Men svåri gheterna skulle fortsHtta. i princip ända ti ll valsverkspriiglingcn introducerades, för
den hårt prövade Gustav Adolf och
hans personal vid Myntet. Den mer
kva liliceradc personalen vid myntverke t. och d5 tiinker jag siirskilt pli
gravören med eventue ll mcdhjiilpare. bistod troligen inte dc ditkomn~cnderadc knektarna vid uppröjnmgsarbetct efter översvämningen.
Dc var siikerligcn inte heller si.irskih
"anviindb:~ra" hos dc inhyrda ti mmcnnlinnen vid 5teruppbyggnaden.
Man kan bara spekulera i var dessa
personer gjorde bUst nytta och van dc
tog viigcn/lick order om att bege ~ig
under återuppbyggnadsskedeL
En av or..akt:ma till klippingseriens tillkomM kan vara arbetsbrist vid
myntverket i Siiter i samband med

överl-viimningen och den diirp~ vidtagna ~ teruppbyggnaden av myntverket. D:'\ kan man anta att den fdrmodadc g ra' ören och eventue llt
ytterligare någon pef-'on fick order
att bege \ig till Myntet i Stockholm.
Kan.\kc för att Wra av eller biMå de
mera yrkc~kunniga kollegcma. Pli så
vis kunde man behålla per~onal i
nyckelfunktioner an~tiillda under
drift.\tOppet. Det kunde kanske vara
~vlln att ~tcr.uhtiilla per~onal med
:.:'Idan l..ompeten.\.
Av k1illmatcrial framgår att Coyet
lick or:ikncliga klagomål p:'\ för lllg
produktion. samt kanske i detta sammanhang viktigare. k l ippingam<L~ utseende och vikt. Ironiskt nog kanske
katastrofen gav den utskiilldc Coyct
en chans att visa utt han kunde prligla
vackra klippinga r med föreskriven
vikt. Det kan inte uteslutas att serien
iir en mrsöks-eller tcstp riig ling. Mer
om denna teori nedan.

Är det .wum olikt att klippingserien l 625 ii r priiglad i jal/11erk
i Stockholm'!
Personal vid Myntet i Stockholm
hade. historiskt sett. icke obetydlig
erfarenhet att priigla klippingar. Vid
ett nertal tillf:i llen under femrio år
1562 till 1612. priigladcs klipping~
serier i silver och guld. sr bild 3.
lledcmoraklippingama 1521 -22 och
svansjiherien f~n lir 1543 oriiknadc.
vilka har mer oregelbundna f'om1er
iin dc övrig:~. Gemensamt för samt-

-
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liga av de övriga och den omtalade
klippingserien är, för det första, att de
har något slag av kantmarkering.
Vanligen utgörs den av en enkel ram,
men även mera avancerade fom1er
förekommer, bärder till exempel. För
det andra har de mycket snarlika
plantsformer. Kanterna iir mer eller
mindre konvexa. Vanligen lir buktningen störst mitt på sidorna. Också utgåvorna frän myntverken vid
Gripsholm. Kalmar, Nyköping och
Vadstena samt åboklippingarna, från
åren 1556-57, visar exempel på detta
utseende. Dock kan klippingarna i
ädelmetall av naturliga skiil vara en
aning mer viktjusterade. Det framgår
av ädelmetallklippingarna att tekniken för att fixera stampar och myntämnen var kiind redan då dessa präglades. Mynten ur den aktuella klippingserien fTån är 1625 har ytterligare en gemensam nämnare med de
ädla syskonen: den kvadratiska och
plana stamptypen varmed de präglats. Det synes mig därför högst sannolikt att klippingserien är präglad
med samma präglingsteknik i Stockholm. Dessutom företer den nästföljande år präglade guldklippingcn,
l O mark 1626, samma karaktär och
präglingsmetod. Tekniken och kunskapen bör således ha funnits i behåll
även år 1625.
Sannolikheten för att Säter skulle
ha varit myntort för klippingserien är
obefintlig. Det omfattande källmaterialet ger inget belägg för att man
skulle ha experimenterat med sliiggverk, eller fördenskull fallverk . i Säter21. I själva verket var Coyet ingen
innovatör. Han var dessutom mycket
upptagen. både före och efter översvämningen, med att åstadkomma
rimliga produktionsnivåer. l stället
planerades redan under hösten år
1625 för det kommande valsverket,
vilket var klart för drift april 1626.
Ej heller Nyköping är aktuell som
myntort, ty myntningen kom i gång
först efter halvårsskiftet 1625. Präglingstekniken man använde var traditionell hammarprägling. Men ganska
snart övergick man till valsverksprägling. Detta skedde runt årsskiftet
1625-2622.

När under 1625 är det troligt att
klippingserien är tillverkad?
De första klippingama saknade ram
runt myntbilderna. Först någon gång
under andra halvåret 1625 präglades
de första mynten med ram, se bild 4.
Framförallt ettöret av denna typ är
mycket vanlig, medan typen med
ram förekommer mycket sparsamt.
Av Ottossons studier kan man kon104

statera att kronorna på dessa båda
klippingtyper förekommer "punsidentiska". Det Ur dessutom samma
puns som använts till mynten i den
omdebatterade serien23. Dock har
man, som tidigare anförts, direkt i
stamparna graverat perspektiv till
kronorna. Det är därför mycket som
talar för att punsen var befintlig när
den användes för den aktuella klippingscricn.
Punsens "användningskedja" bör
ha sett ut ungefliT som följer. Atminstone fram till sommaren år 1625 bör
de vanligen förekommande, hammarpräglade klippingarna utan ram
ha till verkats. Om den förmodade
gravören tog med sig sina verktyg
och punsar till Stockholm i samband
med översviimningen i Säter bör den
omdebatterade klippingserien vara
tillverkad någon gång under sommaren. Det eftergraverade kronperspektivet talar också för att myntningen
knappast var av permanent karaktiir.
Gravören bör därför ganska snan ha
återvänt till Sliter. Han tycks ha haft
med sig punsen, ty de reguljära IHimmarpräglade klippingarna med r..un.
vilka lirefterföljare till dem utan, kan
också uppvisa denna krontyp. Det är
möjligt att den aktuella klippingserien med mm blev stil bildare för de
efterkommonde klippingarna. Mer
om detta nedan.

Är mynten ur klippingserien
provmynt eller reguljära?
I första rummet kan man antagligen
betrakta klippingserien 1625 som en
test- eller försöksprägling utförd av
Coyet i Stockholm. Om serien initierades av Coyet själ v är av naturliga
skäl oklart. Dokumenten etc från
Myntet i Stockholm avseende denna
tidsperiod är tyvärr sp<•rsamt förekommande och ofullständiga. Vissa
års räkenskaper saknas helt. Det troliga är dock att myntningen blivit
utförd på direkt order från Gustav
Adolf eller någon av dennes ombud.
Man kan urskilja två huvudsakliga
syften. Klippingseriens tillkomst kan
sannolikt ses som ett led i utvecklingsarbetet inför en ny och förhällrad präglingsmetod vid kronan~
myntverk i Säter. Vi vet. alt detta
arbete ledde fram till valsverkspr'Jglingen. Nybyggnationen för denna
produktion påbörjades under hösten
1625. Beslutet om investeringen bör
därför vara fallat under sensornma·
ren samma år. Man fi\r förn1oda att
ansträngningarna för att ås tadkom·
ma ett fungerande präglingsvalsverk
inte medgav något utrymme för ex·
perimenterande med andra präg-

lingsrnetoder. Under och efter denna
tid är det därför inte troligt att den
aktuella klippi ngserien iir tillverkad.
Det andra syftet skulle kunna vara att
stilla behovet av skiljemynt, som
rimligen bör ha uppstått efter driftavbrottet i Siiter. Mot bakgrund av det
relativt stora antalet bevarade exemplar bör upplag:m ha varit relativt
stor. Den icke regelbundna starnpstiillningen tyder också på detta.
Dock tycks det som om man bara
anviint sig av ett enda stamppar till
respekti ve valör. Detta och, återigen
det eftergraverade kronperspektivet,
kan styrka att präglingen var tillflillig
och primär1 av försökskaraktär. De
präglade mynten släpptes förmodligen också ut i cirkulation. Det fanns
rimligen ingen anledning att kassera
en relativt stor mängd vackra mynt
som dessutom höll något så niir riitt
vikt. Nästan alla bevarade exemplar
skvallrar om an ha cirkulerat i den
allmänna rörelsen. Av en del exemplars hårda slitage att döma tycks de
ha cirkulerat åtskillig tid. Trots att
klippingama avlystes som giltigt betalningsmedel år 16262~ representerade de ett värde. Det är allmänt känt
att icke giltiga mynt, både förr och
senare, cirkulerat som metall.
Sammanfattningsvis iir det alltså
inte Lroligt all serien var avsedd som
provmynt i klassisk mening. Det vill
säga för uppvisning och godkännande. De kan snarare betraktas som
försöks-, test- eller rent av "tillrållighetspriiglingar". för att använda T G
Appelgrens ord. Man kan betrakta
präglingarna som stilbildare för de
kommande klippingarna. både för de
hammar- och valsverksprägladc. Jag
tänker då på ramen och kronoma
med perspektiv,jiimför bild 4.
Varför utformades ramen på ettöret som en sköld? Ramens funktion
som skydd mo.! "giriga fingrar" verkar långsökt. Aven om koppam1ynten var värdemynt så var kopparen
ingen dyr och eftenraktad metall.
Till yttermem visso utt1irdades den 9
juni 1625 ett Mantlat om koppar·
lm·ms tillverkande och dess bruk
e/ter 1•igtenlS. Bland annat angavs att
betalningar i koppannynt över 3 öre
skulle viigas. Bakgrunden till detta
mandat var självklart klippingamas
ojämna vik t. Ramen på klippingmynt av iidla metaller kan däremot
vara ett viktigt skydd mot mctallstölder. Företeel~en att rama in myntbilder har i Stockholm och annorstiides
därför gamla anor.
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Bild 3. Si11·rr- O<:h guldklippingar präglade i Sux:kholm ..
(SM 52)
8 öre 1564
a) Erik XIV
(SM/2.J )
4mark/569
b)Johan/11
(SM/37)
8öre 1592
c) Jolwn /11
endtiSI priiglad på Grips/w/m.
(SM /6a )
/mark 1598
d) Karl (IX). hertig
guld
(SM /2)
5 mark /6/0
e) Karl/X
guld
l O mark J626 (SM 8)
j) Gus1t11• Il Adolf
Jfr centrering. p/all/s- och stampfonnmed kopparJ.Iippingama ptl bild J. Primt liJiO. Fmn: J Kra111~. B Ah/ström Myntlumdl'l AB.

Möjligen betraktade någon i
Stockholm. med r'.illa. Dalamas landskapsvapen i form av dc korslagda
pilarna som c11 vapen i heraldisk
mening. Som ell sådam borde det ramas in i en sköld. Kanske har dc
mindre bemedlade kollegerna i Säter
sedan fcllolkat eller fdrenklar den
heraldiska skölden till en enkel. kvadratisk ram.
SNT5·96

Kan k lippingserien varc1
identisk med provet " af en ny
stämpel med ränder" ?
Jag vill iiven ta tillfållct i akt all presentera en ny tolkning av dc numera
ofta citeradel6 breven från Gustav
Adolf i Riga till kompanistyrelsen i
Stockholm. Blida amas vara skri vna
den ·· 12 oktober'· år 1625. Men av
brevens innehåll frmngllr får det för-

sta all de är skrinw 1·id olika lidpunklt'r. Stiemstcdt anmärker också
pli dcna i en nor n . Han upplyser lä!-.aren om an det fårsta brevet .. mahända.. är nagol äldre än det andra
och troligen infön i Riksregistratu ret
av misstag under 12:e oktober. Det
flirsw bre1•e1 har bland annat följande
intressanta inneh1111l8.

-
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u.

b.

c.

Bild 4. Eliöre klipping 1625. 1/·e olika typer i kronologisk ordning(?).
a) Siiler
hammarpräglad lilan ram
krolllyp E, en/ Antikören aukt 16. 1995.
b) Swck/wlm'
fallverkspräglad? med ram krontyp E. eftergraverat perspektiv.
c) Säter
hammarpräglad med ram
krontyp F ( livenmed typ E!).
Mynt a och c privat iigo. b KMK. Foto: G Ni/debrand

...efter såväl Vår som Kompaniets
stat mestadels står på kopparen och
denna hålles i föga pris, och det intet
bättre finnes än kopparmyntet, derföre skulle Kompanistyrelsen alfvarligen se uppå det Myntet vid Säter
hade sin gång, till att stoppa den peoningenöd som å färde vore ...
Motsvarande stycken i det andra
brevet har följande lydelser29.
Vi förnimme det kopparen, som var
högt stigen tillbakars, nå åter skall
vara uppstigen i Hamburg till 85 R:dr
allaredan för fem veckor sedan och
troligen att skola stiga högre. Utur
Spanien halve Vi visse aviser det han
är mera begärlig och högre i pris, än
som någonsin tillförne varit hafver.
Vidare heter det: Huru ock kopparen
kunde uppslå så vidt, att l kunde få
150 daler för skeppundet af plåtkopparen, då akte Vi bäst att uti tid förhandla 1, 2 eller 3,000 skeppund ...
och förrnode Vi att l härvid göre all
eder flit, såsom ock att med all åhåga
skaffa oss den tull Vi af Kompaniet till
krigssakernas utförande accorderat
hafver utan dröjsmål.
Av citaten framgår att kopparpriset
hade hunnit stiga så mycket mellan
det första och andra brevet, att det
kunde bli aktuellt att sälja kopparen i
form av så kallade ungerska plåtar i
stället för att mynta metallen.
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För det andra har breven också

olika slutliga adressa1e1: Det första
brevet är, i likhet med det andra, ställt
till Kompanistyrelsen i Stockholm
men med vidarebefordran till myntverket i Säter. Det andra brevets slutmål var med största säkerhet Nyköping. Detta brev har bland annat
följande intressanta innehåll beträffande myntningen:
Efter som l Oss för någon tid sedan
en prob af en ny stämpel med ränder
och lämmeligen nätt slaget tillskickat
hafven, så behagar Oss samma mynt
väl och kunne väl lida det l handlen
med samma myntasvenner på 6 daler
eller mindre för skeppundet, allenast
att de göra sig på folk så fast, att de
kopparen så mycket nöden fordrar
eller fördelen tillåter förmynta kunna
helst i tuörestycken, till att skynda sig
med myntet och att vinna omkostnad.
Det är lätt an förstå kungens entusiasm över den vackra prägeln. i
synnerhet vid en jämförelse med de
tidigare (hammarpräglade) han förmodligen blivit förevisad. De översända mynten var sannolikt valsverkspräglade ettörcn. Ty dessa är
nämligen de enda valsverkspräglade klippingarna från 1625 som har
ram (halvöret saknar ram). Gustav II

Adolf har också önskemål om att det
i stället (?)skulle präglas tvåören.
Låt oss anta att brevet var myntningspersonalen i Nyköping tillhanda någon gång under november
1625. Då vidtog tillverkning av punsar, valsar, eventuellt justering av
skär- och slätvalsverken samt präglingsvalsverket. Det är rimligt att anta att tvåörena därför kunde börja tillverka~ i bö•jan av år 1626. Dessa
tvåören, se bild 5, är följaktligen relativt vanliga.
Brevet kan för övrigt inte ha varit
avsett för Sätcr, ty valsverkspräglingen kom inte i gång förrän under
april 1626. Då berättar Peter Kruse,
vilken var ståthållare, "att han i Coycts frånvaro passat på att prova snidoch tryckverken och funnit det förra
onyttigt, ja till och med skadligt, ty
det gav sju lispund skrot på ett skeppund avverkning. Dessutom blevo
tenarna så hårda i snidverket, au de
sprungo av i !ryckverket. Det sistnämnda trodde han däremot skulle
bli till stor nytta. fast det ännu icke
kommit riktigt i gång"3o.
Det första och tidigaste brevet, vilket hade slutlig mottagare vid myntverket i Säter, ger följaktligen ingen
information om valsverksprägling.
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Dock kan det tyckas s:\ vid en första
anblick. De i detta sammanhang
intressanta styckena citeras nedan:

~t

...godt an det handlades med de
myntesvänner, ... att de slå tuörestycken, fastän något ökas skulle på omkostnaden; men ettörestycken och
halförestycken vore bäst an slå på det
andra sättet till att spara omkostnaden.

Myntplåtarna. som skulle bli
avsedda för tvåöresklipptngarna. skulle alltså sHitvalsas.
Efter slätvalsningen klipptes myntämnena ut ur tenen eller plåten, varefter de hammarpriiglades. "Det andra sättet" innebar att man klippte ut
myntämnena direk t ur den smidda
plåten, 111a11 föregående sllitvalsning.
Detta innebar sjlilvklart att ''omkostnaden" för tvåörena blev högre; den
utgiften tog man enligt brevet igen på
en- och halvörena. Vid studium av
tvåören daterade 1625 förefaller det
som om flertalet har en jämnare yta
på de opräglade panicma·ll, medan
de lägre valörerna har en orolig och
grövre ytstruktur.
Kontentan av de båda breven blir
an det forsta avser hammarprägling
i Säter. Prä!!lingen av en- och halvören samt t~åörcn utfördes på smidda respektive s lätvalsade rnyntämnen. Det andra brevet behandlar
valsverkspräglingen i yköping och
är avsänt betydligt senare än det för~yntämnen
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...och att myntet måtte artigt och väl
tryckas, efter som det Vi halve be~ommit; hvar det ännu något bänre
temkas, det måste enkannerligen Govert Silentz tillhållas att slå myntplåtarne jemndragne efter sin visse tolk
ock icke göra dem enastädes vekare
än annorstädes, deraf myntet olika till
vigten, såsom märkas kunde af de
stycken som nu återsändas, hvilken
mest deraf komme, att plåtslagaren
intet flitigt tillsåge eller ides göra sig
det omak, att plåtarne midt uppå
blefve med ändarne jemndragne; och
så frami det icke ändrades då vore
bättre, att den delen af plåten alslås
och icke komme på myntet. än att det
skulle vanställas.

Föreståndaren för garmakeriet.
Gavert Silentz, skulle alltså se till au
smida myntplåtarna med tillrUcklig
jämnhet så art de kunde "artigt och
väl tryckas''. Det vi ll säga så att .1'/iitvalsningen (tryckningen) av ph,tarna
kunde ske på en riskfritt siitt och slutresultatet inte skulle "vanstiillas" till
vikt och utseende. Som en följd av
ovan redovisade till verk ningsteknik
får fonsättningen i det citerade brevet en förklaring:

'"' ."' ,,:.~~~'
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Bild 5. Ertöre klipping 1625. mlsl·erkspriiglad i Nykiiping. Hu· dete/l stldalltmym
som GIIStm• Il Adolf hade f!m för 11tltlrande. när lum i oktober tlr 1625 lkre1·: ... "en
(Jrob af <'1111,1' stämpelmed ränder och tiimmeligen ni/u .1/agl'l.... .wl brlwxar Oss
lomma 111,1'11/l'llf"? Tl·åöre klipping 1626, m!SI'I'rkJprilglad. Dennal'llftlr i1mkade /tall
mymod i ställer för ertörn. Pri1 01 ii.~o. Foto: G Nildelmmd.

m. Arkivstudier bör 1..'11nna ge klarhet i, när under hösten 1625 prissteg~
ringen på koppar intr'.iffade.
Den aktuella klippingserien har.
mot bakgrund av ovanstående tolkning. således inget med dessa båda
omtalade brev au göra. Däremot talar
mycket rör, vilket tidigare anförts, au
seriens tillkomst slår att Iinna under
somrnaren 1625.

Kommentarer
Den omtalade klippingserien, SM
nr 169- 172. är förmodligen präglad i
någon fonn av fallverk i Stockholm
under försommaren år 1625. Syftet
med denna te~t- eller försöksprägling
torde ha vant att förbänra kopparmynten. Gustav 11 Adolf. och även
allmänheten for den delen. unalade
ofta avsky över de illa prägiade klippingarna. Troligen var det främst
utpräglingen och den ojämna vikten
som skulle förbättras genom ny teknik. Driftavbrottet i Säter. till f<iljd av
översviimningen den l maj. spelade
antagligen kungen i händerna Härigenom frigjordes personal so;n. får

man förmoda. var relativt van vid
myntning i koppar och hade tillgång
till erforderliga verktyg. Stockhol~
hade under hela detta decennium ledig produktionskapacitet. Dessutom
var Gillis Gillisson Coyet myntmilstare i både Siiter och Stockhohn. Eu
r!mligt :mtagande till an försökspr:igltngen Inte blev "rcguljiir'' kan vara
den gissningsvis låga produktionstakten. Präglingsmetoden var sannolikt utvecklad för Udla metaller. Sådana mynt iir vanligen ej tillverkade i
kopparmyntens massupplagor. Vid
denna tidpunkt, innan valsverkspriiglingen av rundmynt kommil i
gång. hade Gustav Il Adolf således
:m viilja mellan antingen stor produktion av illa prUglade klippingar
eller en liten tillverkninu med biiurc
tekniskt utförande. Beslutet var
naturligtvis l:itt, siirskilt mot bakgrund av det ekonomiska Hige landet
var i. Man kan kamke säga att bcslu~~t konfim1erade~ den 9)uni genom
Mandat[ et l om koppannynt~ tillverkande och dess bmk efter l'igten"
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[kursiv av författare n]. Trots den l~ga
produktionstakte n ligger det i sakens
natur att antale t mynt som präglades
vid detta test- eller försök bör ha varit
relativt s tort. Eftersom de dessutom
var vH iprHglade och höll föreskriven
vikt s läpptes dc troli gen också ut i
cirkulat io n. Det vittnar sl itaget på
mån ga av dc bevarade mynten om.
Till s is t vi ll jag tacka herrar Y
Almer, B Hcmmingsson och B Tings tröm för vlirdcfulla synpunkter sa mt
K Jonsson och I Wi sch n för fotoa nskaffning.

Fakta om de i dag kända exemplaren
l öre 1625 SM 169
Nr

Ägare/proveniens

ex Snoilsl..); 1878 (Sn 605)
ex FrtJling. 1857
Avestil myntmuscum
e.t Cavalli, 1927 (Cav 22)
ex Olllenb11rg, 1898
Göteborgs hist. muscum
ex Strokirk. 1872

2
3

2

ten nedtill s 12.
Följande skriftliga inHigg i ''stencildebattcn" har genomgåils inför denn:•
artike l:
Al mer Y, Ca rlsson I

~
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26,33 g

motvänd

27,12g

likvlind

KMK

27.93 g
26,01 g

likvänd
motvänd

Riksbanken

25,33 g?

•

ex Levin, J894

7

UUM

•

•

8

Privat iigo

28,45 g

motvänd

ex Amikören 16:165. 1995
e.t Antiktireli 6: 176, 1988
e.t AiristrOm 37:334, 1988
ex Privat ilgo

sid). Lax~ 19/1 1 1978.
Almcr Y, Carlsson l

J

1/ 1+

LUH.M

Allfillem/e fle s k prol'lll_\'llll'/1 1625 (4

Siilers euiire 1629 och klippi11gl'11med
spansk Jkiild i G11staf Rillambs 111)111·
brskrimingar (2 sid). 1979. 10.07.
Alme r Y. Carlsson l
De s k pm•·mymen 1625. samnumfa/1"i"g och komplelleriugar m· tidigare
framftirda .~y11p1111kter {19 s id) jämte
beskrivningar och teckningar av krontyper (2 sid) och
Bilaga l: 1illilgg betrli.ffaude my/Il kopior ( l s id) samt
Bilaga 2: Fiirsiilj11i11gar av ett-. halvoch kvartsöre 1625 (3 sid). 17/3-1980.
Ablströrn U, Sjiiberg R
Promryntrn 1625. 1'11 genmiilr (5 sid).
odaterad ( 1980).
Alm er Y. Carlsson I
De s k pro1·mymm 1625. en replik ( 17
sid+ 5 ~id avbildningar) jämte
Bilaga: Jiimflkelse mellan Bretmers
bilder a•· klippingar och de m·bildade
mynten (sid I-VI). odaterad ( 1980).
Ahls tröm B, Sjöberg R
Pronm·nu•n 1625 (5 s id). Stockhohn i
april !'981.
Airner Y. Carlsson I
De s k pro••mynren /625. en sl11treplik
(7 sid). den 22 maj 198 l.
Al mer Y, Carlsson I
AI'JIIIWnde sammmrfauning (l sid).
Lax~ 22 juni 1981.
Aln1cr Y, Carlsson I
Tillägg om de s k pro•·myntm 1625 (l
sid/. 4 man. 1982.
BAa 14:71. år 1977. Exemplaret lir
identiskt med halvöret. nr (5 ) i sammanställningen.
Elias Drcnncrs earpusverk Thesa11ms
N11mmorum Srreo·Gotlricorrmr... finns
i tV~ upplagor. Den roma lir tryckt i
Stockholm11r 169 1 (finns även i faximil utgiven av Rediviva år 1972).

Kvalitet

likvänd

4

6
N F Bobcrg auk tionskatalog nr 5, no-

Smmpställn

5

Noter
l

Vikt

Antell (Ant 608)
27.32 g
ex Stiemstedt, 1880 (Sti 11 38)

9

lO

1?/1. (ej
fyndkaroktUr)
01, Sl' bild l
1)(1?/1. (ej
fyndkarakt!lr)
l/l+
1/ 1+
l+

ex Hirsclr/Hesselblad, 1954
ex R Grem. Chicago,
J mav J953, nr 759
ex R 'Cederl11nd
Privat ägo
27.68 g
motvänd
l/l+
ex SNF 11011 1967 (Å)
l'.f Hirsclrl:254 (A)
ex Sl'ensson (SS 1984)
Pri vat ägo?
l/l '}
•
ex Hirse/t lager 52:267. 1967
ex Hirsclt fager 24:65, 1960
e.r Hirse/tiager 19:69. 1959
ex Holmberg /36:598, J926
ex J Holmblom
ex C Hjelm
er Bukoll'ski aula 125, 1899
ex CJ Nordqvist
Eventuellt kan exemplar (9) avse KMK:s utbytesexemplar. Detta exemplar
kan således vara utbyn mot S Sven~n.~ i sd fall vackrare exemplar.

..

1 öre 1625 SM 170
l
KMK

27.77 g

vlinstervänd

(1). ''rund",

uthamrad
(SS 1985)
ex Cnva/li, 1927 (Cav 23)
e.t Haffborg, 1897
et Ljwrgholm, /880
Det kan inte uteslutas au uthamringen skett under eller efter lir 1629, i samband
med att klippingmynten blivit avlysta som giltigt betalningsmedel. Detta ffirfnr·
ande syftade då troligen till 311 komma undan den inlösningsavgift om 15 daler
per skeppund som mandatet ffireskrevll.
I!.X SI'I!/IS$011

l fl

2

3

öre 1625 SM 171
Anlell (Ant624)
12,42 g
ex StienwrdJ. 1880 (Sti 1145)
ex S11oiLd.)', 1878 (Sn 612)
KMK
14.05g
ex Bukowski allkr 125, /899 (?)
ex CJ Norrlqvist (?)
KMK
14,14g
ex 811kowski aula l J5. J89R
ex JFH Oldenburg

högervänd

l+

likvänd

0 1. se bild l

vänstervänd

l+

SI\'T 5 · 96

4

5

21 Hemmingsson 1995. Av dennes om-

UUM

12,68 g

•

(l). korrodemd

Privat ägo

14,05 g

högervänd

1+/01

ex Ah/ström 14:7l. J9n
ex Ekström
ex SNF. dec 1964
ex Svensson (SS /986)
ex Cavalli. 1927 (Cav 24)
lf4 öre

J

ex Oldenburg. 1898
KMK
KMK

3

22 Hcmmingsson 1995. s l Ooch 2 1.

z.1

1625 SM 172

Antcll (Ant 628)

2

6,78 g

motviind

6.70g

likvand

1+/01 , se bild l

högervänd

01

7,68g
ex Bukowski aukt 106.1897 (?)
ex O Hallborg (?)
P r ivat ägo?
5,35 g

4

fallande arkivstudier framgår an det
var hammar- resp valsverksprägl ing
som utfOrdes i Sätcr och Nyköping.
Problemen med dessa prliglingsmeto·
der belyses ofta i källorna.

1+/01

Typ 3: Il
likvänd

a Hirscl12:353, 1970

(1), korroderad

ex Norclqvist, /899
ex Levin, 1894
ex Bukowski aukt 24. !886
ex Nylwlm!Bovie

24

Förkortningar:

KMK

=

Kungl Mynlkabinenet, Stockholm.

LUHM

=

Lunds Universitets Historiska Museum.

SNF

ss

=
=

*

Numismatiska Meddelanden 1-, Sthlm 1873 Sveriges Mynt, 1521 - l 9n. Stockholm 1976, fOrfattad av B Ahlström.
Y A1mer, B H ernmingsson.
Svenska Numismatiska Föreningens auktioner.
lnventarienummer i katalogen över S Svenssons san11ingar.

UUM
(Å)

Typ 9:23

•12 öre 1625 med ram (XR)

Typ 12:33

l öre 1625

(XR)

S ti 1864. s 97 ff.

2s S ti 1864, s 81 ff.

KMK:s exemplar (2) eller (3) är t:roligen identisktmed S Svenssons (SS 1987).

SM

IJz öre 1625 utan ram

Typ.t:l4·17 l öre 1625

a Cavalli. 1927 (Cav 25)

NM

Onosson 1995a (AnA nr 16. 1995). s
30. Här redogörs bland annat för vi lka
mynt som har ''punsidentiska" sveakronor med den omdebaneradc se rien
1625. Krontyp E (utan perspektiv) fil·
rekomme r p~ såväl en- som halvören
och p11 mynt, både utan och med ram,
under Ar 1625:

s 19 ff. O llosson
1988 (AnA nr 6, 1988) s 2 1 n·, Widjestr~nd 1995 (MT nr 5/6-95) s 42 Il'.

26 Hemmingsson 1995

27

Sti 1864. s 86.

2M

Sti 1864. s 86.

29

Sti 1864. s 86 ff.

JO

Norberg 1940. s 48.

Jt Jfr BAa 46:262. år 1992.
JZ Jrf S ti 1864 s 97 ff, Widjestrand 1995
(MT 5(6- 1995) s 42.

Uppsala Universitets myntkabinen.

=
=

Återrop.
Uppgifter som av olika orsaker inte gAtt nu få fram infOr denna artikels
publicerande.
Klillor och littera tu r

medan andrJulg~van trycktes i Stockholm år 1731.
5

Lindgren 1956. s 50 ff.
Jfr Carlsson 1988.

7

Il

Onosson 1988 (AnA 6. s 20 ff. "Punsidentiska" bokstäver.

13 Onosson I995a (AnA nr 16. 1995).

Halvöret 1625 på "Bonusbildcn·· s 98
uppvisar kraftig dubbelprägling p~ ~l
sidan. Ligg också märke till avtrycken
fr11n 1\tsidestampens konturer. Den har
varit cirkut:ir och konvex .

Onosson 1995a (AnA 16, 1995), s 25.
"Punside ntisk:." sve:.kronor.
Ouosson 1995b (MT nr 5/6-95) s 47. l
artikeln redogör Onosson för an halvöret (SM 17 1) och tvåöret (SM l 08)
har "punsidcntiska" vasar.

14 Onosson 199Sa (AnA nr 16, 1995). s

23.
15

8 Jrf avbildning i BAa 37:337. år 1988.
9

Jfr SML. nr 1-8. 1982-1995.

lO Jfr Ahlström/Sjöberg 1988 (SNT
3•88), s 58 ff, avseende halvöret ur
Uppsala universitets myntkabinen och
fyrken som såldes på M C Hirsch
myntauktion 2:353. ftr 1970. Dessa exemplar iir identiska med halvöret nr
(4) re~p fyrken nr (4) i sammanställ ni ngen.
Il

Ouosson 1994a (MT nr 2-94) frJlllför
liknande tank:! r.
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Onosson 1994a (MT nr 2-94) s 18.
O nosson 1994b (MT 819-94) s 12 sann
Onosson 1995a (AnA nr 16. 1995) s
22.

J fr bl:md rumat Gustav Il Adolfs markmynt.SM.tl-66.

Ahlström B, Airner Y, H emmingsson B:
S1·eriges mym 1521 - 1977. Stockhohn
1976. (SM)
Ah lström R, mynthandel A B :
Mmwuktioner nr l .t. 37. 46. 1977. 1988
resp 1992. (BAa)
Ahlström R, Sjiibug R:

Pm1•my11tet lfz öre klipping 1625 - SM
171. SNT 3•88. (A hlström/Sjöbcrg 1988)
Antikören m ynthand el:

Mymauktioner nr 6, 16. 1988 resp 1995.
(AnA)
Appelgrcn T G, Tudl<cr L O Th:

Fiirteckning iJfl'er Alltellsiw mymsam·
lingen i Helsingfors de/1-111. Helsingfors

16

Norberg 19-tO. s 49 ff.

1906-1936. (Anl)

17

S" ab. s 71 ff. Thet Ouonde Capil/et Om Skilje-mynts präglingen.

Bjilrk .1-0:

lH V:inligen meddelat förf av Lars O L.'lgcrqv ist.
l 9 Norberg 1940

s 42 ff. Hemmingsson

1995 s 5 ff.
lO

Norberg 1940. s 45. Sti 1864 s 79 ff.
83.

\'als1'erkspräglingen m· Gustm• Il Alfo/fr
kopparmynt - tilll·erkningsteknik och re·
sultm. SNT 3•95. (Björk 1 995~)
Björk .J-0:
E::11 omwlm lwl1·öre Siiter 1628 - hur
mfn/1 blir Öl'llingsmaterial clt en ll)'llll·
.ttillld grm·ör. SNT 6•95. (Björk 1995b)
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Boberg N F, mynthand el:
Auktionskataloger nr 5-9 avseende Gustaf Caval/is samling av kopparskiljemynt.
Redigerad av T G Appelgren, Stockholm
1927. (Cav)
Brcnncr E:
Thesaurus Nummorum Sueo-Gmilicorum ... , första och andn1 upplagan tryckt i
Stockholm år 1691 resp 1731 (Br). Finns
även i facsimil med kommentarer av E.
Nathorst-Böös och N. L. Rasmusson.
utgiven av Rediviva år 1972.
Carlsson P G:
''Provmymen 1625" ej prligladl' 1625kort ii1·ersikt av ana/vs. Stencil, 2 s, daterad Norrköping 14 ·okt 1988. (Carlsson
1988)
Carlsson P G:
Hammarprliglade kopparklippingar i ny
belysning. Nordisk Filate li. dec 1993.
(Carlsson 1993)
Cederlund Anny T:
Förteckning över framlidne R L Cederlunds samling svenska mym. Chicago sept
1947 (original i författarens ägo)

Mynttidni ngen:
Utgiven av myntin fonnatören m. (MT)
Norberg P:
Säters gormakeri och myntverk. NNÅ
J940. (Norberg 1940)
Otrosson U:
Gustav Il Adlolfs klippingm; Antikören
auktion (AnA) 6, 1988. (Ouosson 1988)
Ottosson U:
Sveriges fiir.vw kopparmynt är klippini;oma 1624 -1627. - Men Irur tillverkades
de?, Myntlidoingen (MT) nr 2 - 1994.
(Ouosson 1994a)
Ottosson U:
Siiter i Dalarna, en gång Sveriges största
myntorr! Mynttidningen (MT) nr 8/9 1994. (Ottosson 1994b)
Ottosson U:
Gustav Il Adolfv kopparklippingm: Anti kliren auktion (AnA) 16, 1995. (Ottosson
1995a)
Ottosson U:
Ny systemmisering m· en Irelmyntgmpp!
- Kan ge många nya svar! Mynttidningen
(MT) nr 5/6 - 1995. (OIIosson 1995b)

Green R:
Com•emion sa/e 1-2 maj 1953. Central
States Num ismatic Society, Chicago
1953

Sahlin C:
Valsverk inom den svenska metallurgiska
industrien intill börjmr a v 11170-ur/et.
Stockholrn 1934.

Hallborg O, Hartman R W:
Utkast till beskrifning iifver Gustaf Il
Adolfs och Cilristinas kopparmylll ... ,
Stockholm 1883. (NM (HH)

Serrestam S:
Modeller m· tre myntpriiglingsmaskine1:
SNT 1•90. (Scrrestam 1990)

Hemmingsson B:
Mynmingen m• kopparklippingar 16241627. SNT 1·96 s 4. 2•96 s 28.
Lindgren T:
Jubelriksdalem 1721. NNÅ 1956. (Lindgren 1956)

Serrestam S :
Präglingsmetoda Myntgalleriets lagerkatalog 10. Svenska koppannynt. 1994.
(Scrrestam 1994)
Sticrnstedl A W:
Om kappamrynlllingen i S1·erige och de.v.v
wliindska besiuningor. Stockholm l RIH.
(Sti 1864)

Sliernstcdl A W:
Beskr((ning iifver svenska kopparmynt
och polletter. del /, Kopprmnynt. Swckholm 1871. (Sti 1871)
SwabA:
Avesta Kmnobruk 1723. Nytryck av Jcrn kontorct ()Ch ingår i dess bergshistoriska
skriftserie som nr 19, Arlöv 1983. (Swab)
Svensk Numismatisk Tidskri fl:
Utgiven av Svenska Numismatiska Föreningen. SNF. (SNT)
S \•crigcs mynlhisloria. Lnndskups invcnl cringcn:
Utgiven av Kungl Myntkabincuct. Nr 1-8.
mellan 1982- 1995. (SM L)
Tingström B:
S1·ensk numismatisk uppslagsbok. tredje
upplagan, Stockholm 1972. (SNU)
Tings l riim B:
Avesta mymmaseum. Uppsala 1995. (NM
XXXIX)
Widjcslrand H :
Det omdi.vkuterade eliliret 1625 med
SfJlmsk sköld... och dess tl'l! mindre ..syskOll •·. ha/l•uret och fy rken 1625. Myntlidoingen (MT) nr 5/o - 1995. (Widjcstr:md
1995)
Willrock G:
S1·enska Hmrdelskomptmiet och kopporIrande/n rmder Gusw1· Il Adolf. Uppsala
1919.
Wolontis J:
Kopparmynmingen i S1·erigl' 1624-1714.
Helsingfors 1936.
Auktions- och lagerkataloger från firmorna: H Selling. H Bukowski. D Holm berg. T G Appclgren. N F Bobcrg etc
samt Stockholm och Göteborgs stiidcrs
bokauktionskammare.
O

Polletter från Stockholms Ångkök
Å11gkök och folkkök kallades offemliga av kommunerna eller av välgörenhetsföreningar antaeda e lle r
understödda matinrät!ningar. vilkas
uppgifter var au förskaffa den fanigare befolkn ingen en god och närande mat och enkel kost till billigast
tänkbara pris. Maten. som bereddes i
stor skala och helst medelst ångkokning. utportionerades till s pis ning på
stället samt för avhämtning. l synnerhet tog de fart i Tyskland (där
det första ån!!köket inr'.ittades 1849 i
Leipzig). se'ilare öppnades sädana
l 866 i Berlin.
Det första ängköket i Sverige an 1 10

lades i Göteborg 1858 och den 10
januari 1859 öppnades ett i Stockholm i huset n:r 82 på Regeringsgatan. Tillströmningen var i början
mycket stor. men avtog has tigt och
inrättningen ägde ej länge bestånd.
Enligt direktionens tillkiinnagivande
serverades där varje dag e n portion
soppa av ett halvt s tops rymd jämte
sovel med potatis eller grönsaker.
dess utom ett mjukt bröd av hiilften
ve temjöl och hälften skrädt rågmjöl.
alltsammans till ett pris av 25 öre
riksrnynt. Kommerdärtill en mugg öl
eller porter (spritdrycker tillhandahölls ej). så uppgick kostnaden för en

middag till 30ft 35 öre. På 18RO-talet
inrättades i Malmö en mycket anlitat
ångkök, och unde r s amma :'nionde
anl.tdes två sådana i Stockholm. det
ena anlagt på Kungsho lmen av g rosshandlaren L O Smith. vilket sedan
flyttades till Sundsvall. Hösten l R91
öppnades tre såda na under prins
Carls överinseen9e s tällda ångkök.
e tt vardera på Ostern1alm. Södermalm och Kungsholmen. med e n
filial där. vilka under någ ra å r var
talrikt besökta men upphö rde i s lutet
av 1890-talet.
De t öppnades en nytt folkkök år
190 l på Norrlandsgatan 29 som
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Stockholms folkköks förlagsakticbolag. i vars styrelse prins Carl var ordförande och förberett sedan mer Un
eu par år tillbaka. Själva matsalen
var ljus och rymlig och delad i tv~
avdelningar, en mindre för serveringen och en större för gästerna och
rymde 120 personer. De av gästerna
som hade br~ttom kunde hämta sina
portioner vid disken.
Fullständiga middagspolletter .;rhölls för 35 och 40 öre. För 40 öre
erhölls oxstek med makaroner och
äppelsoppa. eller kalvstek med potatispure och äppelsoppa. för 35 öre
erhölls kokt fläsk med potatispure
eller makaroner och köttsoppa; i
middagspolleuema ingick bröd och
måltidsdricka. På torsdagama upptog
matsedeln endast ärter och fläsk samt
pannkaka med lingon för 35 öre.
Dessutom fanns l O öres polleuer för
öl. kaffe. te och choklad. liksom även
för frukost eller aftonspisning. Till
exempel gällde tre l O öres polleuer
för kaffe. 1vå smörgåsar med ost samt
en portion fläskkorv. För 20 öre
erhölls soppa med kött eller fläsk
samt måltidsdricka. Ett glas öl kostade 5 öre och en brödponion2 öre.
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Under krisåren i slutet av första
viiridskriget 1917- 19 19 var tre stora
;\ngkök av Stockholms livsmcdelsn~imnd inrilitade i f d Ntirnbergs
bryggeri vid Högbergsgatan p~ Södermahn.
Följande pollcucr har anviints, alla av
mlissing och med Sporrongs nyare
~tiimpe l p~ fd nsidan:
Fig l. l b;,gc upptill: Stocklwfms
nedtill I:Oikkiik. vid kanten en sliit
ring och repslinga. Rund 29 mm.
Fig 2. Stocklwlm.v l Fofkkäk . vid
kanten en sHit och piirlrand med avhugg na hörn. Rektangel med avhuggna hörn. 22 x 31 mm.
Fig 3. l b5gc upptill: Stocklwfms
nedtill l·(,lkkiik. vid kanten en s lät
ring och delvis synlig rcpslinga.
Vllgig kant 29 mm.
Fig 4. l minen e n urstansad tri angel med hörnen rundade. vinkelst~J ltuppnt: Swcklwlm.l Folkkiik nedtill en ro:> med sidoprydnmler. vid
kanten en triangelformad piirl och
s lät rand. Triangel med nmdadc hörn
33 x 35 mm. •.
Fig 5. Srocklwlms l Folkkiik. vid

kanten en rektangulär sliit och pärlrand med avhuggna hörn. Oval 21 x
31111111.
Fig 6. l millen en rund urstansning. upptill i båge: Stockholms nedtill Folkkök, vid kanten en slät ring
och repslinga. Rund 29 mm.
Fig 7. Södra l Folkköket, däromkring en upplit avsmalnande ättkantig rand, vid kanten en åttkantig rand.
Åt.tkant 28 mm.
Fig 8. J millen en urstansad fyrkant. upptill Södra nedtill Folkköket,
däromkring en uppåt avsmalnande
;\nkantig rand. vid kanten en triangelfonnad rand. Triangel med rundade
hörn 28 x 31 mm.
Fig 9. Södra l Folkköker, däromkring en uppåt avsmalnande åttkantig rand. vid kanten en triangelformad rand. Triangel med rundade
höm 28 x 30 mm.
Litteratur
Nordisk Familjebok.

Aftonbladet 1891 (Tyskt). 190 1.

Illustrerad tidning 1859.

Börje Rådström
III

Erik Eriksson läspe och halte, LL XV:2
Av Kjell Hobnberg
rik Eriksson, "Hispe och halte",
son till Erik Knutsson och därmed i rakt nedstigande led ättling till Erik den helige, valdes till
kung 1222 e ller 1223 endast 4-5 år
gammal. Han efterträdde dänned Johan Sverkersson, som avled barnlös
efter enda~t sex år på tronen. Erik
Eriksson kom att sitta på tronen fram
till sin död 1250, med undantag för
perioden 1229-1 234.
Eriks regeringstid blev mycket
dramatisk. Under den tid han var
omyndig kung styrdes landet av eu
riksråd som innehade den verklil!a
makten - i konungens namn. År
1229 gjorde en medlem av detta råd,
Knut Holmgersson långe, uppror
med stöd av folkungapartiet och avsatte Erik, som tvingades fly till Danmark. Knut avled dock redan 1234
och Erik kunde återta sin krona. Vid
sin sida hade han jarlen Ulf- en i
högsta grad märklig konstellation.
eftersom Ulf varit jarl även under
Knut långe och alltså aktivt stött den
person som genom uppror avsau
Erik. Ulf förblev ri.k ets näst mäktigaste man fram till 1247-48, då han
förlorade sitt ämbete till den kände
Birger jarl. Detta hade naturligtvis
samband med det uppror som folkungama gjorde 1247 och som kraftfullt slogs ned av Birger, men också med det faktum au Birl!er under
1240-talet successivt stärkt sin ställni ni!. Ulf avled 1248. Humvida Birgere rhöll jarlämbetet i samband med
Ulfs död eller redan 1247 är väl inte
helt klarlal!t. Birger var Eri.k Eriks sons svåge~ och a~pirerade sannolikt
sjlit v på kungakronan. Kung blev han
emellertid aldril! När Erik avled
barnlös den 2 fehruari 1250 påstås
Birger ha vari t på korståg i Finland.
När han återkorn till Sverige var redan hans son Valdemar som ju på
mödernet var av kunglig ätt- vald till
Sveriges konung. Numera anses
korståget möjligen ha ägt rum tidigare - men faktum kvarstår, jarlen
blev inte kung. Birger förblev dock i
praktiken landets mäktigaste person
fram till si n död 1266.
Num ismatiskt är 1200-talets första
hälft mycket intressant. I SNT 4/5
1992 sammanfattar Kenneth Jonsson
Götalandsmyntni ngen åren l 196J250. Det är slående hur många typer
som numera kan attribueras till Erik
Eriksson. T.ex. visar Jonsson. med
ledning av ett litet skattfynd från
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Fig l. Götaliillllsk penning med kräm
huvud och inskriften ERICVS REX.
Unikt mynt frtln Skiirtingefyndet

Kyrkesviken i Ångermanland, hur
hans tidigare tes (NM 34) att LL X III
präglats av Erik Eriksson och inte av
Erik Knu tsson, nu styrkts ytterligare.
Det torde knappast råda någon tvekan om att Jonssons slutsatser är riktiga. Författaren har nyligen i NM 40
dessutom argumenterat för att typerna med kyrka (byggnad) respektive fågel knappast kan var utgivna
av Knut långe. utan även dessa bör
vara präglade under Erik Eriksson.
Flera typer verkar ha utkommit paralle llt. och man kan ju spekulera i
om nera myntorter än Lödöse kan
vara aktuella. Vi vet ju att redan
under Erik Erikssons efterträdare,
Valdemar, präglades mynt efter götaländs~ mynträkning i säviii Lödöse
som Orebro. Att t.ex. Skara påbörjat
myntning redan vid denna tidpunkt
är inte helt uteslutet.
Avsikten med föreliggande an ikel
är att komplettera redan publicerade
uppgifter kring en specifik typ prliglad rör kung Erik Eriksson. LL XV:2,
med ytterligare fyra exemplar (nr 2.
5, 8 och 9 nedan) samt att fästa uppmärksamheten på att typen även förekom i Styrafyndet. Författarens efterforskningar visar att antalet kända
och bevarade exemplar är minst nio.
Det handlar alltså, trots "nytillskottet" beträffande Hinda exemplar, om
ett mycket sällsynt typmynt. Jonsson
daterar denna typ till ca 1240. Själv
kan jag äve n tänka mig att typen är
något yngre. skattfynden kan knappast användas för att datera det tidiga
1200-talets stumma myn ttyper mem
exakt än plus-minus ett decennium.
LL XV:2 är en mycket intressant typ.
eftersom den inleder den mycket
långa serie inskriftslösa brakteater
med krönt huvud inom slät ring som
utgavs frän och med ..Erik Erikssons
tid till ca 1500/10. Aven före Erik
Eriksson utgavs penningar med krönt
huvud men de avviker både stilm ässigt och genom si tt utförande från
den här diskuterade typen: det krönta

huvudet var tidigare omgivet av en
inskrift - ibland läslig och ibland
helt degenererad till punkter e ller
streck. Man kan betrakta LL XV: l
(fig. l) so m den sista penningen av
detta utförande med insk rift, och LL
XV:2 som elenförsill i den inskriftslösa serien. I så falllir det rimligt <lll
anta att LL XV:2 är något senare lin
Jonsson föreslagit. Kanske har typen
introducerats först under Eriks sista
år vid makten - alltså ca 1248-50?
Den korta präglingstiden skulle då
förklara typens sällsynthet och stilmässigt mycket uniforma utförande.
Penningar med krönt huvud inom
s liit ring är en vanlig företeelse i den
medeltida sve nska myntpr1iglingen.
Den här behandlade lilla gruppen
identifierades dock mycket sent. Den
finn s t.ex inte i Brenner 169 1 och
173 1 eller i Berch 1773. Detta är inte
heller speciellt märkligt. eftersom
inget bevarat exemplar kan föras till
något fynd före styrafyndet ( 1786).
Hans Hildebrand är den förste som
attribuerar mynt med krönt huvud till
Erik Eriksson. Det rör sig då om de
exemplar av LL Vll: l och LL XV: l
som framkommit i Sköningcfyndet.
Först 1930 noterar T.G. Appelgren i
Fomviinnen den stilmlissiga likheten
mellan LL XV: l och 2 och kan därmed föra även LL XV:2 till Erik
Eriksson. Hans benämning på deua
mynt är i denna vik tiga publikation
" IX:2". Appelgrens allribuering bekräftas 1935. då Bengt TI10rdeman
publicerar sin anikel om Sköningefyndet, dlir LL XV:2 bevisligen ingick (jig. 3 ). Thorclcman har diirefter
med typen iiven i Sveriges Medeltidsmynt 1936. Likaså återfinns den i
Lagerqvist 1970. År 1974 anger
Lagerqvist och Jonsson, i sin publik;uion om mymfynden fran Finströms kyrka på Åland. att endast tre
exemplar av LL XV:2 är kiinda. Hiirvid avses ex l. 6 och 7 nedan. 1983
behandlar Jonsson åter dessa mynt
och nu uppges totalt fyra ex av Gö ta landsmynten vara kända (l exemplar
av LL XV: l och ovan nlimnda 3
exemplar av LL XV:2).
Författaren noterade ett tidigare
opublicerat exemplar vid ett besök i
Uppsala Un iversitets myntkabinett i
mitten på 1980-talet i en liten restpost på ca tjugo mynt från ett.. fynd
1829 i Ullevi, J!irstads soc ken. Ostergöttand. so m ej tidigare uppmUrksammats. Exemplaret i Uppsala är
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mycket väsentligt då det, förutom
Skörtinge, vid denna tidpunkt inte
fanns nilgot ytterligare skattfynd kUnt
där denna typ var representerad. Finströmsmyntet är ju ett lösfynd och
~ntclls exemplar saknar fyndprovemens.
Då denna typ lätt förväx las med
senare penninga r med krönt huvud,
började jag misstänka att ytterligare
exemplar förbisetts. Det visade sig
också, fOga förvånande. att även s tyrafyndet 1786 verkar ha innehållit ett
exemplar. Även om teckn ingarna i
von Engeströms beskri vning av Styrafyndet ej är av sådan kvalile att
man säkert kan identifiera exakt vilket exemplar det rör sig om, så torde
det inte råda någon tvekan om att
myntet som avbildas som nr l på
'Tab Il" verkligen är LL XV:2. Se
Lex. närvaron av halsparti och krona!'~ utförande (Jig. 4 ). Dessa detaljer
skilJer s1g helt från senare mynt från
kung Valelernar med samrna motiv.
vilka förekom rikligt i Styrafyndet.
Enligt Jacob von Engcström så fanns
av LL XV:2 i fyndet "allenast en
enda". Det är rimligt att anta att det
provenienslösa exemplar som finns i
KMK (ex 2 nedan) är identiskt med
Styraexemplaret.
I maj 1990 dök dessutom ett tidigare okänt exemplar upp i mynt handeln. Detta ledde till att jag inspirerades till att undersöka om typen
någonsin utbj udits till försäljning i
mynthandeln. Med viss möda. och
en god portion tur, lyckades jag hitta
en tidigare ej noterad försälj ning av
denna typ redan 1946. T. G. Appelgren, som vid denna tidpunkt torde
ha varit de n enda mynthandlaren i
Sverige kapabel att identifiera detta
mynt, utbjöd i lagerlista 76 ett exemplar till försäljning. Priset var. med
vår tids referensramar, löjligt lågt lO kr. Detta mynt torde vara identiskt
med något av de två privatligda
exemplaren (nr 8 och 9).
Jag diskuterade vid nllgra tillfällen
under slutet av 80-talet denna grupp
mynt med Kenneth Jonsson och i
november 1990 beriiilade han för
mig, att i KMKs systematiska samling finns ytterligare ett exemplar.
Myntet sak11ar proveniens men torde
vara identiskt med det av von Engeström publ icerade exemplaret från
Styra. Professor Jonsson har också
låtit undertecknad publicera exemplaret i denna artikel.
I samband med förberedt:lserna till
denna artikel 1991 hjälpte Monica
Golabiewski Lannby mig med att ta
fram en del bilder på Erik Erikssons
mynt. Hon fäste dll min uppmärkSNT 5 ·96
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Fig 2. Götaländska penningar av typ LL XV.· 2. Enligt jurteckning i deww artikel.

samhet på att man även i Norclerö
kyrka i Jämtland hittat ett exemplar.
Detta är publicerat i Landskapsinventeringen 1992 (fynd Jli 47).
Av olika orsaker blev denna artikel
liggande oavslutad under åren 1991
till 1995. När jag i början av 1996
åter tog upp tråden och började arbeta med den kom jag att diskutera
denna mynttyp med Bengt Hemmingsson. Han hade då vänligheten
att för mig påpeka förekomsten av ett
exemplar i utgrävningsfynden från
Alvastra kloster (SHM- KMK 20
748). Exemplaret finns omnämnt i
Ostergötlandsdelen av Landskapsinventeringen (fynd 157), men såvitt
jag känner till är det aldrig publicerat
med bild. Benet Hemminessen hade
också viinligheten att ställa bilder pil
såväl Alvastraexemplaret som Fin-

Fig J. Jacob von Engestriims teckning
av el/ exemplar m·
LL XV:2 i Skörtingefymlet 1800.

Fig 4. Jacob •·on Engestrihns teckning
el/ exemplar (Il' LL X\Z·2 i Styrafyndet
1786.

tll'

strömexemplaret till mitt förfogande.
Precis nlir denna artikel skulle gli
till tryck fick författaren bekräftat all
y11er/ignre ett exemplar finns i privat
Ugo. Det har emellertid inte varit
miijligt att vare sig mmed fotografi er eller viktuppgi ft på detta nionde
exemplar. Huruvida det iir ex 8 eller
ex 9 som iir iden tiskt med Appelgrcns exemplar Ur nu osäkert. Eller
fin ns det möjligen ~innu nera privatägdaLL XV:2?
Varifrån kommer d il de fyra provenienslösa exemplaren (nr 2, 7. 8 och
9)? Ett av dem. sannolikt nr 2. torde
enligt ovan härröra från Styrafyndet.
men varifrån kommer dc övriga tre?
Man kan inte helt utesluta att ytterligare fynd innt:hållit exemplar av
denna typ. men sannolikt kommer nr
7, 8 och 9 ur Skörtingefyndct. Skörtingcfyndct inlöstes nämligen inte.
Dess sammansiitt ning är ganska dåligt känd. En de taljerad beskri vning
av fy ndoms tiindighcterna faller utanför ramen fiir denna artikel, men den
intresserade kan studera RasmussonThordcntan 1935. Det iir helt obegripligt för eftervärlden att detta fynd
inte inlöstes. Ett mutl av mynten har
under årens lopp förviirvats av KMK
och an~! ra museer. Det tir alltsil högst
sannolikt att liven nr 7, 8 och 9 i listan nedan härrör från Skiirtinge. iiven
om detta inte för niirvarande kan
bevisas. Att nilgot av dc privatiigda ex
8 eller 9 Hr identiska med det av
T.G. Appclgrcn 1946 försilida exemplaret har inte heller kunnat ledas
i bevis men f:lr betr.1ktas som mycket
sannolikt.
Som framgilr av fyndrörteckni ngen nedan Hr ;J !la skattfynd och ett lösfynd från Östergötland. Endast två
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Fig 5. Exempel på penningar med krönt huvud präglade av: l) Valdemar ca 1250 -65,
2) Magnus Eriksson ca 1360, 3) Albrekt av Mecklenburg ca 1363-70, samt
4) Sten Swre d.ä 1470-1497.

exemplar är med säkerhet hittade
utanför detta landskap. Detta kan
möjligen antyda att dessa mynt präglats i ett mynthus i landets östra land~kap. l så fall förslagsvis Skara eller
Orebro. Skara var under Magnus
Ladulås den mest aktiva götalandsmyntorten och vi vet, baserat på
myntningsavfall, att kung Valdemar
präglade mynt av typen krönt h~yud
efter götaländsk myntr~kning i Orebro på 1250- 60-talcn.Aven Kalmar
har nyligen påvisats vara myntort
redan under Magnus Laduläs tid.
Kalmar är dock ett mindre troligt
alternativ i detta fall. Det är också
anmärknin!!sviirt att man i Lödöse
inte hittat avfall efter penningar med
krönt huvud, trots att avfall efter tlera
olika typer frän tidsperioden 1240-75
påträffats diir. Såväl Elik Erikssons
typ med byggnad, Birger Jarls penningar med B och Valdemars brakteater med krönt lejonhuvud är säkra
Lödösepräglingar.Aven detta förhäl lande syns peka på att typerna med
krönt huvud, såväl Eriks Erikssons
som Valdemars, präglats på annan on
än i Lödösc.
Möjligen kan flera exemplar framkomma med tiden. Typen är som sagt
lätt att förviixla med senare penningar med samma motiv. Exempel
på sädana visas i jig 5. En förteckning över kända exemplar enligt nedan riskerar alltid att bli inaktuell om
nya exemplar framkommer i fynd eller i privata sam tingar. Baserat på vad
vi vet om Skörtingefynclets öden iir
det t.ex. möjl igt att ytterligare exemplar av LL XV:2 kan finnas i privatsamlingar, förväxlade med LL
XVHA e ller XXXII. Det också möj1igt att författaren förbisett något
exemplar i fynd och offentliga samlinga r. Uppgifter om ytterligare dylika mottages tacksamt av författaren
uneler denna tidnings adress.
Slutligen ett stort tack till Kenneth
Jonsson, Monica Golabicwski Larmby och Bengt 1-lernmingsson, utan
vilkas hjälpsamhet och sakkunskap
denna artikel nog aldrig skrivits .
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Tack även till Tuukka Talvio, som
haft vänligheten att tillhandahålla ett
foto av Antell609.
Skat.t fynd
L Bnumsgården, Styra sn, Östergötland, 1786 (SML l: l 09). l ex.
Sannolikt nr 2 nedan.
2. Skörtinge, Skärkinds sn, Östergötland, 1800 (SML 1:104). Minst l
ex. Nr l nedan. och sannolikt även
nr7, 8 och 9.
3. Ullevi, Järstads sn, Östergötland.
1829 (SML l :37). l ex, Nr 5
nedan.
Lösfynd
l. Norderö kyrka, Jämtland (SML
7:Jä 47 .). l ex. Nr 3 nedan.
1. Finströms kyrka. Åland. t ex. Nr 6
nedan.
3. Alvastra kloster, Östergötland
(SML 1:157.). l ex. Nr4 nedan.
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(Fig2:/.)

Ex 2 KMK. ex syst. saml. Provenienslöst. 0,12 g. Sannolikt ex Styra.
( /'lg 2:2.)

Ex 3 KM K. ex Norderö kyrka. O, 13 g.
(Fig 2:3.)

Ex 4 KMK, ex Alvastra kloster. 0.1 3 g.
(Fig 2:4.)

Ex 5 Uppsala Universitetets Myntkabinett, ex Ullevi. Viktuppgift saknas.
( 1-/g 2:5.)
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(Fig 2:6.)

Ex 7 Helsingfors, Nationalmuseet. Antell 609, 0.1 4g. Sannolikt ex Skörtinge. (Fig2:7)
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Kronbrakteater från 1240-talet
Jag vill med dessa r:rder endast msta
uppmärksamheten på existensen av
ytterligare en undertyp till Lagerqvists grupp XVI. dvs götalandsbrakteater med en krona inom slät
ring.
Lagerqvist delar in dem i tre huvudtyper: liljekrona med rak. rutad
eller slät kronring ut:ln bi tecken (LL
XV lA: l ,jig. 1-2), böjd kronring varunder stjärna (LL XV1A:2. jig. 6-8)
samt med bokstäverna VAL eller barbarisering därav under kronan (LL
XVTB:3). De sistniimnda tillhör säkerligen Valdemars (1250-75) regering, medan dc två förstniimnda
typerna sannolikt slagits under företr..idaren, Erik Eriksson ( 1222-29.
1234-50).
Senast har Kenneth Jonssort diskuterat dateringen av denna grupp
(SNT 1992:4/5) och med ledning av
depåfyndens sammansättning hiinför
han LL XVIA: l till rörsta hälften av
1240-talet. medan XVIA:2 skulle
tillhöra åren därefter. Detta innebär
ju en väsentligt senare datering av
XVIA: l än vad Lagerqvist föreslilr
Char sannolikt präglats fdn ca
1220"). men den får anses motivemd
med hänsyn till representationen av
LL XVlA: l i fynd nedlagda mellan
ca 1245-65.
Till de nämnda undenypcma kan
fogas en som liknar LL XVIA: l.
men är försedd med ytterligare en
smal ring innanfor den yttre. breda
ringen. Kronan är till fOijd därav
något smalare än den som återlinnes
på LL XVI A: l. Kronringen synes
vara rutad. i likhet med vad man
stundom återlinner pä de lildsta kronbrakteaterna.
Det intressanta lir emellertid att
den nya undertypen varit representerad med åtminstone ett exemplar i
det stora fyndet från Kungahälla i
Bohuslän. p:\triiffat 1863. Det bestod
till allra största delen av norska priiglingar; av de ca l 900 mynten har
man hittills antagit att endast tv:\ var
svenska. Erik Person (Gamby) kunde
vid sin publicering av fyndet år 1938
identifiera ett av dem, niimligen en
brakteat med svärd mellan ett bakvänt R och ett kors (LL Xlll:5). Jonsson (SNT 1992:4/5) daterar denna
typ till Erik Erikssons första kungaperiod. 1222-29.
Vid en förnyad genomgång av
Kungahällafyndet under sommaren
1970 påträffade Kolbjom Skaarc
ytterligare ett - fragmentariskt svenskt mynt. Det lir prHglat under
SNT 5·96

2.

l.

3.

6.

5.

-1.

7.

8.

Giiltlloutlsbmkli'llll'r nu•d kmnafrtlu 12-10-ta/N. 1·2) /.L XV/A:/: exemplar i primt
ägo:)) ur fmdet frtln Kasteli<'gtlrril'n. YtiNhy .m. /lolnnliin. ni/m det Jomo
Kwr!lahiilltls tlll,'lll.ftinerklrmer (SIIM-KMK 3207): .J)frtln A!llll'lllrp< /..·yrkomin.
Ttdalwlms sn. ViL<teTKiitltmd (SIIM-KMK 25 031 ): 5) från Almstm klrwer. Västm
Tollstads sn. 0 .<te'1(ötlalld (SML 1: 157): 6-H) U. XVIA:2: l'.wnplar i K.\ / K.
Fmo: Gabriellliltlthrmul och A7i\ ..

Knut Långes ( 1229-34) regering. l
samband med Skaares granskning av
s:\v1il de mynt fmn Kungah1illafyndet
som förvarJS i KMK. som den delen
som tillhör Uddevalla mlL~eum. fotograferades ett hundratal exemplar.
Ett av dessa mynt har visat sig vara en kronbrakrem av det slag som
ovan beskrivits (Jig. J). KungahHIIafyndets förmodade nedlliggningstid.
t:a 1250-60. utgör således en bckriiftclse p:\ att vår kronbrakteat troligen

lir samtidig med Lagerqvists grupp
XVIA. Utan att sy~tematbkt ha letat
efter ytterligare exemplar. har jag
noterat tv~ till: ett från Agnetorps
kyrkoruin i Vibtcrgötland (fig. 4)
samt l!tt p:\trliffat vid utgriivningar av
Alvastra kloster i Östergötland (fig.
5). Ytterligare exemplar kan dock
siikcrligcn framkomma vid genomgång av bl.a. dc omfattande kyrkfyn(il!n.
IJI'III/t 1/emmiiiSSSOII

Litterutur
Jon:.son. K. Erik Knmsson t!/ler Erik
F.rik.•·.mn 1 (SNT 1992:4/5).
Lag~rqvisr. L.O. Sl·t•nsktt 111\'llt 1111tl1'1"
1·ikiugatitl och meddtid Smil/ ~otlillltlska
lilYIII

(Sr hl m 1970). s. 66.

Person (G:nnhy). E. Mymskall<'ll ji·tln
Ktm~:alu71/a

HÅ KAN WESTERLUND
MYNT! 1/\NDF.l.

KÖI'Eit • SXL.Jlm • UYTER
MYNT • SEDI.An • l\IEDAI1J ER

(Görcborgs och Bohus!;ins

romminnesförenings ridskrift 1937. Ghg
193R).
111111_mtnin~: ptl Htl/..tm
Htlkmt.w m.l 1itl (NNÅ 1970). s. 13. 2122.

Sbarc. K. Nor.<k

SM L. S1wiges m~:mhi.<turia. Ltmtl.rkap.<·
im·emt•rin~:ell. l. Ostcrgörland.

.\iwt·. <t•dlar
nlnr !Jmfiir .ll'tllnr /iirl' 1930
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MEDALJNYTT
Jubileumsmedalj
GUSTAVVASA

1496-1996
Medaljen har modellerars a v
Ernst Nordin och iir priiglad vid
Myntverket i Ekilsruna.

Utgiven av Samfundet
Kungl. Myntkabinettets Vänner.
Det har förflutit 500 är sedan den
förste vasakungen föddes - i varje
fall tror vi det. Krönikören och bisk?pen Peder Svart, som fick uppgtften av Gustav när denne var gamm~!, säger att han var född på Kristi
Hmm1elfårdsdag. Andra anger, att
han var född 12 maj. Detta datum
och himmelnirdsdauen sammanfaller
just 1496.
AJ Ideles eniga om var Gustav föddes har ime historikerna varit. De
flesta anger att det skedde på Lindholmens gård i Uppland (nu en ruin).
som vid denna tid ännu tillhörde
Gustavs monnor, Sigrid Eski lsdotter
(Baner), änka efter Måns Karlsson av
Eka-ätten och omgift med kung Karl
Knutssons dotterson Nils Eriksson
(Gyllenstiema). Man nämner också
Rydboholm, som var vasalinens dävarande stamgods. Det ligger också
i Uppland.
Gustavs far var riksräd och hette
Erik Johansson (till Rydboholm).
Den frälsesläkt han tillhörde är känd
sedan 1300-talet och hade haft flera
framstående representanter. En halvkusin till Herr Erik var biskopen Kettil Karlsson (Vasa), 1433-1465, som
var riksföreständare 1464-65 men
dog ung i pesten. Herr Eriks mor som dog tidigt- var syster till riksföreståndaren Sten Sture d .ä. (av ätten
Tre Sjöblad), död 1503; som Herr
Stcn var barnlös skulle senare den
förste vasakungen göra anspråk på
hela det stora arvet efter denne. Riksföreståndaren Sten Sture d.y. (av
ätten Natt och Dag), stupad 1520,
efterlämnade som änka Kristina
(Gyllenstierna), halvsyster till Gustavs mor, Cecilia Månsdotter (Eka).
Vid Stockholms blodbad halshöggs Gustavs far. Herr Erik, tillsammans med en 80-tal personer.
Han tycks enligt samtida vittnesbörd
ha varit tämligen obegåvad och gan116

Fakla om

mcd:1ljcn

Mc! all

Diam

Max upp!

Min vikt

Guld 18K

45

20

80g

Silver 999/1000

45

600

50g

Medaljbrons

45

4(XJ

45g

Alla tre upplagorna är numrerade. Guld· och silvcrn1cdaljcma kontrollstämplade enlig!
gällande bestämmelser.
ska brutal. Om modem vet vi inte
mycket. Hon dog i dansk fångenskap
i Köpenhamn, troligen 1522. Den
miirkliga och oviintade karriiir som
?en unge Gustav Eriksson påbörjade
1 december 1520 med sitt uppror i
Dalarna och avslutade med sin död
som Sveriges krönte kung och obestridde härskare den 29 oktober 1560
skulle inle ha varit möjlig om inte
den av honom så hatade ''Kristian
Tyrann'' genom blodbadet undanröjt
nästan alla konkurrenter om makten.
Men givetvis hade han också nytta
av sin. obestridliga hä.rskarbegåvning
och sttt ut vecklade smne för statens
affiirer.

Beskrivning av medaljen:

UT l MARKEN UPPÅ DERAS
ARBETE. SAMMALUNDA KOMMA DE ALLA OM AFTONEN
GLADELIGEN OCH UTI FRID
HEM IG EN. ALLA BERG. ÅKRAR OCH ÄNGAR STÅ NU
ÖVERALt:r LUSTIGA OCH VÄL
TILLFLIDDE [ansade!.
Vidare ur citatet: VAKTEN EDRA
HUS, ÅK~AR, ÄNG, HUSTRUR,
BARN. FA OCH BOSKAP OCH
SÄTTEN OSS INTET MÅL ELLER DEL l VÅRT REGEMENTE
ELLER RELIGIONEN. Därunder
kungens namnteckning "Gustaff'*.
Till höger vasen som den avbildas
på samtida mynt, vanmder förkortningen "m p" (=manu propria, med

-

Åtsida: Bröstbild, sedd en face något

vänd åt höger, i förd barett och brodcrad tunika. GUSTAV VASA motsols
liings kanten till h., 1496/1560 till v..
varunder ovanför axeln konstnärssignaturen EN.
Frånsida: Öppen kunglig krona, varunder: SÅ ATT UPPA DENNA TID
MÅ BÅDE MÄNNISKORNA OCH
EDER BOSKAP OM MORGO NEN
TIDELIGEN MED GOD FRID
UPPSTÅ OCH VAR OCH EN
GLAD TILL SITT ARBETE OCH
NÄR ING. EDRA DRÄNGAR OCH
PIGOR GÅ UTAN SORG FREDELIGEN OCH GLADELIGEN

SELINS MYNTHANDEL AB

Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

(f;*~

~~

Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00

Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08·4 11 52 23
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MEDAL JNYTT
egen hand) som den ser ut under
kunge ns namnteckning pil latin. Till
vänster en medelti~a kyrkklocka från
Normlösa kyrka, Ostergiitland C'li llklockan'}
Porträtte~ är konstnärens tolkning
av en m1Umng från 1542. då Gustav
var på höjden av sin makt men fått
ett allvarligt bekymmer i och med
l?ack~s uppror i Småland. Orginalet
llllskn vs Jacob Binck. ull/Inad från
Danmark. men troligen är det bevarade exemplaret (Uppsala universitet) en gammal kopia. Friinsidans
långa citat lir hämtat ur en skrivelse
fr/In Gustav. som skulle läsas upp för
allmogen på marknaderna i Uppland.
Den är från 1540 och börjar med en
skildring av hur svårt alla hade det
under den omi lde kung Kristian ..tyrann ... Därefter beskrivs hur bra det
har blivit under Gustavs nMiga regering (det Hingre citatet). då man
filtt en ,·erklig landsfader. Sil klm!ar
kungen pil au allmogen trots detta
otacksamt lyssnar pil '"förrlidare och
skälmar.. och brilkar om skatterna!
Därefter fOijer uppmaningen - det
kortare citatet - att sköta sitt och
lämna regerandet åt kungen. Klockan syftar på silväl den extra klockskatten som det uppror denna förorsakade. Dalabönderna fick 1533 s itt
~-tr·aff for ~etta och fick lära sig. att
overbeten mte bar svärdet förgäves.
Kungakronan upptill avbildas efter san1tida mynt. Gustav krön tes
1528... Ann u under hans regering var
den oppen; byglar fick den först
under sonen och efterträdaren Erik
XIV. som lät tillverka vår nuvarande
kungakrona.
uJrs o. ulgerq vist
• Sveriges riksförcst:indare 152 1-23 hene
Gös1ajJ Eriksson (Vasa). utan användandet av adelsnamnet. Som bekant ~ak nade
dc Ilesta ··uradliga•· litter i Sverige ~läkt
namn och an1og först under 1600-talct
konsekvent _dylika. (Kvinnor an1og aldrig
mannens slaktnamn - det är en motlem
uppfinning.) Som kung m~te han ibland
latinisera namnet. varigenom Gustav(us)
kom 111 1 svenskau - annars hade vi slikert
s:lgt Gösta ! dag. H.an skrev ~ig llldrig
Gustaf, aldng under hela slit lav h:tr han
undertecknat ett enda dokument med
..Gustav Vasa•· (ännu mindre med ··Gusraf
\Vasa"). För samtid och eftervärld var
denna benämning liinge obekant. Via
fransk litter.atur trlingde den in i svenskan
p~ 1700-talet (men ~tcrlinns ime pa t.cx.
jubelrdr 1721 och 182 1).
Därför bör man konsehent skriva Gustav Eriksson när man talar om G. fOn:
kungavalet. diireftcr helst .. kung Gustav··
e.dyl.. i nödfall Gustav Vasa.
SNTS ·96
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Fakta om medaljen
Metall
Guld 18K
Silver
999/1000
Mcdaljbron'

Diarn

Max uppl

45

~ linvikt

45

20
750

ROg
50g

45

500

45g

' lt'mplarl.'l m · resp. medil/j ilar reser·
Alln /re 11pplagonw ii r mtmramlt•. l"ttrm· dt"l flinlit <
••ertll.f for H.\1 Ktmtmgt!n.

H M Konungen 50 år
- en jubileums medalj
l Sverige finn~ det en lilng tradition
all fira kungliga födelsedagar genom
att pr'.igla en medalj. Tidigast giillcle
delta end;c,t myndighetsdagen':.. t ex
niir drollning Kristina fyllde 18 1\r
den 7 december 1644. Karl XI gratulerades p~ 15 -ilr~dagen J669 med en
meda lj och ytterli gare en niir hantillträdde regeringen 1772. Mera ovanligt var viii au det slogs en medalj
1709 över ""rikl-iinkedrottningen··
Hedvig Eleonora niir hon fyllde 741\r
-samma •'r som hennes sonson hade
förlorat slaget vid Poltava.
Friln 1700-talet blir föde l~edags
medaljerna s~ pass vanliga. an vi
milsu: avst~ friln att riikna upp dem
alla. Ulrika Eleonora d.y. lirades
vid fyra tillfillien (me llan 1723 och
l 732) p11 detta siitt. hennes make
r~edrik l b~de vid ~n födelsedag och
vrd en namnsdag. Over den blivande
Gustav _III s log riksdagen en medalj
redan 1111 16-1\rsdagcn 17() J. Gustav
IV Adolf blev myndig p5 l 1<-:,rsdagen 1796 och Uven d~ priigladcs en
mc.~lalj.

Over medlemmarna av dynas tin
framförallt dc regerande.
lrnns m:,nga hyllttingsmedal jer t iii
olika födelsedagar. Några av dc största tillverkades vid Kongl. Myntet i
Stockholm till Karl XIV Johan~ 80:'r~da~ 1843; den tyngsta som s logs i
guld fö r kungen viiger 500 g!
~crnado lle,

Av senare regenter har siirskilt
Il. Gu~tav V. Gustav VI Adolf
och vilr nu,·arande kun!! hedrats med
ncra olika medaljer tilll'ina födelsedagar.
Den i •'r utgivna medaljen iir den
första som Myntverket präglat p5
eget initiativ till en av H M Konun!!
Carl XVI Gustaf~ födelsedagar. Dei::
vis pil gnrnd av ell med IÖ% hoptriingt foto ltar 1idningsdeba11 en om
den vari t livlig. Medaljen har utformal~ av Ernst Nordin. Arsta. och har
Cll nytt ponriitt en face av kungen. för
första gången avbildad iförd glasögon. som han ju numera alltid bUr. P:l
fr5nsidan ser vi Kungl. Slouet i
Stockholm. seu fr:\n Strömmen. med
n11gra milsar sviivande i Juften.
Beskrivningen blir som följer;
. Åtsida;CARL XVI GUSTAr uppull liings kanten, cHirunder kungens
bröstbi ld! civil driikt och i glasögon,
sedd e n lacc: till höger (den heraldiska) kungakronan. till viin~ter 30
APRIL/l 946 1996 p11 tvil rader. Till
höger ovanför axeln konstniirssigna tu rcn EN.
l·h i11.vida: FÖR SVERIGE - l TIDEN nedtill liings kanten: ovanför
Kungl. Slollet i Stockholm. sett från
No rrs tröm. oelt överst de t krönta
kung liga monogrammet, omgivet av
~
tre sviivande m~sar.
Ru11d: Sedvanliga stämplar.
Niir delta skrives (sommaren 1996)
iir upplagorna i guld och brons s lutuus O Laxerq vi.vt
sillda.
o~car

11 7

Ett gotländskt
provmynt
För att kontrollera stamp och utseende p~ nya mynt sills sAclana p~
prov innan man bö1jar till verka dem i
större mlin geler. P~ stampen finns den
negativa bilden i riitt storlek av myntets ena eller bMa sidor. medan provmynten kan ha annan bredd. tjocklek
och metall iin det mrdig:l myntet.

H. M. Ko111111gen bl'lmktarmedaljgål'lm. F(l(o Gabrit!l Hildebmnd.
St• t11·en oms/afie/s jllrgl!llrl.

"Carl XVI Gustaf-specien"
Den 30 maj fick en delegation från
Svenska Numismatiska Föreningen
företf-ide hos H. M. Konungen på
Kungl. Slottet för att övcr!;imna det
enda exemplaret som priiglatl> i guld
av föreningens medalj till 50-årsdagen: enligt gammal tr.Jdition betråffande vissa guldavslag har Myntverket på begäran framställt det till 10
dukaters vikt. dvs 35 gram. Ordföranden Torbjörn Sundquist framhöll
detta i sitt anförande och att föreningen har en tradition !.cdan 1897.
då den uppvaktade Oscar Il genom
sin d~varande ordförande Carl Snoilky. Medaljen hade tidigare - som
modell utförd av Emst Nordin- visats för Konungen och Drottningen
och godkänts. Som syns p~ bilden
hade ett sän;kilt etui med det kun!!ligu monogrammettillverkat för det
högtidliga överlämnandet. Il. M. verkade mycket nöjd med medaljen och
~<~ekade för uppvaktningen.
Som meddelades i ett tidieare
nummer har föreningens medleminar
- och endast dc - kunnat fOrhandsbeställa medaljen i silver. Stampama
11 8

har därefter förstörts genom Myntverkets försorg.
Medaljexen1plaren i silver har vikten av en gammal specie. dvs 34
gram. en tradition från föreningens
"guldbröllopsspecie'' 1907. På randen läse!. AV SPECIEDALERNs
STORLEK OCH VIKT. På föreningens begäran har inga si lvcr~tämplar
anviints. eftersom detta aldrig varit
t:11let p& mynt. ej heller på mccbljer
före 1914.
Upplagan blev:
l ex.
Guld 35 g 39 mm
Silver 34 g 39 mm 26cx.
Av e>.cmplaren i silver har Kungl.
Myntkabinettet enligt praxis erh~llit
fyra ex. varav två förgyllda. Ytterligare tv~ lir be~ t ii llda av andra rnynlkabinctt och två finns i föreningens
samling. l privat ägo finns allt~~ totall 18 ex.

Se även SNT 3 • 96 s 70
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Det av Kungl Myntkabinettet under
1995 förviirvade provmyntet inköptes fr~n Munetarium. Malmö,
genom medel från Sven Svenssons
stiftelse. Med hjälp av röntgcnnuorescens gjordes en analys av metallinnehållet vie! Institutionen för konservering (RIK ). Provmyntet iir av
brons med 77% koppar, 14% tenn
och 7.9% zink. Det viiger 2,76 g och
diametern iir 25.5 mm. Av detta prov
finns ytterligare tv& kiinda priiglingar
som förvarJs i Gotlands Fornsal. Den
ena iir slagen i koppar och viiger 3 g..
Den andra iir slagen i tenn med något
silver och viiger 6.25 g. Dessa provmynt är stampidentiska med varandra och med clel som nu förviirvats :tv
KMK.
Åtsidans inskrift lyder +MONETA CIVITATIS och fonsiiiter med
frnnsidans +WISBVCENCIS =!.taden Visbys mynt. P~ åtsidan :-.er vi
1yskamas symbol. en liljeväxt. och
på frånsidan Vi~bys vapen. lammet
med fana. Under medchiden kunde
myntriitt innehas ime bara av kungen
utan iivcn av exempelvis en biskop.
eller som hUr av en stad. Mym riitten
innebar för Vi$by att staden dels
beslutade om myntens nominal och
utseende. deb att intäklerna fdn
myntningen :-.kulle tillfalla staden.
lnskrifl och val av mo1iv pi\ provmyntet iir dc:.amma ;,om p~ dc gotländska önugama, ~om började utges
redan under 13-10-50-talen. dl\ iin
lydde under den svenske kungen.
Utgivningen sammanfaller i tid med
att Visby stadslag rårdigstiilldcs med
företal i kung Magnus Eriksson!.
namn. Lagen reglcr.Jr Visby;, rätt. frihet och författning. Den förordna r
också om att staden skulle ha cnda't
ett ~igill. vilket re~ultcr.Jde i en framställning med det gutniska lammet
ovanpå den 1yska liljan. Men r-' tinugen iir symbolcn1<1 placerade p~ var
sida om mvntcl. en kombination :-.om
stod sig i mc.:r :in etthundra 5r.
År 1450 tog dansk myntdikning
vid och den tyloka liljan ersatte). med
den dansl..a kungadynastien~ (oldc.:nburgska) vapcn~köld och av önugen
SNT5 ·96

blev en hvid (av tyskans wi11e11).
Provmyntet anses vara präglat ca
1425-1450, vilket visar att Visby
inte långt före den danska myntriikningens införande gjort ett försök att
utge ett nytt mynt av högre valör än
örtugen, möjligen en skilling. Detta
kan ha skett på 1440-talet, då Erik av
Pommem, avsatt i alla si na riken, satt
på Visborgs slott som "sjörövarkung". Någon utgivning påbörjades
uppenbarligen inte. Först på 1520talet infördes en gotländsk skilling
under Sören Norrby.
På Gotland hittas de Ilesta fynden
av g uldmynt i Sverige. särskilt från
1400-talet. Vid behov av högre valör
än penning och örtug användes under
medeltiden internationellt gällande
guldmynt. framförallt tyska Go/dgulden . Goten, egentligen en senare
benämning på den gotländska örtugen. utgör vånlands äldsta högre nomin al efter penningen. På fastlandet
präglades örtugen först under vår
från Tyskland hämtade kung Albrekt
av Mecklenburg, tidi gast 1370. Denne hade de tyska willen rnynten som
förebild. Witten hade införts under
1360-talet i Tyskland och kan ha inspirerats av den gotländska örtugen.

Swdc•11 Vi.tbp sigill.

/'nm11yllf m· brrms priig/111 i Visby C'll /425 -50. KMK 102 384.

Monica Golabiewski Ltmnby

Foto: lem

E1'1!

0/.mm.

Ur DAGENS NYHETERden 11 januari 1962:

Knut Långes penning
l Skänninge har man hittat en penning slagen i Nyköping under Knut Långes regering omkring 1230.
vilket gör myntorten bortät ljugu är äldre än man hittills förmodat.

Om Knut Långe ve/ ingen så särdeles mycke/.
Han utgav ej någon förordning av /rycket
och blev ej ens ett helgon som farfars far.
Men stanten han myntat finns faktiskt kvar.

Var det han som i tomet vid Stocklwlms ström
såg gator och murar sid upp i en dram?
Kan h:tnda, men ock att vi gissat galet:
del förtiger haas slantfrån /olvlwndratalet.

Väl slog 11an kung Erik vid 0/ustra bro,
väl besvor han sin rena oc/1 romerska /ro.
väl byggde 11an Nyköpings sjöstad kaaiJ:Inda,
men bara en slant gör hans gärniagar kända.

All purpur i manteln. all glans över titten
har twrmil gd ur i den eviga tv:t/lea.
För fornlidens store. för samtidens jättar
är det skönt med en tuflll liten slant som bertittar
Gaul
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Svenska
Numismatiska Föreningen
- nu på Internet!

Tjugo år, en månad
och åtta dagar
Det1a är inget forum för kåserier, det vet Väl jag. Men ändå.
Tjugo år, en månad, en vecka
och en dag. Detta var min tid
på Storgatan 4 1.
När jag kom upp till Brita
Malmer för en anställningsintervju i mars 1976 berättade
non mycket entusiastiskt om
planerna på att flyt1a Kungl.
Myntkabinettets verksamhet.
Man hade lokaler i Gamla stan
påiörslag. Den gången gällde
det Norra Banco-huset. Detta
gick om intet. Det skulle visst
bli för dyrt eller vad det var.
Men inte sörjer jag. stoltsbacken 6 var värt att vänta på.
Det tycker jaQ nu i alla fall, där
jag sitter i ·mrtt nyinredda rum
meä fönster åt södergården
och utsikt över Gamla stans
fasader och tak. Och vilken
granne vi liar på andra sidan
backen! Finare kan man inte
Iia.
Runtomkring mig ställs biblioteket färdigt, köks- ch peFsonalmm inreds. Golv läggs.
Valv bY,ggs. Utställningsrum
förbereds. Det luktar färg och
lim. Det låter av b0rr, spring,
larm och nya telefonsignaler.
Det arbetas flitigt, k~rtonger
paGkas upf=l, gamla pärmar
ställs l nya hy.llm, blommor
inköps. Qcl'l afel)em, ni skulle
se. ateljen! Här skall våra nya
basutställnihgar skapas. De
s0m är tånkta att öppna nästa
ä~.

Må det ske. Vi är (edol
Kungl. Myntkabinettet
Slottsba9ken 6
13 maj 1996

MGL

Från och med 18 april i år ha r du som har tillgång till Internet kunnat hämta
information om SNF och skicka elektronisk post till föreningen.
Vår hemsida har adress http://www.users.wineasy.se/snf/.
Elektronisk post. e-mail. skickar du till snf@wineasy.se.

Hemsida
··vad är di\ en hemsidaT kanske några undrar? Lite förenklat kan man säga att
det är ungeflir som text-TV. Skillnaden är att pil text-TV kan m<m välja mellan
ett par humlra sidor. medan man pil Internet har tillgång till millioner och åter
millioner sidor - var och en med en unik adress och med 11\ngt mera information än vad som ryms på en text-TV sida. Vidare skiljer sig Internet frän textTV genom att du kan bcgUra att få inforn1ation. t.ex. bilder och andra filer. nedladdade till din egen dator. Pil dc flesta hemsidor finns dessutom länkar till
andra hemsidor med likartat innehi\11. Vidare finns s.k. elektronisk post som
gör att man kan skicka meddelanden mellan datorer.

Internet
Det är något s viirare att förklara vad Internet är, då det vare sig är ett företag.
en organisation eller nilgon offentlig nationell eller internationell myndighet
eller dylikt. Enkelt kan man sUga att Internet är många tiotals millioner datorer
hopkopplade via dator- och teleniit till e n gigantisk informationsbank. Man
beräk nar att mer än 100 millioner m;inniskor nu har tillgång till Internet och
sitTran fördubblas ungcflir var sjätte milnad. P11 nätet finns mänga millioner s.k.
servers - datorer där någon (företag, organisation. person etc.) valt att presentent information som man tror Ur till nytta och nöje för andra. Genom att informationen presenteras på e tt relativt enhetligt sätt och alla anslu tningar uppfyller vissa regler s11 kan man, om man bara har en adress (som kallas URL) till
inforn1ationen, hitta denna - oavsett om den ligger på en dator i Sverige, USA
eller Japan. För att förenkla för anv:indarcn att hitta bland all denna infornlation finns på nätet Uven s.k. sökmaskiner, där man kan söka upp och få adressen till t.ex. alla hemsidor med "numisrnatics".
För att komma åt Internet behöver man en dator, ett modem, lite programvara och ett abonnemang hos en s.k. provider, dvs ett företag som säljer anslutningar. Det finns ett stort antal s11dana företag att välja på utspridda över hela
landet. Utöver datorn behöver kostnaden för att komrna igång inte bli större än
någon tusenlapp. Till detta kommer sedan en 1\rlig abonnemangavgift samt
kostnaden för telefontid då man lir uppkopplad.

SNFs hemsida
I·liir hillar du allmlin information om föreningen och vår verksamhet, bl.a.
aktuellt program, förteckning p~ föreningens publikationer och föreningens
stadgar. Du kan även få information om föreni ngens bibliotek och medaljutgivning. Vida re finns allmlin information om numismatik och myntsarnlande.
En mindre del av informationen linns (iven tillgiinglig P•' engelska. Hemsidan
är under uppbyggnad och mera information kommer successivt all Higgas in.
bl.a. säviii auktionslistor som uppn~dda priser. Vi eftersträvar au hemsidan
skall innehålla nyheter relativt frekvent.
Mer skall inte avslöjas hUr. "Surfa" g(irna in P'' vii r hemsida och meddela vad
ni tycker om inneh1111et. Hemsidan administreras av förfallaren till denna artikel tillsammans med Anders Nordin. Bilda kan nås under SNFs adress och via
e-post till föreningen.
Kjell Holmberg
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Svenska Numismatiska Föreningen
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Welcome to the Homepage o! the Swedish Humismatic Socioty
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Så hiir ser der 111 ptl datorskärmen nlir num hi uw SNFs hemsida ptl lntcmet.

Svenska Numismatiska Föreningens Höstauktion
(auktion nr 134)
äger rum den 28 november 1996.
Bl.a. kommer Numismatisk Litteratur ur

Erik Gambys bibliotek
att försä ljas.
Observera att endast medlemmar i Svenska N umismatiska Föreningen, eller i annan till
Nordisk Numismatisk Union ansluren fö rening, äger rätt att närvara och göra inköp.
Inga ytterligare inlämningar till auktion 134 kan längre tas emot. Vi hänvisar till auk tion
nr 135, som kommer att omfatta alla typer av inlämnat material, och som är planerad att
äga rum i april eller maj 1997. Inläm ningar kan tas emot till och med 31 januari 1997.
l!pplysningar kring inlämning och inlämningsvill kor kan lämnas av auktionskommissan e Jan Karlsson, Görgatan 3, 753 15 Uppsala.
Tel/f.:uc 018-54 83 42. Mobil: 010-279 09 86. Personsökare: 0749- 100 956
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Coincruft 's S tandar d Cataloguc or
English & UK Coins, 1066 to Dale. Red.
Richard Lo bcl. Mark Davidson , Allan
l-lails10nc och Elen i Calligas. Siiljs genom
Krause Publicmions. Book DepL EU KO l .
700 E. S tatc SL. lola. Wl 54990-000 1.
Fax (7 15) 445-4087. Pris $34.50 + $3.25
i porto.
Detta är första g~ngcn sedan 1929 som en
katalog över samtliga brittiska mynt
utkommiL Kmalogcn inneh311er 50 000
mynt med myntpriscr. varav 5 000 är foto·
graferadc. Hiir finns slagna mynt frnn
1066 till 1662. listade efter valörer och
med tabe ll över kungalängden med hela
im.kriptioncn pft latin, med variationer:
även mynto rter finns med, vilket är första
gången i en myntkatalog av det hiir siageL
Dc m/sade mynten täcker perioden 1656·
1967 och innch~llcr en mängd varialinner
samt en omk lassificcrin!! av Willi am lll:s
ompräglade mym och framfit. Decimol·
mymen täcker perioden 1968 fram till
idag och ta~ upp som ett speciellt samlar·
omrndc.
Varje del i k3talogen har ~in egen
omf3ng~rika inledningstext där historiska
fakta och prakt iska rnd om samlandet
ingår. Dcssu10m finns en ordlista för c ng·
elsk och brittisk myntning. Katalogen
introducerar ett nyn identifieringssystcm.
Den första .. koden .. anger kungen får vi i·
ken myntet Lir priiglat. den andra valören
och den tredje anger variationen. T.cx.
G2CR-O IO >ka !;isas som Georee Il.
crown pr'.i&bd 1732. Variationskoden !.an
göras femsiffrig. vi lket tillåter komplette·
ringar av nyupptäckta variationer.
Som helhet kan sägas om katalogen att
den utgör e tt OÖ\enr'.iff:tt uppslagsverk
vid bcst:imnin!! av brittiska mvnt och får
en bra kla.->ificering i en samling.

E\ V

Boken annonseras
på sid 126!

-

mvnt r>~>
ee

e~idningen ~~

... ä r tldnlngen för Dig
som är lottesserad av historia.
konst. ekonomi. kultur etc.
O.v.s. MYNT & SAMLANDE!

PRENUMERERA NU!
!..7 år
140:· l å r 280:·

=

=

Postgiro 482 06 15 - 5.
Tel 031-18 24 30 Fax 031·18 39 60
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Peter flensborg: :--;umismutisk Leksi·
kon. Dan~k Numismatisk Fon:ning 1996.
ISB 117-88385..()2-7. Inbunden. 416 '·
Sv/v iii. Pris 190 Dkr inkl. moms. Porto
tillkommer. Beställes från Dan>k Numi~·
mati.,k Forening. Gl. Landcvcj 19. OK
2620 Albertslund . Danmark.
Boken inncM IIcr mer än 3.500 upp~lag>·
ord och utgör Dansk Numismati>k f-or·
ening.~ bidrag till firandet av myntet'
tu,cn~riga historia i Danmark.
Denna nya numi>matiska upp>lapbol..
har t) ngdpunktcn p~ skandina,·iskt ma·
terial. men här ingtlr myntbenämningar
frnn i >ton ~tt hela världen och alla ti ·
der liksom andra förem:\l och fackuttryck
med numism:Jti!.k anknytning . Utiher
detta finns större numi~mati\ka fore·
ningar medtagna. särskilt dc skandina·
'•bka. ,amt tidskrifter. forskare. mynt ·
~aml:tre och institutioner. Scdlnr. dlir·
emot. ing~r endast i mindn: omfanning
uch förfanaren hlinvi>ar hiir till andra.
tryckta ~kriftcr.
Ti ll och med uppslagsord ,om .. Foto·
gr.tfcring :t\' montd' och ..Sic·· lir med·

tagna. En 'is:. ctabkring a' nya uttf)cl..
bn ocks~ sl.önjas. ,:\.<,om ..Gävle l.opicr''.
Mynt jag aldrig hö rt tala\ om dyker upp.
t.cx ... N:c~hlcxhgyldcn .. (~ic!). Ord 'mn
kan benlimnas p~ olika >litt lmr m~ctt~
med h!invisningspil. f'ft varje npp~ lag
fintb :.v:mvita bilder. nlC., tadcb av mynt
och mcdn1jcr. Ett Ocrta l klintia ~bu fynd
!it' bc,krivna och flera fr:un'l~cntle. live n
en del idag ak tiva. nutni ~matil.cr är
ntimnda. l länvisningar till NNU M. NM
och S T .:unt annan liucr:Hur finn' med i
11\rckommand..: fall. Det är inte utan en
vi'' ;;tolthct som undertecknad nolcr:tr att
SNT kommer till :111\'ltndning wm l.un ·
,r..ap,källa i ,tldana här •:unm:mhang.
Jag <ocr redan nu :m jag kornmer :m ha
,tor gllidje av denna modcma upp,lag,.
bok i miu arbete. trob tillg~ngcn p!l
Schriittcr och andr.1 kla"i'l..a upp.,lag,.
verk inom numi,matikcn. här p~ Kungl.
Myntkahincuct. Efter att ha ugnat igenom
•ida ror sid;~ undrar jag om det ilverhu·
vudtagc t finns fler numi:.nwti>l..a upp·
s lag:.ord. Det gtir det f(;Nfh. Men huken
lir mycket pri sv!ird! Kö p den!

MGL
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Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Bciträge zu m 17. Deu l~chen
Numismatikertag 3.-5. März 1995 in
Hannover. Red. Raincr Alllen och Rciner Cunz, Speyer 1995. Utgiven av
Numism:uischc Gesensehaft Speyer e. V..
248 s. rikt illustrerad med svan-v ita bilder. ISSN 0938-7269. För niim1are upplysn ingar om boken kontakta Dr Reincr
Cunz. Nicdersächsisches Landesmuseum
Hannover. Am Maschpark 5, D-30169
Hannover. Tyskland.
Vid 17:e numismatikerdagen i Hannover
3-5 mars !995 var temat numismatikens
vetenskapshistoria. Uppläggningen för
dessa dagar var an femton föredrag skulle
avhM ias samt all bereda tillfälle fOr disJ.:ussion och komakter. Många värdefulla
forskningsresultat prcscmcrades. Det var
därför också avsikten :111 all t skulle
tryckas i en bok. Eli hal vår senare finns så
he la symposiet i bokfom1. Boken är indelad i tre avdelningar: personhistoria, insli·
tution sh istoria och forskningshistoria.
Här fOnccknas en del av dc imressanta
aniklama:

z.,

denfriihenlllu.stm·
Maria R. -Aif<ildi:
tionen mtmismmisclrer \\'erke: die
EMBLEMATA des Johannes Sambucus

( 1531-158-1).

Wolfgang Becker: Fri&lrich E.xter ( 171-11787). ein Pfiilzisclrer Numismatiker.
Dietrich O.A. Klase: König Ludwig l. 1'1111
Bayem ( 1825-1848) und seine Verdienste
11111

die Numi.mratik.
J

Paul Arnold: Ado(( Il/. OcC'/1 (152-1-1606)
und das Dresdner Mii11zkabinc•l/ im 16.
Jahrlumdert.
Anne Kromann och l11rgcn Stccn Jensen:
Zur /Jedeullm~: des Kiinigliclt-Diinisdren
Miinzkabinell.f in Kopmlwxen fiir die Er·
jassung sdrlesll·i~:-lwlsteini.l·clwr Miin~
fimde 1'11111 Ende dt•s 17. bis ::um IIIISgl'·
henden 19. Jrrltrlmndl'rt.

Reinhold Wcx: Zur Ge.~cltidlll' der Miin~
.mmmlrmg des 1/er:.ag A111011 UlrichMuseums /Jrwmsc/rll'eig.
Christof Bochringer: EIIIJifJt'll der
Gesc:lricltte der Göui•rger Unil·asitiitsMiill:,wmmlung.
Christian E. Dckcsel: The "/Joom" of
Numismmic Publiclllicms betll'l'en J5.50
and 15.59.
Ulrich Klein: "Mii11:.-li'wrde" i11 \Viirttt'/11·
berg mr 150 Ja/r ren.
Allt håller högsta vetenskapliga kla.~s och
ger msaren många nya insikter i numismatikens spllnnanclc historia. Man känner
e mellenid alltmer behovet av en bok som
ger oss en sammanhl\llcn bc.~kri vning av
numismatikens hiswria. För den svenske
läsaren kommer det n[im ligen hela tiden
nya historiska numi smatikernamn i dessa
faktaspliekade aniklar. Dc flesta tyc:ks ju
ocksl\ vara viktiga. l Tyskland kommeren
ny generation numi smatiker och k;mske
finns det n11gon uv dem som tager sig upp/W
giften all skriva iimncts historia.

BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!
• Enstaka bättre
objekt samt hela
boksamlingar.
• Lista på numismatisk litteratur
kan erhållas.

BOK & ANTIK AB
Box 2031, 191 02 Sollentuna.
08-673 39 61

Bokbytardag p å Svenska Numis matiska Föreningen 3 oktober!

E"a Wischn: Myntfynd från Lappland,
Norrbotten och Västerbotten. Sveriges
Mymhistoria. Landskapsinventeringen, 8.
Kungl. Myntkabinellcl. Stockholm 1995.
ISBN 91 -7192-95 1-7. 147 s.. ii i. Ca-pris
80 kr.
Den pågående landskapsinventeringen av
vår mynthi storia har nu gllidjandc nog
nl\11 till e11 område som i ston se11 Ur lika
med Viistcrbollens och Norrbollens Hin.
För all inordna den utgivningen i den riksgi ltiga rnalien nUmns i titeln tre landskap.
varav dock Norrbollen är 1veksamt rent
historiskt. Vad vi kan notera lir all denna
1\11onde del ornfallar ungefiir en lredj~del
av landets yla.
Generellt uppfallas omn'ldct som både
fyndfalligl och ensartat. Vad viimar man
sig'? Kanske samiska depåer. jordfynd
fr:'ln 1600-tal och senare samt sentida kollektslantar fr11n kyrkorestaureringar. Den
rörutfallade bilden stämmer i stort men
kan även kompfelleras och fördjupas.
Först några mängduppgi fler. Från
Lappland känner vi 45 fyndplatser, varav
enelast tre innehåller medellida mynt oc:h
de äldsta ingår i fem vik ingatida fynd.
SNT5 · 96

Äldst är Ethclrcd Il respektiv.; Firsl Small
Cross och åren kring sekelskiftet l()()().
Norrbollen uppvi sar 109 fynd, varav tre lir
vi kingati da och elva medeltida. Dc tildsla
mynte n kommer fd n Gdtr1isk l'yndct och
iir likaledes Ethelred Il. Vihtcrbollen upp·
visar en annan bild. b~de vad giiller antal
od1 dmcring. DUrifrån har vi endast 40
fyndplatser. varvid den iildsta lir Bergs·
byn niira Skellcfld och en sk au av tr.:llon
romerska bronsmynt från 200- och 300tal. Av medellida fynd finns endast ell.
Vi kan undra ilver den numerlira sk illnaden mellan Viistcrhollcn och Norrbol·
ten. All Norrbollen iir unge f:ir dubhdl s;\
ston ti ll ytan kan va ra cn fiirklaring, all
pl~tmynl slogs i Kengis i To rnedalen
under pe rioden 1675-1701 kan vara en
annan. Me n del riicker inte. Vi~sl har
Norrbollen en .iUmnur~ geografisk sprid·
ning av p~trilffadc pl~t mynt men det har
man Uven för myntfynd i allmiinh..:l.
Frestande ilr nt l tUnka sig all Wisc hns
refererade teorier om myn lncdliiggningarnas orsaker kan ha en viss roll. DUrvid
kan det röra sig om Sturc Bolins viiibekanta tes all skallfynd hör till krig och
andr:l olyckor. Mot den a ställs <kn gamla

J

förklaringen all sarner förvarade sill silver
i jorden. Fr~gan ilr niirmast om Norrhollen varit mera u1sa11 för krig eller hyst
!lera samer Un VUsterb<JIIen. Tanken kan i
sig framföras men är långt ifriln bevisad.
Landskapsinventeringen ger det katalogmiissiga underlaget för sådana fundc·
ringar. dUremot inga ullalade slutsatser.
Della Hr s~ vm en styrka som en svaghet
för Landskapsinvcnleringen.
FaktasammanstUllningen iir enasl ~en
dc. cftcrs<>rn n~gon liknande inte tidi gare har funnits i tryck. Della gäller förvisso landet i si n helhet men är sil mycket
mera ullalat utifr~n kunsk;tpslligct i non·. l
likhel med v;td Wischn silge r i si na kort·
fallade inledningar kan man insllinuna i
au den numismatiska lilleraturen för de
tre nordliga landskapen iir obetydlig. Den
luckan behöver yllerligarc fyllas - och
dett a bör l:impligcn ske med assistans av
lokal kunskap sil all vissa historiska och
topografiska inexaktheter undvikes.
Kjell 1-rmdlwlm. Gamme fJicul.
j d. lmulsontikvarie 1·id
Norrbo/l e/l., museun1.
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Internationella numismatiska kommissionen på KMK
Styrelscn för Commission Intematiolwie de Numismatique (CIN) höll
sitt årliga möte i Stockholm 16 -19
maj. Ordförande är Cecile Morrisson
från Paris, vice ordförande Ennanno
A. Arslan från Milano samt Raymond Weiller från Luxemburg (ej
närvarande). Sek.reterare är Andrew
Burnett från London och kassaför·
valtare Leandre Yillaronga från Barcelona. Ledamöter är Peter R Franke
från Milnchen. William E Metealf

FRÅGESPALTEN
Okänd pollett från 1738
Skrive r i anledning av ··polletten" på
s 95 i SNT 4 • 96. Genast jag såg den
tänkte jag på Skatte -märke.
F.R. betyder säkerligen Fredericus Rex. Griphuvudet med kronan är
Malmös vapen. Skåne har ett likadant men i en krönt sköld.
Märket påminner ju om våra hund·
skattemärken, men hundskatt hade

LUNDSNn(JNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR

från New York och Stanisfaw Sucho·
dolski från Warszawa. Nordisk representant tir Kenneth Jonsson fn'\n
Stockholm. En av de större frågor
som togs upp på mötet var nästa
internationella numismatiska kongress. som ~iger rum i Berlin 8-12
september 1997. Värdar för mötet
var Numismatiska forskningsgruppen och Kungl Myntkabinettet.
På fredagen visades KMKs nya
lokaler vid Slott~backen och efteråt

höll tre av styrelsens medlemmar
föredrag: Andrew Burnctt talade om
Alexander the Great and the West.
Cccile Morrisson om From Gotland
and Birka to Miklflgård: S1veden and
the Byzamine Connection samt Sta·
nistaw Suchodolski om Die ä/testen
polnischen Miin zen.
Besöket och föredragen av dc internationellt mest framstående iim·
nesföreträdarna gav de nya lokalerna
en god numismatisk invigning.
~
MGL

man viii inte 1738. Diiremot massor av andra sk~tter. Sviterna av de
danska krigen och Karl Xll:s krig
satt i. Visserligen var Freden i Roskilde 1658, men försvenskningen
gick långsamt och så sent som 17 1O
sloes svenskar och danskar i Hclsingborg.
Gösta Johannesson skriver så här i
Skånes Historia: Först och främst
skulle borgama betala skatt till Staden. så att stade ns betjiintcr kunde
avlönas och dess råelims och andra
offentliga byggnader underhållas. De

var skyldiga att ta emot militiir inkvartering i sina hus eller i dess ställe
betala en avgift. all delta i de kostnaderna för de båtsmän som staden skulle ställa upp åt kronan. och
att delta i kostnadcma för vakthållningen nattetid i staden.
Exakt vad märket har använts till.
vet jag inte. men siikerligen iir det
någon fom1 av skattemiirke. Bevis på
all man hade erlagt en siirskild skall.

FÖRENINGAR

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UlTERATUR

Värends Numismatiska
Förening

GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv samlammråde)

Smålands Museum

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 046-1 4 43 69

Viinlig hiilsning
Kurt Hallström. Malmö

och

arrangerar

MYNTMÄSSA
med föreläsning

Myntklubben
Skilling Banco
12/9 Håkan Widjestrand: Gusta1· Il
kopparklippinga r.

Adolf~

Höstresans mål och tidpunkt bestäms.
Intresseanmälan till Roger Lind. tcl. Ot3-

12 22 62.
6/10 Anti k och samlnrmiissa i C upolen,
Linköpin~:. kl. 10.00-t5.30. Entre: 20 kr.
Samlarklubben Hans Brask arrangerar.

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge, Danmark och Finland
genom oss.
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
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PLÅH1YNTEN
l SVERIGES HISTORIA
Loshultskuppen och andra
dramatiska Mindelser
av
Lars Thor, förest Wexiö gyrnnasii
myntkabinell, Bertel Tingström, fil dr.

tO/tO Per-Göran Carlsson: Sveusk mt·
mismmisk /iuermur - el/ sam/arperspek·
Iii:

Myntnuktion. lid och plats bestUms
vid septcmbcnnötct. Om du vi ll lämna in
mynt till auktionen kontakta Mikael Persson. te l. Ot 3-3 1 20 82.

14/11 Köp. hyt och sälj. Med tag mynt för
byte eller för.;tiljning.

MYNTHANDLARE
UTSTÄLLNINGAR
SERVERING

t2/12 Christian Hamrin: Präglingsavl'ike/set: Efter mötet 1ilcr vi julbord.

Lördag 28 september l 1.00 • 16.00
Smålands museum.

Mliteslokal: Nu 11udbibliotekl'l. Nwme·
Linköpinf.:. Limi/Jiomsmmmet. l
tr. Kl. 18.30-21.00.
ber~:s~: 8.

SNT 5 · '16

AUKTIO NER

PRESS KLIPP

SVENSKA

Bonde hittade
tusenårig kedja
En över tusen år gammal silverskatt
har påträffats i Finland. En jordbrukare i Kylmäkoski hittade under vårplöjningen en silverkedja prydd med
sällsynta bysantinska mynt.
Kedjan är sannolikt gjord på l 000tal et. Den är 50 centimeter lång och
består av flätade s ilvertrådar samt 17
bysantinska, arabiska och anglosaxiska mynt från sl utet av 900-talet och
(TT- FNB) O
1000-talet.

November 16-t7 Slockholm, B. Alltström
Stockholm,
28
Svenska Numismaliska
Föreningen

UTLÄNDSKA
Hong-Kong. Tai~ci-Bald
win-G illio
5-6 Miinchcn. Parlin
t6-1 8 Bnsel,l\·liinzen und
Mcdaillen
Los Angeles. Gillio
18
Basel. Miinzcn und
19
Mcdaillen
Long Beach, Pomerio
21
Brii.~set, Elsen
2t
25-28 Miinchen, Hirsch
New York. Bowcl'li &
30
Merena

Scplcmber 5

UTSTÄ LLNING
Ok1ober

British Museum
bygger ny
myntutstä llning
Det ligger i tiden att förnya de gamla
myntutställnin garna. l British Muse um har man sedan många år haft en
mindre myntutstlillning som framfOr
allt visat grekiska och romerska
mynt. Upplliggningen var mycket
traditionell. Nu skall man emellertid
bygga en ny. Att de både kan och har
roliga ideer har de redan tidigare
visat med utställningen ''Money"
1986.
På grund av arbetet med utställningen tvingas Department of Coins
and Medals minska på servicen till
allmänheten. Detta läge varnr mellan
1/1 0-1996 - 3 1/12-1997. Det s.k.
t-ISBC Money Gallery öppnar i januari 1997.

D

BYTESKONTAKT
Jag önskar byta moderna
mynt och sedlar, frimärken
och telefonkort Jag skriver
på italienska och engelska.

Giovanni Bellotti
Caella Postale 71
1-27100 Pavia
Italien

SNT5 ·96

1-2 New York, Bowcrs &
Merena
London, Spink
3
Oslo. Oslo Mymhandel
4
7-8 London. Baldwin
London, Spinks
8
8-10 Osnabriick, Kiinkcr
9-1 O London. Spink
14-16 Munchen. Gics~ner
Miinzhandlung
17-18 Miinchen, Panin
21-22 Zlirich, Leu ;..lumismalik
23-24 Zi.lrich. Hess-Divo
24-25 Ziirich. NAC
28-29 ZUrich. Slemberg
Wien. Spink
30
30-3 1 Frankfun, Pcus

MÄSSO R
UTLÄNDSKA
Ok1ober 12-13 London. Coincx
November 26-27 ZUrich. Intemaliona l
Zurich Coin Convcnlion

KÖPER- SÄLJER- VÄRDERAR
ARRANGERAR
KVALITETSAUKTIONER

Inlämningar mottages under
hela året l Uga provisioner!
Snabba redovisningar!

ANTIKOREN
MYNTHANDEL
stureplatsen l. 411 39 Göteborg
Tel & Fax 031-18 39 60

PERSO NALlA
Byte i
Avesta Myntmuseum
Fil. dr Bertel Tingström lämnade våren 1996 posten som rådgivare till
Nordstjernan AB och därmed Avesta
Myntmuscum. Ny rådgivare är l :e
antikvarie lan Wisehn, Stockholm.
Bertel Tingström har gjort många
märkvärdiga saker inom det numismatiska området. Han blev kiind hos
svenska folket genom sin seger i
10.000-kronor sfrågan 1961 i numismatik. Bertel Tingström skrev den
viktiga Svensk 1~unismatisk upp slagsbok 1963 (boken har utkommit i
3 upplagor). År 1984 disputerade han
i Uppsala med avhandlingen Sveriges plåtmynt 1644-1776. En undersökn ing av plcitmyntens roll som
betalningsmed el. Ett par år senare ( 1986) utkom P late Mon ey. The
world's hu"gest currency Nu sena~!
har Bertel Tingström skrivit boken
Avesta Myntmuseum som ingår i
Svenska Numismatiska Föreningens
skriftserie Numismatiska Meddelanden ( 1995).
Det mest fantastiska som Bertel
Tingström gjort måste vara planläggningen och byggandet av Avesta Myntmuseum. De första tankarna
om ett muscum kom från Johnsonkoncernen 1979. Med stor kraft och
initiativformåg a slutförde Tingström
byggandet av det nya museet fram
till den kungliga invigningen 14 sep tember 1983. Di.irpå följde den långa
perioden som rådgivare till Nordstjernan AB.
Vad skall Bertel Tingström hilla
på i framtiden? Till en början kommer kontakterna mellan honom och
Avesta Myntmuseum att fortsätta. l
höst fonsätter han med forskningarna kring det stora plåtmyntfynde t
i Sydafrika. Därefter vet man aldrig
vad det kan bli!
Den nye rådg ivaren, Ian Wischn,
kom till Kungl. Myntkabinettet 1980
som amanuens. 1 dag är han dess
stiillföreträdande chef samt ansvarig
för de nya utställningarna vid Slotlsbacken 6.

D

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGEN s

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras f rån kansliet!
Pris: 35 kr + porto
125

NETOP UDKOYIMET
Peto: r ~lensborg

Numismatisk Leksikon
ISBN 87 88385-02-7
!logen indcholder pi 416 •i<ler mt rc end 3.500 opslagsord, h\'Or coltsten
gi'·cr fa.ktue:Uf" oplymingcr om dc tnkc lt~ cnncr. Tckstc;n suppl(tn osf c-a.
-180 ilJ~U<rocioncr.
Bot,...-n n indbundtt og lmur 190,00 kroo<r inklusi\'t moms. m<n
<hllwn'<

ro...-ndd....

fonendelit af in ~"'!koster: Oanmart 3;,00 Jaonu. S•'Crig<. l>hnd og
·r)..U.rld 80,00 kron<r. 1\urg<: og tinl•nd 90,00 kroO<"r.
&.cil bc>g<n \'td ar Rn<k botilling>kupon<n til;
o ,-..-;s K 1\lniiS~IA11SK fOR.ENL'\G
c/o Sent Pctc-rKn
Gl. '"''~'<i 19
2620 Albcrulund
11r. ' ' 96 s2 to

P ETER FLE NS BORG
l!rm1td bestiller j<g _ _ sik. 1\umUmatUk l.cbikon ~ 190.00 lcroncr
inlJwi' c momt.. mm chkl:usivc forsendelse.
Nam: - - -- - --

Dansk .Numismatisk Forfuing

Puscnr.: _

Q
Mynt till salu
1.500:(,50:6<Xl:275:1.250:2.500:650:1.200:2.250:-

_

_

_

_ _ _ __

- - -- - -- -- - -- -

Vå.ra annonspri ser är jämförelsevis låga.
r ö r annonsering kontakta Kjell Holmberg.
te l O18-38 23 47 (kvällstid och helger).
J>riscxempcl:
l Il sida ( 15 1 x 2 14 mm)
2:a omslagssidan
4:c omslagssidan
l/2sida ( l51 x J05 mm)
1/4 sida (72 x l 05 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
1/ 12 sida (47 x 50 mm)

40:75:-

225:125:45:250:300:175:300:-

FAX 0 155·28 63 25

_ _ __

- Norden. Europa, USA.
Tidningen kornmer ut med 8 nr per :lr:
första veckan i
februari - maj. september- decemhcr.

300:-

J

By: _

har en upplaga på 1.400 ex.
Cu 1/10 av dessa når utanför Sveriges gränser

200:250:-

HB MYNTINVEST CORONA
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NUMISMATISK TIDSKRIFT

2.500:-

Vi utger lagerlistor
0 . STORGATAN 20
6 11 34 NYKÖPING
TEL. 0155·28 63 25

_

'11f. nr.: - --

Gustav Wasa: Örtug 1530. Sm.61a
l+
KariiX:Öre i610Gbg.Srn.l!4
III+
Johan av Ö: Öre u5. Sm 4a
Il l+
Gust. Il A: Öre 16 17. välprägl.
1
Kristina: 2 mark 1650, sm?. repor
III+
Kristina: Öre 1646
l +/0 l
Karl XI: 2 öre 1667
1+/01
Fredrik l : 5 öre 1722 LC
OJ
Karl Xln: 1/3 Rur 18 13. välpr1ig.
l+
Oskar 1: Provmynt Sm. 172
01/0
Algeria: 1/8 Budju Ah.l237, Km 74
OJ
Danish lndi a: K a.~ 1692, Km 120
1/ 1+
Danish lndia: Kas ut Km. 122
l
Gr Britai n: ll /2 Pence 1836. Km. 7 19
l+
Gr Britain: 2 pence 1784. Km. 595
l+
Gibraltar: 1 quart 1842/0. Km.2
l+
Pa1e, tine: JOO mils 1942. Km. 7
1+/01
C\\' Guinea (Br.): Penny 1936. Km.6
une.
Oman/M uscat&O: l/.! Anna Ah. I311.Km.2 III +
Poland: 6 grozy 1755. C. 8 S\'agpr.
0110
Tanza nia (Genn): Pcsa 1890. Km. l
une.
Vatican st: 1/2 gro~~o 1675. Km. 357
l+

- - - -- - --

Adrcs"': - -- -- - -- - - -- - -- -

1.800:2.200:2.500:-

1.000:500:350:175:-

Sista m atcrialdag: Den l :a i månaden fOn: utgivning.
Heloriginal eller manus och gärna ski ss
s~indc~ till K}ell Holmhcrg efter överenskommelse.

L

Annonser som ej lirforenliga med
SNF:s. FIDEM:s och AINP:s etik m·böjs.
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Vår butik har stängtvi övergår till
pas torderverksamhet
Vi kommer a tt utsända en lagerkatalog
med ett rikt urval av vackra och sällsynta svenska mynt
under hösten.

1 - - -- - - -

MYNT
GALLERIET

-

- -- - i

Box 7049 • 103 86 Slockholm • Tel. 08- 611 33 88. • Fax 08-611 25 11.

Vi har för närvarande ett rikhaltigt lager av svenska mynt.
Välkomna in på Karlaväge n 46, kanske finns det något som just Du söker.
Här följer tio exem pel:
l öre 1628 Arboga 2.250:Rdr 1707 eget hår 9.500:4 mark 1720 12.000:2 kr 1900 4.000:-

l öre 1856 3.000:8 mark 1670 6.500:1/6 rdr 1828 reffiad rand 7.000:2 öre 1873 1.000:-

Rdr 1654 13.500:Rdr 1727 dubbelporrrätt 5.500:113 rdr 1800 5.500:-

Välkomna!

Hans Hirsch

Ulf Nordlind

Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Karlavägen 46, Box 5132
l 02 43 Stockholm
Tel. 08/662 62 61 Fax 08/661 62 13
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... Se själv vad marknaden betalar för edra egna mynt ...
o

Svenska Myntpris-Arsboken 1995/96
Klubbade priser från offentliga a ukti oner
1994 + 1995
7.000 auktionspriser på mynt frå n
Sverige 1521-1995, Reva!, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsu nd,
Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Niirnbcrg och andra besittningsmynt
1561-1721-1815-1903

o

Dansk-Norska Myntpris-Arsboken 1995/96
Klubbade priser från offentliga auktioner
1994 + 1995
7.000 auktionspriser på mynt från
Danmark 1448-1995, Trankebar 1620-1845, Slesvig- Holsten "1514- 1864,
Norge 1483-1814, Danska West Indien 1740-1917, danska kungar i Sverige
1449-1565

I Tyskland har samlarna i 20 år kunnat slå upp marknadspriserna i Deutschcs
Miinzpreis-Jahrbuch (första upplagan 1976) med ca. 30.000 klu bbade priser i varje
årsbok från tyska/schweiziska/österrikis ka/polska/svenska a uktioner. Arsböckerna
om ryska mynt är utgivna av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wenrzlaff och senast Kazimir
Wonsik (1995: pris DEM 185).
Nu får skandinaviska samlare samma möjlighet med de två nya P!iskaralogerna:
Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 och Dansk-Norsk Myntpris-Arbok 1995/96

Klubbade priser för 7.000 svenska auktionsobjekt sa lubjudna på 37 offentliga auktioner under 1994 + 1995.
Klubbade priser för 7.000 dansk-norska auktio nsobjekt sa lubjudna på 34 offentliga auktio ner under 1994 + 1995.

Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96
Dansk-Norsk Myntpris-Årsboken 1995/96
Vägledande försäljningspris fastställt till SEK 350/DKK 300 pr. bok. Böckerna är
inbundna i A5 - format. Varje bok är på över 200 sidor.
Köp böckerna hos eder mynthandlare eller få dem med posten genom att beta la
DKK 300 per bok + försändelse DKK 50 till danskt postgi rokonto 074-5065 eller
skicka beloppet i en check till Grelbers Forlagsekspedition, Drejegade 26 F 50 l ,
DK-2100 K0benhavn 0 . Danma rie

