
Kungl. Myntkabinettet -

Sveriges Ekonomiska museum - är invigt! 

Kalmarunionen 1397 - 1997 

Gunnar Sundberg har avlidit Pris 20 kr 



106 

Postg irot har två 
g lobala nätverk för 
utlandsbetalningar. 

D et är dubbelt så 
många som andra 

banker har. 

POsTG IROT 
För mer informarion faxa: 08-24 35 11 

NAGRA NUMLSMATI SKA OBJEKT ... 
Sveriges ~tynt. 1521 ·19n (S\I·txlk<'11l . . . . . . . . . • . . • . • • &'0.

S.rdl. C·R. ee,;~rnon& ofwer 5"""1..1 \lynt .... UJNI• 
li73. 5.lmtida hah'<kinn. R......... .. . .. . .. .. . . 2.i00;-

S.rch C· R. 'l:amnkunnij;.> S•. lftrTJI' nch l ru•T> !-Udc
penrungar(Oock 1·3~ Slh li7i·!SI 5.lmL hah,~•nn R .. l.li00:-

8tenne1', FJia.~ "TTr..J.urum !\ummOI'Um s\,'\•·CothiC\W'\Jnl,. 

li31. 5.lmnda hriwnn. uppho.;da bind <Xh •ulcr,tc>rN· 
menterad rygg i guld R . . • . . . • • ~.Nn-

Havercamp. Si~ 'umrooph•l.>num R<'l\ln.>t'(.'hn,tc""'·· 
17~2. Holsl-.inn. upph. bene!.()-..,. 1000 ••~ ,l>-1 J>lai'Nht-r' 
(Delar.,,. dr. Chri;nna,.-lt<1'1amrudc ...,mhnsl AR • . o '00:-

Schefferi. )<>mni~ ,\q;fnt<ltatm'" dc Anllqvc' \ 'm ..q• c 
R<gni S•·oo.., ln"&"'b<J'· l&il> Samlida hah-..l.Jnn m.-d 
upph<ijda bind. Parmen &J<>rd 1 tr~ (l.tntJ,tl\kt!~ ht t;(\ tal 
bild~ p.l sju ut..;kbara plan<eh.'f (~1\Ac:tudcy,t l•ond 
m.-d svensk.> mynt avbcldadc!~ AR . ~ ~00;-

Stiermtedl A-1\', S.Skrifnin& <lf«r Sv•'"'~·' Knpp.>rmrrt 
och f'ollcttcr, Sth 1871 ·72. 5.lmtida hJiv,IJnn. •irli~t 
utsmyck.ld rygg i guld.... • . . . • . . • • . . • I.J00.-

2 daler SM 1719, l t. Hund mitt>t.lmp<.-1. (~.1mtl il\•l km 
st;;mplat är mycket br.•1). R . . .. .. . . .. . . . .. . . . ..... ~.$0(~-

1 öre KM 1719, l. I'YJl l - i\nm<burr,• typ med ;nt.l ~""'"r, 
(Jmf. SNT97/4). RAR . .. ... . ..... . .. ... .. .......... 1.700:-

Pollett Ehn986, (l ?/ 1). l sti~h sk. ~ohi,IJ.llt'.>r tlnn-..m. RR . 1.700:

Pollett Ehn 988, 1/1 +. l ryss kuhl 1682. f'ritkrich lin•><•'"· . . ~75:

Spelpenning CH 155, g l. Cnlt~kn<lriun llij!lrwr. 5ilwrl .... . 240:-

... UR MI N SAM LING. KO~II'LCrr I.IS'rA KAN RFKVIIIF.ltAS. 

TOMAS G USTAFSSON 
VtLOGÅSV ACf:l'\ 32. 352 42 V ;\XJO 

TEL 0-1711·39954 

SVENSK 
l\VMISMATISK TIDSKRIFf 

har en upplaga p~ l ..tOO ex. 
Ca 1/10 av dessa n~ r utanfår Sveriges gf.in~e r 

-Norden. Europa. USA. 
Tidningen kommer ut med R nr per ~r: 

första veckan i 
februari- maj. september - december. 

Våra annonspriser Hr jHmförcl~evis l~ga. 
För annonsering kontakta r:rcdcrie Elfvcr. 
tcl 08-777 68 12 (kviillstid och helger). 

Priscxempel: 
l/ l s ida ( 15 1 x 2 14 mm) 
2:a omslagssidan 
4:e omslagssiclan 
1/2 sida ( 15 1 X 105 mm) 
1/4 sida (72 x 105 mm) 
l/6 sida (47 x 105 mm) 
l/ 12 sida (47 x 50 mm) 

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

500:-
350:-
175:-

Si~ta materialdag: Den l :a i m~naden före utgivning. 
Heloriginal eller manus och g1irna ~ ki ss 

sändes till Frederic Elfver efter överenskommelse. 

Auuouser .mm ej dr fiirenli~a mnl 
SNF:s, FIDEM:s ocfl AlN P: s l'lik arbiij.f. 
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SNFs program hösten 1997 
Fö reningslokalerna är öppna för medlemmar - gärna med s[ill sk<tp - en 
torsdagskväll i m~naden. Dörrama öppnas kl 18.30. 

4 september 
23 september 
2 oktober 

22 oktober 
6 november 

20 november 

I l december 

Öppet hus. Ta med och berätta om dina nyförvårv. 
Ulla \Vestemmrk: Den sidliamkamymorten 1\kmgas. 
Öppet hus. Tema: Pollener. 
Beng t Hemmingsson: U11iansn•genternas mynmi11g /396 · l-1·18. 
Öppet hus. Tema: Gustav Il Adolf. 
Obs ! Kl. 18.00 i K.MK:s hörsal. J samarbete med Kungl. Mynt· 
kabinenets Vänner: Julius Haeander beränar om sin samlande. 
SNF:s julfest. Kaffe och fråge~pon. Ta gUma med priser tillloncrict. 

Om ej 1mtwt tmge.~ lull/s mötena kl J 8.30 på Banergatan 17 n h Tag buss 11r 44 
d ler 54 e/l u T-ha11a till Karloplan. 

SNFs knnsli 

Swnska Numismatiska Förminl(,m pil lnfm tc/: 
hemsida : http://www.users. \~neasy.~e/snf/ 

Besökstid l 0.30- 13.(X) o nsdag och torsdag. 
Stilll!:t : Midsnmmar - l september samt jul - och nyårshclgcrn;a. 

Ku ngl. Mynt kabine ttet 

är nu öppet för allmlinheten. Vidare infom1ation på s id. 131. 
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Invigning av Kungl. Myntkabinettet 
Bengt K.Å. Johansson, ordförande 
i styrelsen för Riksantikvarieäm
betet och s tatens historiska mu
seer, höll följande anfiirande: 

Ja se pengar, ja se pengar 
är till bekymmer, 
för fattig och för rik ... 

Sä låter det i Thore Skogmans re
fräng. 

Och det är inte osant, även om 
motsatsen nog är väl så vanlig; brist 
på pengar är ofta till bekymmer. 

Sä t ex hade della Kungl. Mynt
kabinett varit betydligt påvrare om 
inte en drottning hade kommit på 
ekonomiskt obestånd. Oroilningen 
ifråga - Lovisa Ulrika- hade ett stort 
numismatiskt intresse, och hon liit på 
Drottningholm inreda ett myntkabi
nett med särskilt utförda myntskåp, 
ritade av Carl Hårleman och utförda 
av mästaren Lorentz Nordin. Sam
lingen som förvarades där hade drott
ningen köpt av Carl GustafTessin år 
1746. Han klagar i ett brev över all 
ränta han gick miste om eftersom 
han sedan Tnte fick betalt förrän är 
1754. Själv fick han nämligen betala 
sina l~ngivarc 6 % i årlig ränta på 
skulder han hade. 

Den förvärvade samlingen bygg
des sedan på och innehöll år 1762 
1.341 mynt och medaljer av guld. 
8. 140 av silver, 4.846 av koppar och 
454 av tenn. 

Denna samling med myntskåp och 
numi.smatisk litteratur ingår nu i 
Kungl. Myntkabinellet. ta2"k vare -
kan vi säga så - an drollningen inte 
kunde betala s in juvelerare vad hon 
var skyldig och all rikets ständer vil
le undvika skandalen all myntsam
lingen skulle behöva säljas. Staten 
g ick emellan. löste skulden och över
tog äganderällen till samlingen. På 
den vägen är det. Nu finns den här 
inne. 

Varför samlade då Lovisa Ulrika 
på mynt? Ja. det var inte bara på 
mynt. Det var mycket annat också; 
kabinell och skåp med naturalier. av 
föremål. efter tidens maner var det 
e11 sätt all åskådliggöra all världens 
märkvärdigheter, e11 säll all studera 
naturvetenskap. historia och geo
grafi. 

Före Tessin och Lovisa Ulrika 
hade Johan U1 låtit insamla !!amla 
mynt av e11 annat skäl. nämligen för 
all i Johannes Magnus anda bevisa 
Sveriges uråldriga räll till de tre kro
norna i riksvapnet. 
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Nu finns här inne alla i Sverige 
stämplade och präglade mynt att 
beskåda. från Olof Skötkonung till 
Carl XVI Gustaf. Plus en massa ut
ländska mynt förstås, från Grekland 
och Rom till dagens e uro. 

Men det här är inte bara ell mu
seum över mynten och dess historia. 
Det är framför alh ett museum kring 
penningens roll i människans historia 
- Sveriges Ekonomiska Museum. 

Det är en mycket spännande his
toria. om när ädelmetallerna guld och 
silver slutar att vara en bytesvara 
som. efter sin vikt byts mot skinn och 
salt . mot slavar och skepp och som 
blir till mynt och penningar, där en 
kungamakt lyckas hävda mymets 
nominella värde även när mängden 
guld och silver i mynten sjunke;. Då 
skapas f<:im1ögenhetcr och makt. Då 
bilda~ kungariken. D~ bryter en ny 
tid in. 

Men för många kunde det vara 
svårt all förstå vitsen med det. Fer
nand Braudel , återger i sin bok 
om Cil'ilisarionen och kapitalismen 
1-100-/800 den förvåning och för
virring som bönderna i Bretagne 
upplevde i den nya penningekono
min på 1500-talet. när ''kycklingar 
och gässlingar knappast tillåts bli 
fullvuxna förrän dc tas för att säljas 
fOr pengar, som sedan skall ges an
tingen advokater eller doktorer; till 
den ene för att han energiskt skall ta 
itu med vederbörandes granne, göra 
honom arvlös. få honom stoppad i 
f.ingelse; till den andre för att han 
skaTi bota honom för en feber. ordi
nera honom åderlåtning eller e tt la
vemang." 

Men det var just detta. penning
e konomins revolutionerande effek-

ter, det ekonomiska kretsloppet som 
tar fart , den frarnviixande kapitalis
men, som banade väg för industria
lismen och ett nytt Europa. 

Och här inne finns de första pap
perspengarna, dc som dokumenterar 
delta miirkliga faktum all Sverige var 
först med banksedlar liksom vi har 
världens lildsta riksbank. "Hinc Ro
bur et Sccuri tas!" " Inlöses vid an
fordran mot guld", som det liinge 
helle på v;,ra sedlar i guldmyntlidens 
anda. Så kommer det inte att stå pfi 
eurosedlarna, den nya Europavalu
tan, dessa brohyggarsedlar som kom
mer att gå oeks;' i våra händer hiir i 
Sverige, vare sig vi gillar det eller 
inte. 

Men vad har Pippi Långstrump på 
museet all göra? Jo, men självklart , 
hon har ju lickoma fulla med guld
pengar så att Tommy och Annika 
bara har att ta för sig. Pippi måste ju 
finnas hiir lika väl som Pojken med 
guldbyxorna. Summa summarum, 
barnens eget museum iir byggt för 
att barn och skolungdom skall förstå 
myntets betydelse och penningens 
roll. från antiken och till våra dagar. 
från örtugen till euron, från baneo
sedeln till smart cards. från kung 
Krösus till Erik Åsbrink. 

Har Ni som jag ibland vaknat på 
morgonen efter en drömrik natt med 
den härliga känslan att ha hittat en 
skall, en riktig skatt i jorden? 

Ni kommer att få e n lystmäte hiir 
inne. Hlir kommer dc att finnas. dc 
diir limtastiska mynt fynden: dc 3.000 
gotländska Il 00-t \~lsmynten som hit
tades i muren till Oggcstorps kyrka i 
Småland. dc 18.000 silvermynten i 
Loheskauen som gömdes undan här 
i Gamla Stan år 1743, Snapphanc
skallen från Harlösa i Skånc. Men Ni 
får ge Er till tåls lite. det dröjer några 
månader innan alh Ur på plats . Men 
en riktig sjörövarskall hittar Ni re
dan nu. 

Alla vi som gillar mynt. ädla 
metaller. vackra skåp. historia. kun
skap och liirdom. vi gläds i dag åt 
au Kungl. Myntkabinellet nu finns i 
vackra lokaler på Sloushackcn och 
au Sverige fått Europas första eko
nomiska museum. Tack alla Ni som 
bidragit däniii! 

Och nu är det en stor gWdjc för 
mig all be Hans Majestät Konungen 
att förriitta invigningen av museet. 
Jag föreslår att det sker genom att 
Ers Majestät på en i förvUg 11irdig
stiilld stamp s lår ett silverne mynt. 
dagen till ära. D 
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Bildkavalkad från Kungl. Myntkabinettet öppnande 
Inför invigningen 
Det var veckan före Den Stora lnvig
ningsdagen. Sommaren hade äntli
gen kommit. och med en viinne som 
sällan erbjuds. Ja. vi hade det san
nerligen hett om öronen i dubbel be
märkelse. 

Personalen arbetade dag som natt. 
Till sist nästan utan begrepp om tid 
och rum. vem man nyss hälsat på 
eller var det kanske igår vi sågs? Men 
stämningen var lika god som vär
men. Alla skyndade, alla svctwdcs. 
Mackor ~crverades. pizzor inköptes. 
Papper, kartonger och målarburkar 
fanns överallt. Man slipade, borr:tde 

och sopade om och om igen. Och 
monterade flera tusen föremål ... Nå
gon gick hem, någon kom just. 

Klockan två på natten till den elfte 
juni tog sig undertecknad hem. läm
nande många med mera ork. Klockan 
åtta på morgonen var jag på plats 
igen och möttes av flera som inte 
ens hunnit vara hemma. Men 14.55 
stod vi alla där, uppradade på gården, 
nyduschade och fr'.ischa. lyckliga 
och mycket nöjda. Kung;~paret kom 
och gick, och flera hundra gäster 
mötte oss med enb<~rt lovord. Det 
kändes hiirligt! 

Till hösten har vi sparat ännu ell 
spännande utställningsrum - Mynt
skallemas magi - och senare också 
utstiillningsdel;~ma Svenska sedlar. 
Svenska p/årmy/11, Srockholm Ban
to. Framtidens pengar samt Till
verkning av mym och sedlar. 

Ridwrd Kjellgrt'll, 
KMK. 

arhewr med 
belysrrirrgerr i 

moiiU' rll 
Falska pengar 
i tmpplwllen , 

/-Iii r ser vi ryggartill ptlutstiillningens pmduc:e111 Erich Fischer 
oclt Anlla·u 'llll Ca me, ,\'0111 designat uwii1111i11gama 

All ••iirldens pengar och S••eriges my m. De slitrer upp en förkla 
rande text till Diokle1iww.~ prisedikt i remade:len De jursta mynten. 'fi11·kei /Jio111hisr ii r 111l r ljusmils rare. 

/l (l r bulwr.raar han l1ögsr upp på stegen vid 
Sveriges Riksbank i Rikets finanser. utsrii/1-

llin;:en om eko11o111isk historia. 
1/mkgrrmdNt syrrs morrrem med •·ii ridens srör

,.-ra mynt och l'lt m· de fjjrsw hanksedlanw. Ulrika Bom eswfodr Monicn Gnlabiewski LaJmbJ~ KMK. lllorrrerar 
my111 i de J re mollirar som !tand/ar om Sverige som stormakt. 
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Görtm \l~rhlql'iM, SNF. har arbewtnr.•tl Samlat i knbitlt'lt. lliir re• 
han nu•d Sn•n S•·em\1111\ mynt. 

Ulf Nord/im/. SNr: .HII/1 skullt• 
lwji en e11en medalj fih" sin 

insats med IIIstii/Iningen 
Medaljkonsten . Jan l'ola.<t•l. . 
• 10111 des(~tuu de11samma. och 

nlr skickliga km~•en·ator 
Soplue Ny.1triim. fiirdigrtt.llad 

fiN- im·i~:ningscerenumien. 
bc;k11dar den ah.<o/111 .1iJW 

l/W/Item .mm .1ka på plats. 

Nw11msdtka Myrherg. KMK, 
.lt'r ptl, oclt t'll myckett~lad 
Ulf Nordlmd fiirbell!der t'll .1i.11u 

.•pil. i mmut•m Vatl är eumetlalj? 

Lurs O. Lngertjl·ist. KMK. wlr mtmbiirli
s:e all•·ewre. Göran \\hhlq•·i.1t och mytr
tens mäsrerfotogrnf Gabriel llildebrmul 

rikwr allmrliga blidar mm Gwmar 
E/..srrums mollter i Samlat i kabin m. 

Ulf Nordlind putsar mommma i Sn•nsk metlaljktmst . 
Tide11 ii r J/lUr/ inne fiir im·igningen . lliir .llt!r 111111 i jt•tm,, och sun

daler r il/ sync; fullsriimligr oln•J.ymmd mlllmltl.•kmt. 

Maria l'crlmql'isr. K.WK. dser •·ii/komstmym i c/w/..lad 
;;,·u emrt!diske11. Carola Brau. ;am de:.i,~11111 <'lllrbr. 

och Ca m/a Srenroos .. •om .ruir i vår butik och reception. 
syns i bakgrunde11. 
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Den SiMa uullliden fiirt• im•i}:lliiiJ:ell. 
Maria Palmq•·i.•t i/r th•n 

som •·et att fiirse oss med !llldnulf. 
sci ii1·en de1111a dog. 

Swm smiirgcisar. cnctt ('Il/a och 
ttpe/.finjuice. kaffe med dextro.wl. 1'1/r 
pn·cis •·ml••i behiil'tle strtLr fiire Ot•n 

Stora Hillldl'l.,etl. 
1/iir ~e~ från •·iimtcr lo11m 

Zac/rri:.su/1, Helene Pilt/gren. Maria 
PaiiiUJI'iM. NanousclrJ.a Myrher~:. 

Monica Golabiewrki Lmmhy. 
li.re-Latte Fägnell. Camla Ste/lrtHJ.\, 

Cec-ilia Eriksson. Lrtrs O . Laxertt•·i.•t. 
Carina Bergman. lan \Vi.nlfm . llt•nrik 

Klac/..enherg. Sopltie N_ntriim. Sti11a 
Almes. Amra-Lena Come. 

Ute ptl gtlr
den diskllfe· 

rar l'llr 
1/llt.leidire/..

tiir Hellrik 
K lorkeoiJerg 

med lll)'lltsla 
gomo Sten 

}0//1/.I(IIIIICJr 

Bengt 
A1tins.IOII /ror 

man blist 
skall gtl till 

l'iif,ll ··id 
.rjiilm 

"dopet•. 

.\faria Palmql'ist I'Ur ,·år wimlm/..t. 1/iir 
wr bonemot Börje Råtlftmm. 

,\1adeleim! Greijer och Bertel 1inr:•triim 
från SNF. 
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Sedtm mrliimle den 1iilkiimle pmfe:.~ur 
Koll>jom SJ.uare fråll Oslo Uni•·er~itets 

Mym/..ubinett. ,\.·en han •·isar ltiigtidli~t 
upp ett in/>judningsJ..ort. 

/?edan fiire 
lttSlllf 
instriim· 
ningstid kom 
i1·riga f.:ii.•
ter: utr.\ O. 
Ul/:<'fiJI'i.ft 
ltiilsor .fin 
fiirelrildan.: 
l'idKMK 
Folke 
Sällstriim 
med sonluu
trt/11 Ague/a 
Siillstriim 
•·cill..omna. 

Fler ochfler ftriimllwr ti/1.1/iir kolliiller 
Ben~t Denni.•.f.tl. ri/....fbtmkschef. 

som inrpirerat 
Mh sräw11 det nyamu~et•t. 

-
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Kungaparet kommer 

Kungen och tirO/filingen wg en kort promenad frtln 
Kungl. Simtettiii Kun~/. Mymkabinellet. 

Bakom dem gtlr en siikerhewnan. l :e IWI'III/Irs~al~ 
Han-t l::ll'erlöf. adjuta/11. lro\'llam \Vem/e/a Mtlll .\IJ/1, 

iil'erhol'lniislflrimw Alice Tmllt!-ll'achtmt'i.Wt•r. 
stat.ifru Lbuise Lyberg och en siikcrheW/11111. fanji1r ges niir kungap11rel ~ommer nerfor trapptill till Slombacken 6. 

De iiibjudtiii glistema .~er ltfJpmiirksamt mot grintlen. Uing.1'/ till flijgcr .l<' l' dc11 
amerikailska journalisten frtin Radio Swt•tlt•ll i sillit alltt-ckllingar. 
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Swcklwlms Stutlemsångore 
,-tll~nmnar l'id grinden 
till KMK. 
Kun}laparetmetl 
uppmktninll.l'lllmwr upp 
och lys.\llar. 

Oouglas Palmt[l'iM 
riicker /-1. M. Oroilningeli 

en buketl lilje~onmljer. 
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Krmgaparel telliar ilr. 

Pit tie/ bloniSierbeslriidda podietlrill.w r 
Henrik K/acken/)('1"/i riilkommen. 

SNT 5 · 97 

PriJ.~Iing 
III' "f/yl/· 

ning.~tmu

gen". min
III!SIII)'IIIi!l . 

fiirbereds. 
Kmrgl'll 

.vka/1 s/el 
d e/111 .\11111 

itll'ig
ttilll:.\'('('re

IIIII/I i. 

My111e1 
i/r 

,\'lll~(!(/ 

Krut~/. Mylllka/Jinellel • Sreri/it'S Ekonomiska Museum iir invig1! 

-
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In i museet 

/Jenuulallemai 111)'111 \'i/eker 
kllnJ:ens spc>!'iellu intresse. 

S1'eriges mynt 1•isas m· lll'ltrik Klackenb(•tJ:. 
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Kungaparet 
,·ii/komnas till 

utstii//ningsdele/1 
All l'iirldens pengar 

a1· Anna-Le11a Ca me. 
Utställningeli inleds med 

Annorlunda pengar. 

Specialstudium 
av tie 
iildsra my11ten 
i Antiken. 
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Uppför trappomc1 till flirs/11 \'Ilningen •·i.ws Sparbössor frt!u 
jordt'JI.\ alla hiim. 

ltm \Vise/m, tms•·arig {tir hela uwiillniu[IS· 

"·''1111"'· kollmwr hiir med 
dmllnillf( Silvit1 genm11 11/stiillningeu 

Samlat i kabinell. 
(itlnf(<'ll i<'der mot Lorisa U/rikas 

bibliotek, l'llr ~:riill/1 lii.re.ml iiiredd nwd 
tlrollnint: Lm·i.ras U/rikas nwni.mwtiska 

lmk.wmlin)l från 1700-w/et. 
tJokom .Hiinwla diirmr st·,~·ertule.f kunga

paret med IIJifii'Okmill/1 chokladdoppade 
jortl1111bbar och clumrpag11e m· sjlilmste 
krbgare11 pti Myutkmf(ell, Olle U11dbrrg. 

S"'T 5 ·97 

lugmr Kiirber~: . . mUuuuig •·id Spara i bössa och bank, l'i.wr 
IJeu fursta svenska sparbanken. 

Ilelena \Vennerström 

llardnig11at 
Summa summartl/11, 

III/r demolistre rar 
hon h11r en m· de 
mtlnga sagorna om 
pengar och skouer 
i Saga och sägen 
pre~emeras och 
heriituu. 

-
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Vi andra 

/.illa Alicia 
Bor.utlnptl 
upptilckts · 

flin/ i 
Sveriges 

my III. 
Densom 
lewrden 

fimwr. .. 
/·Ii/r .finn~ 

mvlltmrj(ir 
ilii~: .1"11111 hifi. 

Denna blink kommer ji-tl11 Öst m Emterviks sparbank i 
Värmland. Hiir har Selma l.a!il'l"li~(mllit. Utmiirkt iil'en fii r 

tröua mnst•iflirrer i Spara i bössa och bank. 
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Anna-Lena Came 
metl viilfiirtjiint 
blom/JIIkt•rr w:.1· hiir 
ml'tl Ulf Non/lind. 

Alicia beskå· 
darmontern 
Varor och 
klingande 
mynt i 
Allvärldens 
pengar ri/1-
.'ialllJJlalrS 

medmamma 
Cecilia 
Eriksson. 
KMK. 

Der ta il r /Jank/()ka/cn i Spam i bössa och b1111k . 

SNT 5 · 97 



Summa Sllmmarum. v&rtfilw minimuseum 
ft!r barll. ungdomw: vuxna, ja ft!r alla som vill 
få en summering av my/liens och medaljernas 
historia. Här ses i mitlem Daniel Golabiewski 

och i di!rröppningen Rebecca Cederstrand, 
KMK, kliva in på det sedelbemängda golvet. 

Eva \Vise/m, (msvarig vid KMKft!r 
Summa summarum, med sin farbmr Folke 

Stiflström och lwns sonhustm. 

Urban Bäckström. riksbankschef studemr hiir 
Gutmar Ekströms mollie r. 

SNT 5 · 97 

Twlj(jrlista mennöjda sm& pirater, Ludvig och Hwma Pihl11ren, p<l vraket 
i Summa smmtwrum hiilsar viiikommen ombonl! 

Julius Hagmule r kom ft!rstås för att se Samlat i kabiuett. 
den utställningsdel som handlar om stora my/l/samlare. Bakom syns hans 

hustru Monika. 

}f>rgen Steen 
Jensen, 

overinsp<!ktf}r 
vidden 

Kg!. M~PIII· och 
M edai/le 

samling vid 
Nationalmuseet 

i Köpenhamn, 
i samsprclk med 

Jan-Olof Björk i 
Samlat i kabi· 

tzetl. Bakom 
syns en målning 

avmyntsamla· 
ren Nils Gustaf 

Pali11. -
117 



Dagen avslutas 

lmust?ets 
reswumng 
Myntkrogen ser
verades en fällare 
lmffe med choklad
doppade jordgubbar 
som efterriill. Vill vin 
hörde till. l1•imlet ses bl. a. 
Kenneth Jonsson, Ulla Si/1•e
gren. Inger Hammarberg, w uise 
\l'ehtje och Helena \Vennerström. 

Konsmären och skulptören Elisabeth Ekstmnd, ,w m 
skapat skulpturen "Vatumlek" ptl museigtlrden. i sam

talmed Hall e Furuhagen. f d. styrel.veledwnot. 
Han Hl/' en n v dem som arbetade for der nya Kungl. 

Myntkabinl'tlets tillblil'else. 
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/Iii r sulr K ristina Hjörk••gren. 
sttkkunni[? i Rikets finanser. 
S(tmt Britta Re/m. 1·år rehisitiir. 
ochJan Pola.kk. 

Fotogr..1fcr var 
Gabriel l-Ii idebrand och 

Jan Eve Olsson. 

Bcrälladc gjorde 
Monica Golabicwski Lannby. 

D 

/m·i;:nin;:wht[le/1 i/r .v/ut. Vår kil m Ulla Westermark .vrår t1·ekande i 
l'indjilnget. A1ulm dm r sig resolm m. miilla och mycket belt1uw hoppas 
vi ptl dagenv ii;:onfriijdt•r. Andra tar sig en sista godbit vid tlm choklad· 

mynts/)(•kliitlda disken. 
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Ca 1572 

1599 

1630 
Cal650 

1654 
1666 
1693 

1695 
1690-ulet 

1731 
1744 

1746 

1751-1777 

1762 

1769 
1786 

1793·1816 
1832·1879 
1844-1845 

1857 
1863 
1865 

1879-1907 
1930-ulet 
1938-1948 

1948 
1959 
1970 

1971-1979 
1974 
1975 

1979-1983 
1981 

1983·1992 
1985 
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1993-
1996 
1997 

Kungl. Myntkabinettets historia i korthet 
Joh;an lll:s kanslist Rasmus Ludvigsson sambr in gunb svcnsb mynt som tll led i tvisten med 
Danmuk om råtlen all i riksvapnet (Ou tre kronor. 
E u stort wul medeltidsmynt hi tus i Tystbcrgl socken i Södermanland. Allt rimors den kungliga sam· 
l ingen. 
Gustav Il Adoli över11mnar gam b mynt till samlingen. 
Oroilning Kristina erhåller ston mynt· och mcdaljghor av kusinen Karl Gustav (Karl X Gustav) - alh 
erövrat under tretrioiriga kriget. 
Drot1ning Kristina 11mnar Sverige och ur bla. med sig myntsamlingen. 
Antihiterskollegict inrl tr as i Uppsab - Gusuviwum - och Ur bl.a. i uppgift au samla in fornsaker. 
Karl XI köper in Jacob Gyldcnklous romerska myntsamJing. Samlingarna 1r tillbaka pi Kungliga 
Slotrct. 
Karl XI irerköper mynt som drouniog Kris tina pantsall i Antwerpen. 
Elias Brc.nncr och Nils Keder. numismatiskt skobde tjlnsrcmln vid Anrikvirersarkivcr. vi lket 1692 
crslllc:r Anrikvirerskollcgic r. Slousbuoden 1697. Samlingarna rlddas till Hclgeandsholmcn. 
Greve Jacob Cronstedrs romerska myntsamling köps in for 48 000 daler km. 
Magnus von Bromelis stora svenska myntsamling köps av staten 1734 och forans drollning Ulrika 
Elconora. Efter hennes död OverfOrs den till Kungl. Mynrkabincllcl. 
Kronprinsessan Lovisa Ulrika köper Carl Gustaf Tessins stora mynt· och medaljsamling för 
135 370 daJcr km. 
Kansliridet Carl Reinhold Be re h ar chef for Kungl Mynrkabincuct och blir viktig för forskoingen 
inom lmnct numismatik. 
Dronning Lovisa Ulrika tvingas Overlunna sina samlingar till sure n som kompensation för dc summor 
som swcn mis1c betala i samband med droNningens stora skulder till fordringsagare. 
Samlinguna till det nybyggda Srockbolms slou. 
ViMcrbctsakadcmicn inunas och blir huvudman för samlinguna. 
SamJingunal~ggs under konstmuseer. Kong!. Museum. Frin 1816 ~ter till Vine:rbcrsakadcmico. 
Bror Emil Hildebrand knyts ti ll Kung l. Mynrk.tbinellct. 
Kungl. Myntkabinettet flyliar fri o Srockbolms slotr till Riddcrstolpcska huset vid Skeppsbron. 
Ursullniog for allminheten invigs. 
Diplomaren Gusru Lorichs samling av keh·ibcriska mynt inköps. 
Den srou Dc Geerska myotsamlingco doneras 1v Charlon c von Pbrcn. 
Samlingarna flyms till den nyuppforda oarionalmuscibyggnaden. 
H.tos Hildcbrwd ir riksantikvarie och chef fOr Kungl Myorkabiocllct. Ursullninguna revideras. 
Bengt Tbordcmao och Nils Ludvig Rasmusson knyts till Kungl. Mynrkabioeuer. 
Kungl. Myntkabiocllct och Sureos Historiska Muscum flytur till nya lokaler vid Narvavigco· 
Srorguan pi Östermalm. Nya ursra lloingar in,·igs. 
Surr för porjekrcr CNS. dvs internationell publicering av dc vikingarida mynrskarrc roa. 
Dcsiuningsmynrssalcn l!irdigsUlls. 
En permanent utställning om "Viddens mynt" invigs. 
Brita MaJmer chef för Kungl. Myntkabinctrct. 
Svenska Handelsbankens 'Bankmuscum" iuforlivas med Kungl. Mynrkabincllcl. 
Kungl. Myntkabincllct blir tll sjl lvsrindigr muscum inom organisationen Riksantikvarieämbetet och 
Sureos historiska museer. 
Ulla Westermark chef for Kungl. Mynrkabincllcl. 
Projektet landskapsiovcnrcringcn surrar. Svenska myntfynd publiceras landskapsvis. 
Lars O. lagcrqvisr chef för Kungl. Myorkabiocuer. 
Kungl. Myotkabincucr inleder ell samarbete med Sveriges sparbanker för all tillsammans skapa cll 
"ekonomiskt museum· - der (örsu i si u slag i Europa. 
Henrik Klackenberg chef för Kungl. Myntkabioctrcr. 
Museer flytrar till nya lokaler vid Slousbackcn 6 i Gamla mo. 
Den Il juni 1997 invigs utsUllninsarna av Hans Majeslit Konuns Carl XVI Gustaf. 

IW 
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Kalmarunionen 1397 - 1997 
Av Lars O. Lagerqvist 

l är firar vi i hela Norden e11 600-
årsjubileum. Genom framför allt 
en kvinnas medverkan blev dc 

dåvarande kungarikena förenade un
der en och samma regent - drottning 
Margareta l. För en kort tid blev vi ell 
av Europas största och mäktigaste 
riken. 

Unionen mellan rikena slöts som
maren 1397 i Kalmar, därav namnet. 
främst bekräftad genom all Margare
tas adoptivson. den 16-årige Erik av 
Pommem. kröntes till kung över dem 
alla i juni i Kalmar stadskyrka (som 
låg i Gamla stan i Kalmar, endast 
"Gamla kyrkogatan" och en kyrko
gård minner om dess existens). Krö
ningen förrällades av ärkebiskoparna 
av Lund och Uppsala, assisterade av 
biskopen av Skara. Ej mindre än 133 
riddarslag utdelades. 

Några veckor dlirefter hyllades 
den nykrönte med en trohetsförslik
ran av de danska. norska och sven
ska andliga och världsliga stormän
nen i e11 gemensamt dokument. da
terat den J3 juli. 

Unionen upplöstes slutgiltigt den 
6 juni l 523 genom att Gustav Eriks
son (Vasa) då valdes till Sveriges 
kung i Strängnäs. även om det skulle 
dröja länge innan hoppet om e11 åter
ställande slocknade - stirskilt inte i 
Danmark. 

Margareta var en märklig personlig
het. Född på våren l 353 som doller 
till Valdemar atterdag av Danmark 
blev hon blotl 10-årig bortgift med 
kung Håkan av 'orge - son till Mag
nus Eriksson av Sverige och Blanka 
av Namur. l lon uppfostrades strängt 
av Heliga Birgitlas dotler Märta. 

Sä småningom ( 1370) födde hon 
sonen Olav. Hemma i Danmark dog 
hennes bror tronföljaren och några år 
senare hennes far: H5kan gick bort 
1380. Olav valdes nu till -kung av 
Danmark och iirvde norska kronan 
(vid denna tid var det endast or!!e 
som \ar ell arvrike. i Danmark och 
Sverige valdes kungen. låt vara hebt 
inom ,amma äll. om det gick). Hans 
mor styrde. han var ju minderårig. 
Men ~å dog sonen ( 1387). en verklig 
tragedi. l väntan på en kung styrde 
Margareta. utsedd till '"fullmäktig fru 
och husbonde··. 

Tv5 år senare kom liven Sverige 
under hennes spira. Vi hade trö111~11 
på den anarki och det vanstyre som 
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Hånbild - elen 
hesegrade och 

fomrinskade 
Albrekt m• 

Mecklenburg 
tappar sin k runa 

framfljr en flir
swrad drouning 

Margareta l ejier 
slage1 l'id 

Ås/e 1389. 

rådde under Albrekt av Mecklen
burg. kung sedan l 364. Stom1iinnen 
mölle Margareta och hyllade henne. l 
februari 1389 bese!!rades och till
flingatogs Albrekt nära Falköping. 
han som förut hllnat '"kung Byxlös··. 

Men rikena behövde en kung. 
Margareta hade en sy. terdotlerson i 
Pommern, som fick byta mmm t i Il 
Erik - väl för all behaga svenskar
na - och 1388 adopterades av droll
ningen. l l:lll blev nästan genast nor~k 
arvkung och krönt men först 1396 
vald till dansk och svensk kung. Hos 
O!o~ hyllades han vid Mora sten ~öder 
om Uppsala delta år men red sin 
eriksgata vintern 1-U>t. 

Men hur var det med själva Kul
marunionen? Jo. det finns e11 doku
ment. daterat den 20 juli 1397. Det iir 
skrivet pli danska, på papper och i me 
pergament. som man skulle viinta 
sig: dessutom saknas mänga av ~igi l 
len - vid denna tid var det dessa som 
gjorde c11 dokument giltigt. namn
teckning betydde ingenting (mtlnga 
~tormiin kunde inte skriva). Det fllr 
kanske ~es som e11 vidimerat koncept 
- men var är i så fall det slutgiltiga 
dokumentet? Det blev nog aldrig 
utfiirdat. Kröningen av Erik och den 
skriftliga försiikran av den 13 juli 
ansåg nog många vara tillriicklig. i 
synnerhet drollningen själv: hon ville 
inte binda sig ytlerligare. 

Men fram till sin död i Flensborg~ 
hamn 1412 var det Margareta ~om 
regerade - och det blev ~lillan ifrä-

gasall! Men så var hon också under 
si ll liv ··mycket gynnad av lyckan". 
som man skrev i Vadstena (diir hon 
fö gynnade klostret). Doller till en 
dansk. gift med en sven~k ~om blivit 
kung i Norge och uppfostrad d:ir. ofta 
pli besök i Sverige. var hon siiken 
mer:t liimpad som unionsmonark iin 
sina eftenriidarc; men framför allt 
var hon en hlirskarbcgävning. mera 
aktad och fruktad än Ulskad! 

Efter sin död fir man inte bc
Miimma Hingre. Margareta hade velat 
vila i Sorö klosterkyrka. diir sonen 
hade sin grav. Men det gick inte 
an. Erik lät rom henne~ kbta till 
Roskilde domkyrka och dlir bcko\ta 
det vackra men knappast portriillrca
listiska monument vi iinnu kan beun
dra. 

Prenumerera på l 
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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I juni 1997 s:unmantriiffadc dc fem 
nordiska statschcfcma med gemåter 
i Kalmar - Nordens SlaiCr iir ju ner 
nu än 1397. Della högtidlighölls dels 
med en s tor utstUllning fr•' n Dan
mark, Margrethe l (:.om öppnade 2 
maj). dels med all Sveriges Riks
bank genom ll ill dollcrbolag Tumba 
Bruk/ Myrliverkel gav ut två jubi
leumsmynl. modellerade av Ernst 
Nordin. l 000 kronor i guld och 200 
kronor i silver. 
Åtsidan vi-,ar p~ bägge Konung Carl XVI 
Gu~laf~ profilbild med om~kriflcn CARL 
XVI GUSTAF nmhol' upplill och SVE
RIGES KO, U G ncdlill molsols: un· 
der hal~av<.l.ämingcn l.orNn5rssignalu· 
ren Et'. 

P~ frånsidan av guldmyn1c1 linner vi 
drailning Margarcia l :s krön ra huvud 
..:fler gravvården i Roskilde sanll rrcl.m
norsvapncl frnn hennes sigill: in,kriflema 
lyder uppifrån riiknat MARGAR~TA l 
KALMAR l UNIONEN l 1397 och ned· 
till 1997 l 1000 KR. Undervapcn,kiiltlcn 
E= Eskilslmm och B = Biick~trtim (rik,
bankschcfcn). 

Randen tir s Hit. Silvcnnynlcl har 'am· 
ma clrollninghuvutl. ~amma in~kri l'lcr 11ch 
tecken p5 frlnsidan men :whi ldar i s1Hllcr 
för vapnet Kalmar sloll som det ,;\g ul i 
sluter av 1300-ralct enligt profc,.,or ~lar
tin Olssons om fallande undersöl.ningar. 

Guldmyntet ~111'> i maximall 15.000 
ex. och ' 'äger 5.8 g (900/1000 guld): 
diametern är 21 mm. Silvennyntet 
skall s lås i hög~t 50.000 ex.: det 
väger 27,03 g (925/1000 silver) och 
miitcr 36 mm. 

R iksbanksfullrnäktige tog ell prin
cipbeslut om utgivningen den 20 
februari 1997. Eftersom vissa an
miirkninl!ar mot förslal!cns ut~cende 
framstiilldes kom lirendet upp igen 
den 20 mars och dfi faststUlldes mr
fattningen. som träder i kraft l j uni. 
Likl>om tidigare har en del mreuingar 
kunnat erbjuda sina medlemmar all 
fiirhandsbeställa ett exemplar per 
medlem av varje mynt mot förskotls
inbctalning. Meddelande hiirom var 
infört i S T s april nummer. 0 

~lynten har fotograferats a,· Gabriel 
llildcbrand. 

Kulmar .\ltlll.\h·r/..a ("h\'hrkmr"). 11edbriind 161 l. cltl'flll1f'flird men sedtrll ril't'll. l dt•mw kyr/..a krö111es Erik (XIII} /397tillul/a 

sina 11011/iska riken. Rrkmr.stntktio11sri111ing a1· J. Siidt•rhrn: IIJ73. 
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Kring Gustav II Adolfs begravningsmedalj 

Den ståtliga medalj som P•' bestUll
ning från Sverige graverades 1634 av 
Sebastian Daltler och som delades ut 
vid hjältekonungens begravning i 
Stockholm den 22 juni delta år har 
behandlats många gånger - av v:'ra 
pionjärer Brcnner och Bcrch. av Bror 
Emil Hildebrand (i vars stora medalj
verks första del den <'ltcrfinns på s 
192 som nr 188). av den polske for
skaren Adam Wi<;cek. av notisför
fallaren i hörjan av 1980-talet och 
senast av Bertel Tingström i hans 
grundliga arbete om skapandet av 
Myntmuseet i Avesta och om ge
neralkonsul Axel Ax:son Johnsons 
samling. l denna ingår Cll mycket 
vackert exemplar till60 dukaters vikt 
som är avbildat på bokens omslag. 
Tingström bemödade sig om all ta 
reda på hur många guldexemplar 
som fanns kvar och var. Det tyngsta 
ligger tydligen i Wiens myntkabi
nell; det väger 239.47 g eller 68 1/2 
dukat. Exemplaret i Avesta viiger 
alltså något mindre. På beciiran av 
Tingströtll vUgdes också det i Kungl 
Myntkabinettet - tydligen av någon 
utan inbyggd känsla för vikt. Upp
giften iir alldeles felak tig. Det vUg.er 
nämligen också 60 dukater! 

Anledningen till not isl!n Ur emel
lertid inte att rätta en viktuppgift. 
utan att berätta litet om Kungl Mynt
kabinettets exemplar (som finns ut
ställt i Kungl Myntkabinettets ut
ställning om S1•ensk Meda/jkrmsl. 
montem Klenoder). Följande kan till 
en början vara viirt att c itera ur ett 
i dess bibliotek belintligt exemplar 
av C R Bcrch: Beskrifning öjll'er 
S1•enska M_1·n1 och Kong /. Sk!ulepeu
ningm: ... Stockholm 1773. s l 04. diir 
den nämnda medaljen beskrives. 1-Hir 
finns ti llskrivet (möjligen av biblio
tekarien på Drottningholm, RistelL 
där saml ingarna och biblioteket iinnu 
befann sig) följande: 

Denna Medail/e i guld lllhiids Iii 
salu ji·ån Tysk/mul 1781 .fiir et ri
dicu/1 pri.1· af JOO pi.woler: som der
.fiire skola blifwil offererade fih· 30 
år sedan. Det hell e al ej .flere iin 6 
Exemplar hlifwil slagne. 

Kort därefter köpte Gustav II I 
medaljen. förmodli gen samma ex
emplar. Eftersom ~ret för inköpet :ir 
1783 kan han ha gjort del pil sin 
utlandsresa genom Tyskland till Ita
lien och Frankrike 1783-84. Tyvärr 
är alla r:ikenskapcr från denna resa 
brända på kungens order. Vi kan 
emellertid Hisa i Berchs handskrivna 
och vackert bundna katalog Fiinek-
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ning på fl. K. M:ts Skådepenningar 
och Mwa (dvs. Lovisa Ulrikas sam
lim! . Inlöst av Kronan 1762 och 
treliio år senare överförd till Kungl 
Myntkabinettet). del l. s 46. en tiii
Higg med annan stil (Ristell?): 

Ve/ morlem [sic! j f ugium erc. Al
deles sådan som den uiisr efterfiil
jande i Si!J1·er: Köpr i Guld af Ko
mmgeu 1783 och Iiiiagd Cabine11e1. 
1·iiger sex1yo Duca1er. 

AV. No 79. 

Ett fortsatt studium i gamla hand
lingar kanske kan ge något, men 
säkert iir det inte. Kung Gustav har 
inte gjort n~gon anteckning om pro
veniensen. så långt det lir möjligt att 
fastställa. Kanske en nit i!! numisma
tiker kiinncr sic kallad ätt fortsiitta 
efterforskninga~na? 

LLr 
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När mynt från svenska Elbing skulle störa 
den polska ekonomin 
Den 6 juli 1626 kunde svenskarna 
under Gusta\' 11 Adolf överta s ty
ret över den polska staden Elhing. 
Detta kunde ske utan att ett enda 
skott lossats. Vid slil lest:, ndet i Alt
mark 1629 behöll svenskarna El
bing. År 1635 å terliimnades emel
lertid staden till Polen. Det var 
med Elhing som utg1'ngspunkt 
som Sverige önskade fortsiittu kr i
get mot polackerna. Inte med va
pen utan med hjälp av myntprlig
ling. 

Axel Oxensticrna förc~log 1631 alt 
man skulle priigla underhaltigt mynt 
i Elbing. Dc skulle vara s;' lika dc i 
Danzig prliglade polska mynten all 
man sedan kunde pr;, ngla ut det 
bland polm:kerna. Axel Oxensticrna 
motiverar sin plan: man skulle Undra 
litet p~ de svenska Elbingmyntcns 
prägel. s~ all ingen skulle mlirka n~
got utan mera ingående granskning. 
Blide Gustav Il Adolf i Sverige och 
Sigismund i Polen förde ju vasamas 
vapen. eftersom dc var kw.incr. Och 
vapenbilden var det viktigaste p~ 

myntet. själva inskriften kunde bara 
ett filtal läsa. det var ju p~ analfabe
tismens tid. Och man ~ka ll. \kriver 
den wenska rikskanslern "kasta sll 
många av dessa mynt in i Polen. all 
polackerna edan inte sk:tll veta räd 
alt fä dem dädan igen". Dctw var 
Axel Oxensticmas plan! 

Sagt och gjort. den stora falsk
myntningen satte i gång och resulta
tet blev bl a ett av dc miirkligaste 
mynt som prtiglats av svenskar. Inte 
bara att den svenska vasen utfanna
des så att den blev mycket lik den 
polska vasen. De tre kronorna i det 
svenska vapnet graverades s~ all dc 
tillsammans liknade Polens öru med 
utspiinda vingar. och det svenska le
jonet. fo lkungavapnct, suddades till 
sil att det liknade ryuarcn i det polska 
vapnet. lVlcn man gick liingrc iin sil. 
De bHggc kusinerna GuMav Il Adolf 
och Sigismund var gan~ka lika i 
ansiktsdragen och siirskilt profilen. 
fastiin Sigismund sedan var wanhll
rig och hade ganska mörk hy. inte 
IjusHiii hy och rödblont h~r M>m den 
svenske ku:.inen. Men vem ~e r ~:'lnt 
p:\ clt mynt'! Nu retuscherade gra
vören Gu tav Il Adolfs profilbild p~ 
det !.venJ>ka myntet. :.:\ all han blev 
mycket lik Sigismund!. profilbild pil 
det polska myntet. P;\ några exem· 
p tar av mynten kan man :.c att mynt
gravören t o m gcll den wcn~ke 
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• a. b. c. d. 

D t> u.tla myn/1!11 frtln E/bing ( Elblt!Ji) l'l!fii'I!Se/1/t•ra.v IIi i r el l ' lltiJirtl 3-gmscilrn. 
K1111JIIIbiltlell (a) föresiiil/er e11ligt i11skr~{lell Gustm· If Ado/f. mc•n ponriittet !'isar 

kusin Sigi.mllmd. Swdens mynl (b) ji'å11 1628 ilar iil11111 /~'lhiiiJI.~ l'llfll'll .mm dl'/ .ltlg 111. 

men /63 l (d) ii r del iindra1 fih· ll/1 lil.na Uwdgs med del iirre J.onel kriim. St·emka 
regcringe/lj my111 163/ (c) har dt•n fiir Åullgllmll gemt'll.lllltll/111 \ 'IISI' /1. Nedt•r.lf 

Mt~rciliiiS Philipselis mymmiistarmiirke. lwrrlinalshmtt•ll. Ktm/11. Mymkabilll'lll!l. 

Foto N. Lagergrt'll, A TA. 

kungen Gyllene skinnets orden om 
halsen, en habsburgsk orden. Denna 
orden skulle Gustav Il Adolf siikert 
aldrig velat mottaga - inte heller 
skulle han ha erbjudits den. Svenska 
riksvapnet på dreipölkem har utfor
mats s~ likt den polska som möjligt. 
De mynt som pil frånsidan har El
bings vapen har mu detta utfonnat 
som grannstaden Danzigs. Man får 
niistan kLinslan av att myntgravörer
na visade prov p~ skämtlynne niir dc 
lade till och drog ifrån detaljer pli dc 
mynt som dc arbetade med. 

Meningen var alltsil att det under
haltiga !>venska myntet frän Elbing 
skulle stlilla till oreda i det polska 
penningvHscndet. En samtida tysk 
iakuagarc skrev förundrad om re
sultatet: svenskarna har skadat Po
len mer genom sitt dåliga mynt lin 
genom dc blodiga krigen. Det var 
ekonomisk krigföring. Men uppfin
ningen var inte svensk. Runt om i 
Europa under 1600-talet tillverkades 
falska mynt i stor skala som ett led 
i krig eller konkurrens mellan sta
ternn. 

Det var inte reichstalcrvalörcrna 
och praktmynten i guld som v~ l lade 
Polen problem utan som vanligt var 
det småmynten. som utgavs i stora 
mängder. som fick betydelse i krig
föringen. l Elbing var myntmiista
ren Marsilius Philipsen ansvarig för 
myntpriiglingen. Han tjänade stora 
pengar pli myntningen och kunde 
'kaffa sig c 11 rikt utsmyckat hus i 
staden. 

Det iir mycket svån att se skillna
den mellan st;1den Elbings och !.ven
ska kronans präglingar.-Visscrligcn 
hade ~laden 1627 fän privilegiet alt 
prägla mynt. men det verkar som om 
svenskam;~ utövat ston innytandc 
på dess mynträtt. Det märks iiven 

av alt myntmilstaren Marsilius Phi
lipsen parallellt tj linat b~de staden 
och den svenska regeringen. En del 
mynt har svenska riksvapnet i stiillet 
för staelens och inskri !'ten anger. au 
det rör sig om "Moneta nova rcgni 
Svecie". 

Undersökningar om svenskamas 
myntning i provinscrn;1 pli andra si
dan havet har bidragit all ge mer 
kunskap om svensk stonmtktspolitik. 
så mycket iir siikert. 

lan 1\fisllm 
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Gunnar Sundberg 
har avlidit 
Förre liirovcrksad junkten Gunnar 
Sundberg. Viixjö. 'avled i s ill hem 
nallen l i Il tor!>dagcn d~.:n 15 maj i 
;'\r. Han blev 77 ~r gammal. 

Gunnar Sundberg födde~ och viix
te upp i Stockholm. lian avlude tco
logic- och lilo~olic kandidatexamina 
i Uplhala och tjän~lgjordt: ~edan d:ir 
som l:irarc i kriMendom och wenska. 
År 1958 tlytladc Gunrtar med l~uu i l 
jcn till Viixjö. diir han tilhriidde en 
tjänst vid l:irovcrket. en tjiinst som 
han innehade till ~in pcn,ioncring. 

Vid ,idan a\ :.in liirarg:irning \'ar 
Gunnar Sundberg \tarkl engagcr.td i 
Svcn-.l..a kyrl..an. hl:md annat l>Orn 

ledamot av kyrl..liga 'amt1illighe
len och kyrkog~rd~niimndcn under 
m~nga k Han var neks~ verl..sam i 
Den öppna dörren m;h medlem av 
Kyrkobröderna. Men del :.om mest 
upptng Gunnars tid vid sidan av sko
lan och efter pensioneringen var 
numismatil..en. 

Wexiö gymnasii myntl..ahincll, in
rymt i Sm~larHh mu~eum. striicker 
~ina rötler till 1792. till bi~kopen 
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Olof Wallquists dagar. Myntf..abim:l
lel hade från 1881 lektorn S.E. 
Mela.nder och från 19 16 adjunkten 
Hilding Rundquist som föreMåndare. 
Rundquist eftenrliddes 1965 av Gun
nar Sundberg. som dåm1ed blev den 
tredje i raden av liiroverksliirare. som 
på ideell bas v;'\rdaclc och utiikadc 
elen vlirdefu lla samlingen. 

Det var Gunnar Sundberg som tick 
leda uppbyggnaden av den nya vi~ 
ningssal som myntkabinetlel tilldela
des och som invigdes 1971. l ian lade 
tillsammans med kollegor i Viixjö 
och Stockholm ~t or kraft bakont ' t rH
van att åstadkomma en utM;illning. 
som p:\ ett konkret sätt vi~ar framför 
a llt den svenska mynt-. sedel- och 
medaljhistorien. Efter invigningen 
fortsatte Gunnar insamlinl!~arbc t et 
och höll ofönnnen kontal..t ~ned till 
skvndarc och donatorer s;'\vltl i S\c
rige som utomlands. 
~KrcmoberRshoken 1987 Fmn 

mnukoiJimmet i Växjö hade inte l..un
n:it ges ut om inte Gunnar Sundberg 
ställt sitt breda kontaktnUt och sina 
gedigna kunskaper till förfogande. 
Boken beskriver myntkabincll ct ~ in
sarnling~ornr~den och vi,ar vidden 
av det arbete som genom :\niondcn 
lagts ned för att placera Viixjii på 
kartan över landets mest kiinda ~am
lingar inom numismatikens omr:\de. 

Kombinationen pedagog-numis
matiker ledde till ytterligare ett enga
gemang. Gunnar Sundberg var näm
ligen en av dem som tog initiativ till 
bildandet av Viirends numismatiska 
förening. Diir kan intresserade sam
las. utbyta kunskaper och utöka sina 
samlingar vid dc n era gånger om :\re t 
:\ terkommande auktionema. Gunnar 
utniimndel> till hedersledamot i före
ningen och deltog i dess arbete s;'\ 
länge kraftema varade. 

- Ur Wexiö gymnasii myntkabinell 
1992 lir:1dc s itt 200-1\rsjubileum var 
Gunnar Sundberg en av dem som 
kunde minna om den anrika institu
tionens förfl utna. Han lade ner ett 
ston arbete i jubileumsförberedel
sema och kunde senare under 1\ret -
som ~:unmanföll med Våxjö stads 
650-~rsjubileum - glädja sig åt det 
besök kungaparet avlade i Sm~ lands 
museum. 

l Gunnar Sundbergs breda kon
taktniil ingick givetvis kollegoma vid 
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm. 
Gunnar var vii i känd i huvudstaden~ 
numil>mati,ka kretsar och han tillde
lade~ Brcnner-medaljen ... en utmär
kcbe han bar med heder. :\ven på det 
lokala planet uppmärksammades den 
Il i t i ge rnyntkabinettsförcståndarcn. 
Sigfridsmcdaljen. Sankt Sigfrids gil
les plakett för kulturell gUrning. 
VUxjö kornmuns kulturstipendium 
och Lion~ Cluhs kulturstipendiunl 
kom honom till del. 

Vi minn~ med saknad arbetskam
raten och vUnnen Gunnar Sundberg. 
lian~ stora engagemang. pliktklinsia 
och tillmötesgående skapade rn:, nga 
trivsamma stunder genom åren. V fira 
tankar g<' r ocksfi till fami ljen som 
ofört rutet stöttade Gunnar i det ar
bete han utförde. Lars Tiror. 

\\'exiii l(yumasii mymkabineu 

l·i>to: /Jertil 0/umr. Smlilands museum. 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 
M~1t1. sedlar, medaljer. ordnar 

t;:mtla aktichrcv, iildrc handlingar nu n. 

i\rscnalsgatan 8 C, llox 7;, 77 
1051)1 Stockholm 

Tel: O!i-611 0 1 10, 611 58 20 
l':tx: 08-61 1 32 95 
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Stort tack 
till Kungl. Myntkabinettets vänner! Vi är överväldigade att så många hörsammade uppro· 
pet att skänka pengar till museets nya utställningar och entre. Här följer namnen på alla 
som så generöst lämnat penningbidrag (med undantag för de som önskat vara anonyma). 

13. Ahlstri'un Mynthandel AB, 
Stockholrn 

Akt iesamlaren AB, Stockholrn 
Alstcrtun, Rolf. Örebro 
Andersson. ~r-Erik. Äppelbo 
Andersson. Ulf. Angered 
App.:lqvist. Jan C., Tyresö 

Bergenstråhle. Göran. Trångsund 
Bcrghc, Martin, Uppsala 
Bergroth. Torn C .. Allo 
Björk, Jan-Olof, Vlixjö 
Bo<Jvist, Michael. Stockholm 
Brahme. Sven, Uppsala 
Brandt, Arvid, Söderhamn 
Brun. 1.1rs. Uppsala 

Carlbcrg, Dan. Arkelstorp 
Carlsson, Lennart, Vetlanda 
Carlsson. 1\!r-Göran. Norrköping 
de .loussi n eau. Siegfried. Adelsö 

Ekström, Curt, Uppsala 
Elfvcr. FreMric. Haninge 
Eriksson. Olof. Västerås 
f.~kilstuna M) ntklubb, Eskilstuna 

Felth, Robert, Ö;,tcrsund 
Folke. Bengt. Stockholm 
Forssell. Bo. Malmö 
Franick Indust ri AB, Ashro 
Franzc!n. Björn. Asbro 
Freij, Olle: H .. Höllviken 
Fröscll. Anders. Ji\rfälla 

Gcchnuyclcn, Gunill<1, Gnosjö 
Göteborgs NumismMiska 

Fiircnin)l. Gi1tchorg 
Grcijcr. Madeleine. Solna 

llagandcr. Julius, B.'I.Sel 
ll;unp. Rune. Vällingby 
Hamrin. Christian. Täby 
Hano;son. Allan. Bar<a 
llatz. Gcrl. H;amhurg 
Hatz. Vem.llarnburg 
Hava.si,lstvan. Farsta 
l ledding. Bertil. Höganas 
l lcdluntl. Arrw F. .. Hfisselby 

Hedman, .Ju n. Hosersberg 
Heinonen, Antti, Helsingfors 
Hesse. Björn .Otto, Jiirmlla 
Hirsch. Hans. Sto<.:kholm 
Holm. Kurt M .. S<>lna 
Holmen.Bengt och Rut . Göteborg 
Holmquisl. Torbjörn. l lagfors 

Jans.<;On, Leif. Vallentuna 
Johannes. Ton·ald. Täby 
Johannesson. Eskil. Stockholm 
Johanson. Bunn); Nacka 
Johansson. Karl-Olov. KarlSlaci 
Johansson. Lars-Göran, Vegby 
Johansson. Stig. Bräknc-Hoby 

Kalzcnlöf. Rolf. Stockhuhn 
Kjellman. Olof. Udingii 
Kristianstadsortens Numismatiska 

Förening. Kristiunstad 

Undblorn. Carl-Axel. Stockholrn 
l.jungcrantz. 1\!tcr. Vagnhflrad 
Lundberg. Olof. Älmhult 
Lundgren. Nils G .. Solna 

Mader.~. IIse Elisabeth v. l 
~lartin. Hans. Mentoll 
Mecklenburg. Carl Philip von. 

Jönköping 
Medquist. Lennart. Visby 
Menzinsky, Hans, Göteborg 
Miueregger. M;ax. Bromma 
Myntsamlarklubi>eu (iotcn, Visby 

Niklasson. Oo. l'..skilstuna 
Norden vall, ~r. Uppsala 
Nord lind. Ulf. Stockholm 
Nordstjernm> AB. Stockholm 
Numismatiska Föreningen 

i Finland, Helsingfurs 

Olstrup. Bertil. Haninge 
Oslo Mvnthandcl i\/S. Oslo 

Pahlsson. Lcil R:son. Göteborg 
Palmgren. Jilrgcn. Sohaa 
Palmius. Anders. Stockhohn 

Henrik Klackenberg, 
museidiref?tör 

~rsson. Miknel, l.inköping 
~ttersson, Staffan, Ur>r>sal<t 

Reuterswärd. Erik i\. P.. Uppsala 
Rodestam. Rune. Stockholtn 
Roscnblom. Monica. Solna 
Ruus, Lennart, Fåriisund 

Sandberg. Lennart. Täby 
Sandberg. Sven Gunnar. Malmö 
Schwalbe. Urban. Stockholrn 
Selins Mynthandel AB. Stockhohn 
Serr~tam, Sonny, Växjö 
Sjöberg, Rolf, Ekerö 
Sjöland, Magnus. Täby 
Sochos, Oernetre·Basile. 

Sundbyberg 
Stensgård, Werner. Striingnäs 
Stjernfelt , Gösta, B<~gnnnosscn 
Strandberg, Birger. Hägersten 
Strandbergs Mynth~ndel . 

Stockholrn 
Ström, Ulf. Johanneshm' 
Sundquist, Torbjörn. EnskedP gilrtl 
$\'enska NumismatL~ka 

Föreningen. Stockholm 
Svenska Föreningen för Historiska 

Värdepapper. Stockholtn 
s,·cnska Frimurare Ordens 
Museum. Stockholrn 
Sveriges Mynthandlares Förening, 

Nyköping 

Tamsalu. Juri. Trångsund 
·nmas-Wablberg. Björn. Lltlin)lij 
'flng<;tröm, Bcrtel, Uppsala 
Törngren. Sten, Malmö 

Uh lin. Lennart. Stockh()lna 
Ulf Nordlinds Mynthandel AB. 

Stockholm 

Wehner. Lennart. Stockholm 
\\'elsh. Michael. San Diego. USA 
\\'cnnströrn. Bertil. Trelleborg 
Håkan Westerlunds ~lynthanclcl. 

Stockholrn 

Örten gren, John. Sollentuna 
Österlund, Odd. Joh;mnt!Shov 
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Kungl. Myntkabinettet 
i eget hus 
l Sverige är myntningen l 000 i\ r 
gammal. Första gi\ngen ett :\rtal sat
tes ut var 1478. Det var örtugen fr:1n 
Stockholm som blev pionjiir. Stcn 
Sture d ii var då riksföreståndare. han 
och riksrådet hade slutit kontrakt 
med myntmästaren i Stockholm. 

Knappt hundra år senare ( 1572) 
gav Johan III order till sin och vasa
dynastins trotjänare Rasmus Lud
vigsson att ··samka gamla mynt"·. Det 
är början till Kungl. Myntkabinettets 
samlingar. l dag omfattar dc mer iin 
1/1 miljon föremål. 

Länge låg Kungl. Myntkabinettet 
kvar i Slottet. Nu iir museettillhaka i 
samma trakter, Slottsbackcn 6 mitt 
emot kungaborgen. De nya utstii ll 
ningarna är nu öppna för allrniin
heten. Myntarna Sten Johnson och 
Bengt Mi\nsson från Malmö var p~ 
plats vid öppnandet och handpräg
lade- precis som pi\ mede h iden -en 
''Jlyttningsörtug" av deras egen till 
verkning. Kung Carl XV I Gustaf 
inledde priiglingen niir han invigde 
det nya museet. Den ii r av samma typ 
som gavs ut 1478, men nu med är
talet 1997 och en annan inskrift. 

ÅISida: Kring S:t Eriks huvud 11iscs 
+NVMOPIIYLACIVM·IN·DOMO·SVA 
l= (Kungl.) Mynlkabinetlct i eget hu~(. 

Fnin>ida: En sköld med trckronors· 
vapnet. vars nedre krona omges av två 
cirklar; ovanför skölden bokstaven S 
[= Stockholm(: till vlinst.:r och hiigcr B 
[= Bengt M5nsson[och S [Stcn John~on( . 

som framstiillt och priiglat "minncsiir· 
tugcn". Utanför en inre plirlring +MO· 
NE1ASTOCI IIolrnJ· 1997* != mynt fn' n 
Stockholm t997(. 

U . t 

Foto: Junlol't' Olsson. KM K. 

126 

Medalj över 
prins Carl Philip 
Den 13 maj 1997 fyllde prins Carl 
Ph i lip. hertig av Värmland. 18 1\r och 
blev myndig. Han erhöll samtidigt 
Seralimerorden av sin far kungen. Av 
denna anledning har Tumba Bruk 
Myntverket l:itit prägla en medalj 
som har Per Jam1enius (född 1933). 
Tumba Bruk AB. som upphovsman
s:iviil skiss som modell. Den har god
kiillls av kungaparet samt gransbts 
av numismatisk och heraldisk exper
tis. Den mäter 45 mm i diameter och 
slås i guld ( 18K. 80 g, 30 ex.). silver 
(999/1 000. 58 g. 800 ex.) och me
dalj brons (500 ex., 50 g). 

Medaljen har tidigare presenterats 
i en annons. 

Sverige har en garnmal tradition 
att ge ut~11edaljer ö~er kungliga barn. 
Den första gavs ut över en dotter 
till Gustav Vasa, prinsessan Cecilia 
( 1563). Karl IX liit 1609 gjuta en 
medalj som pi\ ena sidan har hans 
portriiii, på den andra hans söner 
med Kristina d ii, Gustav (Il ) Adolf 
och Carl Philip. den senare h~rtig 
av Södermanland (död 1622). Over 
clentw Carl Phil i p 11nns också ett 
medaljporträtt som vuxen men inga 
målningar. M11nga följde under tiden 
d[irefter. bl a över barn till Karl XI 
och hans gemål Ulrika Eleonora 
samt till Adolf Fredrik och Lovisn 
Ulrika, till Gustav 111 och Solia Mag
dalena och s11 fram till våra dagar. 
Niir prins Carl Philip föddes 1979 
slogs en medalj modellerad av Uo 
Holmgren av AB Sporrong: det är 
den enda d[i r han kallas kronprins 
(som han var framtill l januari 1980. 
då den nya successionsordningen 
triidde i kraft). Han föreko mmer 
ni\gra år senare tillsammans med sina 
syskon på frånsidan till en mednlj 
över föräldrarna av Ernst Nordin. 
Tiden går fort och nu blir prinsen 
myndig. Den nya medaljen har ju en 
lång serie föregängare - sennst den 
till kronprinsessans myndighetsdag 
1995 - och håller dlirför traditionell 
stil. 

tlt.1itla: •CARL PHILIP~ överstmedsols 
liings ~amen. • PRINS AV SVERIGE* 
motsols ned till längs kanten. Prinsens 
halsbild. höger sida. med :mt ydd kmge. 
Till höger pi\ (liltct hcnigkronan , varunder 
D MAJ l 1997. Konstn:irssignaturcn PJ. 

Frånsidll: HERTIG /\V VÄRMLAND. 
lanilll'll hertigens vapen. vars nedre hcral-

diskt högra fåll upptas :w Värmlands 
vapen, i fält av silver en bl ~ öm med röd 
beväring, allt krönt av hertigk ronan och 
omgivet av se rafimerkedjan. i vi lken or
denstecknet hlinger. med på varje sida 
en blad· och blomornarnent. 

Randen: Stämplar. 

Hertigkronan är ursprungligen till
verknd för Gustav lll:s bror benig 
Knrl av Södernlanland (1772). Detta 
värdighetstecken har prins Carl Phi
lip sedan 1980. då som nämnt$ den 
nya successionsordningen trädde i 
kraft och hans syster Victoria blev 
kronprinsessa (och hertiginna av 
Västergötland). Den har en gi\ng bu
rits nv prins Gustav (VI) Adolf, her
tig av Skåne. senast vid riksdagens 
öppnanadc 1907. ~ 

Titeln hert ig av Vlirmland har ti 
digare innehafts av prinsens farfars 
farfar, Gustaf V (l R 58- 1950). och en 
son till denne, prins Erik ( l 889-
1918). 

LLt 

Fow: Gabriel 1-/i/delmmd. 

SNT 5 · 97 



S:t Erik på medalj 
Första gången är de t ingalunda som 
vårt nationalhelgon pryder en medalj 
- han fi nns redan på en liten sådan i 
Hedlingers regentlängd ( 1730-tale t) 
och i vår egen tid har bl a Leo !·Ioim
gren modelle rat e tt par dy lika; en 
fransk utgåva finns också. Detta är 
dock inte avsett att vara början på en 
katalog utan en presentation av en ny 
prägling, hela 70 mm i d iameter och 
s lagen av Uppsala ärkestift , IHmplig t 
no!! , eftersom det är där han har s itt 
reiTk!ikrin och vilar s ina helgonben 
(åtminstone s törre delen av dem) ef
ter s in martyrdöd 18 maj l l 60. Låt 
oss börja med en beskrivning: 

Åtsida: + SANCTUS • ERICUS • REX • 
ET • MARTYR l= Sankt Erik konung 
och manyr). det inledande korset belaii 
med en treuddig öppen krona. dvs Sven
ska Kyrkans vapen bild. I millen pli en cir
kelmnd pl;llla. avgränsad mot omskriflcn, 
helgonets med öppen liljckrona krönta. 
framvända och nedtill avskuma midje
bild, iförd stiliserad tunika och mantel 
samt hällande i h hand en liljespira. i v 
hand en korsglob. 

Frånsida: [Patriarkalkors = heraldiskt är
kebiskopskorsl SEDIA • ARCH IEPIS
COPALIS • UPSAUENSIS [= Uppsala 
ärkebiskopssätc) omgivande en cirkcl
nuld platta som på åtsidan. pil vilken 
ärkestiftets vapen. en av en mitra krönt 
korssköld. omgiven av till v (heraldisk t h) 
ärkebiskopens korsstav. till h (heraldiskt 
v ) hans kräkla: krin!! båda och bakom 
skölden mitrans band-(infulae). slutande i 
biigge ändar med fem fransar. 

Rand: Sporrongs stämplar. 

Initiativet till denna prägling. som 
officiel lt benämnes ärkebiskopens 
S:r Eriksplakeu, logs av dåvarande 
ärkebiskop Gunnar Weman. Stadgar 
fastställdes 22 januari l 996. l dess 
§ l läser vi bl a. att den skall utdelas 
av ärkebiskopen "till ut ländska med
bor!!are och företrädare för andra 
kyrkor. Den kan tilldelas den som 
i det ekumeniska samarbetet gjort 
viktiga insatser för kyrkans e nhet. 
bland S venska kyrkans systerkyr
kor. inom biståndsarbetet eller bland 
svenskar i utlandet. Den som på ett 
förtjänstfullt sätt arbetat för fred. för 
jämställdhet och mot diskriminering 
kan även tilldelas plaketten." Enligt 
§3 skall plaketten "utdelas av ärke
biskopen under högtidliga fom1er i 
Sverige eller u tomlands ... 

Förlagan till medaljen har utförts 
av den kände heraldikern och konst
nären Bengt Olof Kälde. Uppsala: 
graveringen är utförd H\' Rupen Kut-
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scher. Prliglingen skedde 1995 hos 
Sporrongs i Ekenäs (Finland). Den 
lir s lagen i ca JOO ex. i medaljbrons 
(90% Cu. l 0% Zn). Den kan jämfö
ras med den s k talmansmedaljen. 
som dock inte har några skrivna stad
gar. 

Plaketten har niir detta skrives 
utdelats till å tta kyrkans män. där
ibland en biskop från Filippinska 
oberoende kyrkan. lirkebiskopen av 
Canterbury och två ;mdra företrädare 
för Church of England, två i USA. 

däribland den lutherske biskopen i 
C hicago. samt den katolske biskopen 
i Stockholm. Ceremonierna har li!!t 
rum i Uppsala. London. Rock ls latld 
och Chicago samt i O xford. 

L L! 

Fow Jan El'e 0/ssontjrer arJ..in•xem
plar i Kun~:l Mymkabineuer. 

För vlirdefulla infonnationer tackas 
B. O. Kilide och Stig Stefathson. 
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Hugo Arbcr & Giacomo Landi: Nu
mismatiquc dc l'assurance - Suisse. 
Barcelona 1996. Boken utgiven av Grupo 
Vitalido Scguros, Paseo de Gracia l l, 
E-08007 Barcelona, Spanien. 1-läftad, rikt 
illustrerad i fiirg, 86 sidor. Texten på tys
ka, franska och italienska. 

En högt uppsatt försäkringsman, Giaco
mo Landi (född i Italien 1941), utger i 
rask takt böcker om försiikringsmedaljer. 
Han gör detta med sitt eget försäkrings
bolag (Banco Yitalicio dc Espana) som 
bas. Nu föreligger en volym om försäk
ringsmedaljer från Schweiz. De är inte 
ner än fyrtio stycken. Det kan kanske 
tyckas vara en lyx att publicera så få 
medaljer i ett så påkostat utförande, men 
visst är det trevligt för oss som inte beta
lar. Ingen medalj är från före l 800-talet. 
snarare är merparten från l 900-wlel. Nå
gon större konstupplevelse blir inte läs
ningen av boken om schweiziska medal
jer, men när Landi väl har betat av Eu
ropas alla länder kommer vi att ha en 
mycket nyttig genomgång av allt som rör 
försäkringsmedaljer. 

Den svenska volymen utkom 1994 
(SNT 4/1995). /W 

Giacomo Landi: Las medallas del se
guru. Barcelona l 996. Boken utgiven av 
Grupo Yitalicio Seguros, Paseo dc Gracia 
l l. E-08007 Barcelona, Spanien. Häf
tad, rikt illustrerad i fiirg, 128 sidor. Tex
ten på spanska. 

Giacomo Landis odyssc bland försäk
ringsmedaljema fortslilter. J denna volym 
är det dc spanska medaljema som be
handlas. I Spanien finns det l 23 medaljer 
som räknas till denna gmpp. Alla är till 
verkade under 1900-talet med något un
dantag. Det finns inte så många medal
jer som "sticker ut" vch ger oss en skön
hetsupplevelse, men tillsammans med de 
infonnativa texterna som behandlar dc 
olika försäkringsholagen blir det sam
manslaget god kulturhistorisk liisn ing. 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄLJER 

BYTER och V ÄR D ERA R 

/W 

MYNT och SEDLAR 
TILLBE HÖR och UTIERATUR 

12S 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlammråde) 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel och fax 046 - 14 43 69 

Stockholm Studies in 
Numismatics: 

Das Munzwesen 
Livlands im 

16. Jahrhundert 
(1515-1581/94) 
av Ivar Leimus 

Pris: 200:- inkl. moms 
(porto tillkommer) 

+ 

Bestä llningar: 

...._0 ~.i·r-o NUMISMATISKA 
;"'Q~f<&f FORSKNINGS
~"'; +,~"o GRUPPEN 

Bollhusgränd l B. 111 31 Stockhofm 
Tel: 08-674 77 50, Fax: 08-674 77 53 

eller skicko en check på 200:
plus 36:- per bok (porto) 

Kineser fann 
uråldrigt myntverk 
Arkeologer har !tittat ett över 2 000 
är gammalt myntverk i nordviisira 
Kina. rapporterar nyhetsbyrån Nya 
Kina. Smedjan för myntning ligger 
sydväst om X i'an, s<.lm var huvud
stad under den första kejsardynastin. 
Q in. 

De mynt som hittats har slagits 
mellan är 140 och 86 fKr av en kej
sare tillhörig den efterföljande Väst
ra Handynastin. Enligt Nya Kina har 
smedjan hittats på den plats där den 
första kejsaren. Qin Shi Huangdi, 
smälte ned vapen som han tagit frän 
sina besegrade fiende r. 

(AP) 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 

Box 2031, 191 02 Sollentuna. 
OBS! NYTT TELEFONNUMMER; 

08-51012818 

Samlar Du mynt? 
ABAXA myntalbum- i sig förträff. 
liga i s in uppställning om de gett ut
rymme för varianter i s ina förtryckta 
rrlyntblad i albumen - men en stor 
varning för den plast, som insticks
bladen~ ii r gjorda av. l varje fall de 
äldre. Fann att mina mynt efter ett 
antal år b lev såväl o ljiga som grön
f.irgade. Stort sjå att fä dem ' 'mänsk
liga" igen. 

Om nu ABAXA tinns kvar i mark
naden hoppas jag att de funnit en 
beständigare plast. Kanske fler fab
rikanter har samma sorgliga plast? 

Vet någon vilken sorts plast, som 
i dag kan anses opåverkbar av me
taller och fluorisering? 

Bengt Malmqvisr 
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Värends Numismatiska 
Förening 

och 

Smålands Museum 

arrangerar 

MYNTMÄSSA 
med föreläsning kl. 14.00: 

50 ÅR l NUMISMATIKENS VÄRLD 
av 

Carl-Axel Lindblom, Stockholm 

MYNTHANDLARE 
UTSTÄLLNINGAR 

LOHESKATTEN- FILMVISNING 

SERVERING 

Lördag 27 september 11.00- 16.00 

Smålands museum. Växjö 

Myntklubben 
Skilling Banco 

11/9 Håkan Widjestrand: Koppar
mynten ombord pli regalskep 
pet Vasa. 
Höstresans tidpunkt bestiims: 
Vi besöker Kungl. Myntkabi
nettet i Stockholm. Intresse
anmälan till Roger Lind. tel 
013-12 22 62. 

5/ 10 Antik- och samlarmässa i 
Cupolen, Linköping. kl. 
10.00- 15 .30. Entre: 20 kr. 
Samlarklubben Hans Brask 
arrangerar. 

91 JO Bene l Tingströrn: Pltiflll\'lllen 
ombord pJ den danska ~win
dienfararen Nicobnr. 

12110 Myntauktion. IOGTINTO. 
Snickareg 2A. Linköping. kl. 
11.00. Visning från 10.00. 
Om du vi ll llirnna in mynt 
kontakta Mikael Persson. tel. 
OJ 3-31 20 82. 

J 3111 Per-Göran Carlsson: lO skiil 
att äga en "Brenner.. ocll 
mman 1700-ralslilleratur. 

Il /l 2 Köp. byt och sälj. Efter mölct 
äter vi julbord. 

Möteslokal: KFUM , S:t Larsg 39. 
Linköping. Tid: 18.30-2 1.00. 
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UTLÄNDSKA 

Sept. 4 llong Kong, 
Taisei-Baldwin-Gillio 

9-10 London, Vecchi 
13 l.ong Beach. Pomcrio 
13 Bn•xelles, Elsen 
22-24 New York. 

Bowcrs and Merena 
23 Stuugan. MUnzen und 

Meduillen AG 
24-27 Milnchcn. Hirsch 
29-30 Osnabriick. Kiinker 

Okt. 1-2 Osnabrilck, Kilnker 
3 Q,lo. Oslo Mynthandel 
4 Helsingfors. Holma~to 
8-9 London. Spink 

13-14 London. Baldwin 
13 MOnchcn. Giessener 

Mllnzlumdlung, AncienL~ 
14- 15 Mlinchen. Giessener 

Miinzhandlung. General Sale 
20-22 Ziirich, Leu Numismatik. 

Ancients 
2:1-24 ZUrich. l-less-Divo 
24 Zilrich. Lcu Numismat ik, 

General Salc 
29-:ll Frankfun, Pcus 

Nov. l Frankfurt. Peus 
4-6 Milnchcn. Part in 
5 New York. Stack's 

l:l-14 Baltimore, 
Bowcrs and Merena 

18 London. Spink 
19-20 Sydncy. Noble 
24 Hong Kong. Spink 
26-29 MUnchcn. Hirsch 

SVERIGE 

Sept. 27 Växjö. Värell(IS Numisma
tiska Förening och 
Sm~lands muscum 

Okt. 5 Linköping, Antik- och 
samlarmässa i Cupolen 

UTLÄNDSKA 

Sept. 8-12 Berlin. X 11th International 
Numismatic Congress 

FIDEM-nytt 
Den internationella federationen för me
daljkonst - vurs niista kongress hålls i 
Ncdcrliindcrna 1998 - har fått musej
direktör Henrik Klackenberg som ny 
ddcg;lt för Sverige efter Ta mås Sarkåny. 
Elisabeth Ekstrand, skulptör och medalj
konstniir, kvarstår som den andra dele
gaten. 

Lars O. Lagerqvist ska ll lämna FI
DEMs styrelse 1998 efter att ha varit 
mcdh:n1 sedan 1956. D 

.. 
KO PER 
SÄLJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tvaganger per ar 

~~ AHLSTRÖMS MI 
~~MYNTHANDEL~1fl 
~~ t-.VA!Jrrl &TRADITION ~ 

-. 
. 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nornnalmstorg l. lir. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 10 lO FAX: 08-678 77 77 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORnÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 4 ;\RLIGA AUKTIONER 

SmAlAm/s EmkildA Bank JOO lmmor 1877, 
utrop 2.000:-. m fl "7/jtt f"l a,kti•n Il }•ni 1997. 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Ring g'.lrna! 

• 
0~~~~~7;1~3~7 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgatan 8, 3 t r 
114 34 STOCKHOLM 
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Ulf Erik Hagberg 65 år 
Den 30 september fyller Ulf Erik 
Hagberg 65 år och drar därefter ut p~ 
nya uppgifter och äventyr efter eu 
spiinnandc och omväxlande yrkesliv. 
Under sin bana har han byggt upp ett 
imponerande nätverk med kontakter 
p<' olika nivåer och verksamhetsgre
nar både i Sverige och utlandet. se
dan 1988 lir han chef för Statcns his
toriska museum. Dessförinnan var 
han under flera ilr landsantikvarie i 
Skara och i olika positioner verksam 
som arkeolog. museiman och for
skare vid Uppsala uni\•ersitel. Sta
tens historiska museum och Riksan
tikvarieämbetet. vars Ölandskontor 
han grundade och förestod. Milstol
par på hans väg ii r också skedemosse 
med sina offerfynd, Fröslunda med 
sina sköldar samt GuldrummeL 

Väldigt många iir de hembygds
före ningar och andra institutioner. 
vilkas medlemmar fåu glädja sig åt 
att se Uffe som fdreläsare . Stora in
satser har han också gjon på styrel 
seposter inom sammanslutningar så
som Arkeolo~iska Samfundet, His
toriska museets klubb och Svenska 
fomminnesf<ireningen. Dessutom :ir 
han intresserad medlem i Rotary och 
sedan 1990 ledamot i Kungl. Viuer
hetsakadcmicn. 

Uffe har ;'stadkommit mycket och 
a lltid på eu glau och trevligt säll. Om 
detta är nog alla ense och anser att 
han är vm värd au tackas för. Därför 
hyllas han med en hedersmedalj. 

Den fin kc skulptören Kauko Rä
sänen. en av världens främsta me
daljkon~tnärer. har skapat medaljen. 
På dess åtsida ser vi Uffes ponriiu 
och på friinsidan eu motiv från då 
han gr'.ivde fram bronsålderssköl
dama-i Fröslunda. 

Gipsmodellen kommer au anviin
das för att gjuta en stor plakett som 
kan hängas upp p~ eller muras fast i 
en vägg. 

Medaljen har 80 mm diam och 
viiger ca -150 g. Priset for medaljen i 
brons är 31 O kr ink l. moms. 

För beställning kontakta 
Jan Peder Lamm eller 

Gun Nordquist på statens historiska museum, 

Box 5405 
114 84 stockhalm 

l 
tel 08/783 9311 resp. 783 9304 • tax 081783 9195. 
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vcavägcn 96 

Rux 19507 
S-1 (J l :~2 StMklwlm 19 
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Ny kulturinstitution 
i hjärtat 
av Stockholm! 

Kungl. Myntkabinettet, Europas första ekonomiska museum, har öppnat 

på den nya adressen Slollsbacken 6! 

KUNGL. MYNTKABINETIETS UTSTÄLLNI~GAR 

All världens pengar 
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som t ex 
''Vad är pengar'?", "Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. 

Rikets finanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank, alfärs
bankerna, börsen, l<irsäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
ideer. institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt. 

Spara l bössa och bank 
Människan har all tid sparat! Hiir är historiP.n om hur vi spar<ldP. innan bankerna f<UlllS. År 1820 in· 
rättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen. 

SumD1a summarum 
Pengar i lek. saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också. 

Medaljkonsten 
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Medaljens mer än 500 år långa historia är temat för 
detta rum. Här visas de finaste svenska medaljerna, fantastiska klenoder. renässansmedaljer och 
Gustav lll:s historia. 

UNDER HÖSTEN ÖPPNAR 

Myntskatternas magi 
Här presenteras historien om många av de berömda skatter som hittats i svensk jord. Vikingatida 
skatter, olferkällor i mörka skogar, sjöfynd från sjunkna skepp, Loheskatten från Gamla stan och 
mycket mer. 

ÖYRJG INFORMATION 

MaselbuUk 
l entrehallen finns butik med försäljning av 
smycken, souvenirer, vykor t och litteratur med 
anknytning till museets samlingsområden. 

Myntkrogen, museets restaurang och cafe 

Museets öppe«<der 

Tisdag-Söndag 10-16 
Torsdag 10-19 
Måndag Stängt 

Myntkrogen drivs l restaurang Leijontomets regi. Lokalen rymmer 70 personer och har fullständiga 
rättigheter. Under museets öppett icler serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas fest
våningsverksamhet ger dock chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstk lassiga råvaror. 
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2 nya priskatalogcr: 

..... Se själv vad marknaden betalar for Era sedlar och mJnl ..... 

Nordiska seddelpris-Årsboken 1997 
Klubbade priser 

från fler än 150 nordiska offentliga auktioner 
1990 + 199 1 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995 + 1996 

7.000 auktionspriser på ptJngesedlar frcln 

Danmark 1713- 1813 ( 14) -1996, Danska Väst Indien 1775 -1935, Färöarna 1809-1996, 
Grönland 1803-1967, Island 1778- 1944- 1996, 

Norge 1695- 1807- 1996, Finland 1809-191 7- 1996, Sverige 1657- 1996 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 
Klubbade priser 

från fler än 200 internationella offentliga auktioner världen runt 
1995 + 1996 

l O. 000 auktionspriser på ln)llll från 

Agrippa, Augustus, Britannicus, Caligula, Civil Wlus, Claudius, Clodius Macer, 
Domitian, Drusus, Gaius, Galba, Germanicus, Hadrian, Livia, Nero, Nerva, Otho, Tiberius, Titus, 

Trajan, Vespasian, Vitellius 
Kejsartiden, vol. I: 31 BC- AD 138 

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 
Inbunden, 200-300 p p, 7.000 klubbade priser 1990-1996. Vligl. försäljningspris SEK 350 

Dansk-Norsk Myntpris-År bok 1995/96 
Inbunden, 212 + 1341 pp, 7.000 klubbade priser 1994 + 1995. Vägl. försäljningspris SEK 350 

Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 
Inbunden, 247 + 140 l p p, 7.000 klubbade priser 1994 + 1995. Vägl. försäljningspris SEK 350 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 
Inbunden, 400-500 pp, l 0.000 klubbade priser 1995 + 1996. Vol. l Viigl. forsäljningspris SEK 525 

Köp böckerna hos Er mynthandlare 
eller få dem med posten genom att betala försäljningspriset + förs:indelse SEK 50 

på svenskt postgirokonto 83 72 90-6 (Auktionss:illskapet) 
eller skicka beloppet i en E u ro-check (i DKK) till: 

Grclbers Forlagsekspedition, Drej!'lgade 26 F 501, DK-2100 K~bcnhavn 0. 


