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Till våra läsare!
f majnumret av MYNTKONTAKT berättade vi, all Svenska
Numismatiska Föreningen hade köpt tidskriften. Därför gav vi
den också en undertitel. Den heter numera MYNTKONTAKT.
S venska N w n ism at isf... a Flireningens tidskrif t.
Från och med augustinumret är föreningen ensam ansvarig för
MYNTKONTAKTs innehå ll. Föreningens ordförande iir tidskriftens ansva rige utgivare.
MYNTKONTAKT kommer att representera Svenska Numismatiska Föreningen på tidskriftssidan. Så småningom - förhoppningsvis redan från och med septembernumret - kommer alla
föreningsmeddelande n au publiceras i MYNTKONT AKT. Våra
läsare kan vara övertygade om att alla ledarartiklar och annat
redaktionellt stoff står i samklang med föreningens önskemål och
strävanden.
Redaktionen vill försöka att till MYNTKONT AKT knyta så
många förfaltare som möjligt för all på det sättet kunna publicera
numismatiska artiklar. som är vetenska pligt oklanderliga samtidigt
som de är intressanta och givande för läsa rna. Det viktigaste för
den som vill ka lla sig numismatiker är inte att samla föremål mynt. sedlar eller medaljer. Det är viktigare att först samla kunskaper om föremålen. vare sig dessa ligger i egen samling eller på
ett museum. Vi vill försi)ka intressera våra läsare för samlandet
av numismatiska kunskaper.
Vi tänker inte utöva någon censur över våra författares artiklar.
Vad vi framför allt syftar till. det är att väcka intresse för numismatik. att få till stånd diskussioner som stimulerar till inhämtande
av kunskaper. Författarna skall ha frihet att föra fram sina åsikter,
och de får själva slå för dem.
Svenska Numismatiska Föreningen har medlemmar över hela
vårt land. Både enskilda och sammanslutningar (ävensom andra
juridiska personer) får bli medlemmar i föreningen. Redaktionen
tänker låta föreningens medlemmar i skilda delar av landet och
alla andra läsare få komma tilltals i MYNTKONT AKT. Vi ämnar
bland annat berätta om de många betydelsefulla myntsa mlingar
som finn s på olika håll i riket. Vi gör början i augustinumret med
en skildring av myntkabinettet i Smålands Museum i Växjö. skriven
av denna förnämliga samlings föreståndare Gunnar Sundberg. Därefter följer en skildring av Uppsala Universitets myntkabinett, förfuttad av dess föreslåndare Bertil Wrern. Vi skulle vara mycket
tacksamma om föreståndarna för landets offentliga myntsa mlingar
ville hjälpa oss med denna serie. En myntintresserad person. som
besöker en främmande ort. vill gärna veta om det finn s något av
intresse att studera där.
Vi ser också mycket gärna att våra läsare ställer frågor till oss.
Vill du ställa en fråga i något speciellt spörsmål, så skriv till
MYNTKONTAKTs frågespalt. Om du anser att ett visst numismatiskt ämne bör behandlas i form av en artikel i MYNTKONTAKT. så skicka in ett förslag till redaktionen. Vi vill hjälpa
dig. och vi ber dig hjälpa oss.

REDAKTTONEN
Utr.~

O. Lagerqvist

Torgn y Lindgren
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BRIGIDA
och BIRGITTI
I rländarna vördar som sitt främsta
skyddshelgon den helige Patrik, som
levde på 400-talct (forskarna är
inte helt överens i fråga om hans
födelse· och dödsår).
Men nästan lika stor vördnad äg·
nar irländarna den heliga Brigit. Le·
genden be rät tar att hon var född
på 450-talet och dog 524. Hennes
namn stavas numera i rege l Brigid:
engelsmännen kallar henne Bride
eller Bridget. Enligt legenden grun·
dade hon i Kildare en sammanslutning av kvinnor som ägnade sig åt
mission och socialt arbete. Brigit
räknas därför som initiativtagare
till och abbedissa i det första ir·
ländska kvinnoklostret. Klostret äg·
de en lantgård med många kor.
Brigit skall också ha ägna t s ig åt
sjukvård bland befolkningen i Irak·
ten. över huvud taget framhåller
berättelserna om Brigit hennes stora
hjälpsamhet mot medmänniskor i
and lig och materiell nöd.
Den heliga Brigils kult spred sig
långt utanför Irland, så viii t ill E ng·
land och S kottland som till kon·
tinenten. Även i Sverige va r hon
kä nd: en kä lla i H usaby på Ki n ne·
kulles sydsluttning har uppka llats
efter hen ne. Toni Schmid publice·
rade 1943 i Acta Bollandiana en
artikel om Brigits kult i Sverige (Le
culte en SuCde dc Sainte Brigide
l'irlandaise): även Emilia Fogelklou
har skrivit om Irlands Brigida i sin
bok Bortom Birg itta 1941.
Det framgår av Vitte rhetsakade·
micns utgåva av Sveriges medeltida
personnamn att det irländska helgonets namn i och med utbredningen av hennes kult blev ett jämförelsevis ofta förekommande flicknamn
i Sverige. dvs den heliga Brigit blev
dophelgon åt svenska stormäns
döttrar. Namnet finns under for-

4

men Brigida antecknat i slutet av
IIOO·talet: jarlen Birger Brosas ma·
ka hette så. Men namnet Brigida med betoning på andra stavelsen
(Brigi'da) - var tydligtvis svårt att
uttala. Genom s k metates, dvs omkastning av två konsonanter, blev
det Birgitta: så hette exempelvis
marsken Torkel K nutssons maka.
(Vi kan i detta sammanhang nämna
andra exempel på metates: Andreas
blev Anders, det latinska crux. på
engelska cross. blev kors. Christina
blev Kirsten, Kerstin.)
När Upplandslagmannen Birger
Pettersson och hans maka Ingeborg
Bengtsdotter lät ge sin äldsta dotter
namnet Birgitta var detta namn sålunda redan känt i vårt land. Att
det svenska helgonet Birgitta har
fått sitt namn efter det irländska
helgonet Brigit har framhållits av
flera svenska språkvetenskapsmän
(Adolf Noreen. Natanael Beckman.
Elof Hell4uist). men utanför fack ·
männens k rets t räffar vi ibland på
den fe la k tiga uppfa tt ningen att
nam net Birgitta är en fem iniseri ng
av faderns nam n Birger. På ven Bo·
nifa ti us l X skrev in d et svenska
helgonets namn i kanonisatio nsbul'
lan den 7 oktober 1391 under for·
men Birgitta: han nämnde i bullan
att hon av ··vulgarcs" - dvs på
folkspråket - kallades Brigida. Det
finns emellertid en kortform av
namnet Brigida: genom sammandragning har detta namn fått for·
men Brita . Och fråga ä r väl om
inte helgonet här hemma i Sverige
kallades Brita: i ä Id re svensk lille·
ratur omtalas hon ju ofta som
Sankta Brita.
Ett helgon skall alltid avbildas
med vissa bestämd:t s k attribut som
hänför sig till helgonets liv och
verksamhet. Dessa helgonattribut
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kan kalla ~ för igenkänningstecken:
det tir genom attributen som vi ser
vilket helgon som är avbildat. En
konstnär måste veta vilka attribut
det helgon har som han skall avbi lda : han har inte rätt att avbilda
helgonet utan attribut och givetvis
inte heller r~itt att ''låna" att r ibut
från ett annat helgon .
Brigit avbildas vanligen som abbedissa. ~tående framför sitt kloster:
ibia n d hå Il er hon klosterkyrkan i
handen: det är ett sätt att markera
att det tir hon ~om har grundat
kl ostret. Som abbedi~sa hade hon
samma rang '>Om en biskop: därför
håller hon en bi\kop~stav i handen.
Bredvid henne brukar en av klost·
rets kor ligga i gräset. l bland avbildas hon med ett brinnande ljus
i handen: hon låter vaxet från ljuset
droppa på ~in bara arm. Någon
gång avbilda~ hon med en krona
eller ett kronliknande diadem; där·
igenom markera'> hennes härkomst:
hon skall mimiigen ha varit do tter
utom äktenskape t ti ll en irländsk
småkonung.
Vi kan h ä r illustrera Brigils o lika
attribut med hjii lp av några meda ljer.
Den heliga Birgitta av Vadstena
avbildas vanligen såsom mottagan·
dc eller nedskrivande sina /-limmef.
'ka uppenhnrrlrer. Beskrivningar av
medaljer över vårt svenska helgon
Birgitta finner vi i Numismatiska
Meddelanden: i del XVII av B.E.
H yckcrt och V. E. Lilienberg samt
i del XX IV och i del XXIX av
A. Wahlstedt. (Se också N. L. Ras·
musson. Oirgittapcnningar, Fornvännen 1942, s. 399 ff, och T. Lind·
gren, Birgittamcdaljer. Credo 1961,
s. 57 ff.)
Vi visar här intill några medaljer
över den heliga Birgitta .
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III. l
Åts..<;7· BRIG / O, !'Rlf)' FOR US!
Brigi1, suimdr. m rtl hisJ..opsstm· i •·iin·
s1rn lw111lrn och högra lumtlrn lrijjcf.
l hakgrwrdrn J..lostret och kloslt•rJ..yr·
kan sam/ en hetamll' J..o.
Fräns. ST PATH.I C K !'RA Y FO R
US! PmricJ.., .fltirllllt•, mrd hiskops.HI/1'
i •·ii11s1ra lumdt•Jr ; nwtl hiigm hmule11
jördri•·er hmr 1'11 hop o rmar fråll Jr.
la11d.
III. 2
Åts. Samm a frmlls iällning som pti
föregtiende . STA BIRGITTA ORII
PRO NOBIS . [latin - H eliga BirgilltJ,
bed för oss).
Fräns. H EJL/GE BRIGIDA VER·
EERO TE OOSTNIEUIVKERKF.
BIO VOOR ONS. [flamländska = Ht•·
liga Brigida, vördad i Oostnit•tovkt•rke,
OostnieuwkNke lig!ll'r
hed fö r o.vs.J .
i den belr:iskn provin.H•n W est· VltumderrJr.

III. 3
STA BRIG ITTII O·P·N Brigit, .wiende, m rd biskopsstav i vänstra handen; i högra handen håller lum k los·

terJ..yrJ..wt, som lum grunt/m. l haksJ..ogsparti och en c1v klostrets
J.. or.

stol med högt ryggstiid och skriver
ned rn uppenbare/st: framfö r henne
stcir eu kmcifix.

III. 4
S t iiNTF. BRIGITTE Brigit, bröst·
hi/t/, diatlrmprydd, med ett hrin11ande
lju.v i hb~tm halldt•n.

III. 8
En ganska m odem fransk m edalj,
som visar Birgilla framför 1'11 kru cifix:
i stående Siällning 1eck nar lum nrd en
uppenbarelse.

~trrtntle/1

III. 5

sn BU/GITTE Brigit, bröstbild,
m l!fl rtt litel vattenkrus i högra han·
Framsräl/11ingen syfiar Sllllllll·
tkn.
Iii.. t pti Brigils sociala verksamhet, hell·
11es hjlil psamhet m ot m edmlimrisko r i
nod.

III. 9
Dmna medalj knmmer frdn birgitlinklnstret A ltomiimrrr i Rayem: Bir·
gitta hållrr i högra handl'll 1'11 litet
kors, birgillinkorset, och i vänstra
handen en bak, uppenbartlserna.

III. 6
f'ti m edaljen ser vi Birgitta m otta·
gantir e11 uppenbarelse: då hon en
l(ting kniibiijtfe framför ett kmcifix i
kyrka11 Sa11 Paolo fu ori le mura i
Uo m , fi ck hon hö ra k rucifixrt tala.

1/1. JO
V år sista medalj konmiN från Peru·
we/::. i Belgien. l högra lwnden håller
Birgitta sin penna; i viinstra /tanden
håller Iran en vandringsswv: en erin·
n m am Ilames mcinga pi/grimsfiirder.
Nedtill på m edaljen ser vi en lite/t
krona: den ptiminn rr o,rs om all Bir·
gilla genom sin mor vllr sliikt m ed den
s venska kungliga familjt•n, Folkunga·
ättens kungliga gren.

III. 7
Fromstiil/ningen på deJtira m edalj
fiireko mmer på ell ganska stort antal
/Jirgilln· m l'tla/jer: Birgitta sitter i en
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En samlare. V år avlidne konung, vars förnämliga
samlingar av grekiska mym och renässansmedaljer
restamentariskt skänkres till Kungl Mymkabinener,
var allrid noga med an jramluilla: "Jag är inte
numismatiker, jag är samlare."
Foto Sören H allgren, ,rT A

En11tunismariku. Nils Ludvig Rasmusson ( 1904-73),
chef för Kungl M ymkabinene.r.
Foto Sören Hallgren, AT A

Numismatik
och
numismatiker

AV LARS O LAGERQVIST

Ordet n111ni.nnarik komm er av del
grekiska nonrisma, vilket betyder
mym; inlånat i latinet he ter det
numisma. Stammen i det grekiska
ordet är 110 111i.mwt· och till denna
har lagts den vanliga ändelsen -ik,
som vi känne r från många andra
begrepp såsom optik. matematik,
fysik etc. Egentligen ä r o rde t ett
adjektiv, efter vilket gre kerna un·
derförstod teklwe, dvs konst (lära.
vetenskap), alltså "den numisma·
tiska konsten". Alla dessa termer
togs upp i latinet och har sedan blivit över hela världen accepterade
begrepp. Numismatiken är en rela·
tivt sen "lära·· och uppstod på grund
6

av den tidiga renässansens intresse
för antiken, enkannerligen mynten.
Med tiden kom den också all innefatta andra betalningsmedel samt
d e med mynten besläktade medaljerna, vars ursprung även går till·
baka till renässansen.
Låt oss i detta sammanhang se
efter, hur några uppslagsböcker de·
finierar vårt ord! Nordisk Familje·
boks berömda 2:a upplaga. band 20
(1914) har en två spalter lång a rtikel. författad av initiativtagaren
till Svenska Numismatiska Föreningen, kammarherre Magnus La·
gerberg. Med överhoppande av den
språkliga defin itionen och vissa

hä nvisningar börjar den så här:
''Numismatik, myntkunskap, d .v.s.
kännedomen om mynt, brakteater
och m eda ljer. N. innefattar bestäm·
ningen af tidpunkten och präglingsorten, där dessa omständigheter ej
äro tydligt angifna, af myntens urs prungliga vikt o. dyl. samt det systematiska ordnandet, eventue llt beskrifvandet af m yntsamlingar."
Härefter går fö rfattare n in på ämnets betydelse för arkeologi och
historia. konst och litteratur m m.
Svensk Uppslagsboks 2:a upplaga
har i sitt 21 :a band ( 1952) en artikel
av dåvarande chefen för Kungl
M yntkabinettet, förste antikvarien

Nils Ludvig Rasmusson, som bl a och samlare. Vi skall här inte följa såväl historiska som rent praktiska
skriver: "Numismatik. velenska pen ut veck lingen ända fram till våra da- skäl torde framgå, att detta inte är
om mynt men ibland även de med gar. l vårt land vill vi dock peka den självklara benämningen på en
dem i tekniskt avseende förbundna på dc insatser som under 1900-talct person, som enbart samlar numismedaljerna. N. har främst till upp· gjorts inom den medeltida mynt- matiska objekt. Den som köper 100
gift alt utreda myntens historiska forskningen av Bengt Thordeman rullar frimärken på postverket är
betydelse ur olika synpunkter. Då och llrita Malmer, inom nya tidens inte automatiskt filatelist; den som
den främsta av dessa sammanhäng- mynt · och sedelhistoria av Karl placerar e n ''överbliven" miljon
er med myntens ändamål som betal- August Wallroth och Torgny Lind- kronor i gamla mynt för att skydda
ningsmedel och värdemätare. som gren, på främst medaljområdet av sig mot inflation eller den som - i
penning. ingår n. i sin mest vete n- Axel Wahlstedt samt inom snart och för sig högst lovligt- tillbringskapliga form som del av den all- sagt alla vårt lands numismatiska ar sin kväll med att lägga 1900männa penninghistorien - - - . epoker av T G Appclgren och Nils talsmynt, tagna ur växelkassor. i
N. i inskränkt mening. stundom Ludvig Rasmusson. Härtill kommer långa årtais- och variantserier, ä r
kallad 'deskriptiv n.' (= beskrivan- ett anta l nyttiga översiktsverk och inte nödvändigtvis numismatiker.
de n .. min anm.), arbetar med sam- - numera - illustrerade å rtals- Det är inget fel på att vara enbart
lande och iordningställande av det förteckningar. populära och veten· mymsamlare! Låt oss använda ornumismatiska materialet och med skapliga uppsatser. avhandlingar den numismatik och numismatiker
där de hör hemma. enligt definitiodetaljutredningar rörande kronolo- mm.
Om vi gör en undersökning av nen ovan. dvs för att beteckna läran
gi, myntorter etc. - - - "
Vår modernaste, mera kortfatta- forskarnas väg till numismatiken, om och utforskandet av dessa ob·
de upps lagsbok, Focus. har en myc- finner vi snart att dc haft mycket jekt - de må befinna sig i den
ket kort definition: "Numismatik, olika utgångspunkter. Somliga har egna samlingen, i and ras eller i
börjat med att bedriva akademiska myntkabinetten. Denna uppmaning
läran om mynt och medaljer."
Som vi sett ovan har numisma- studier och genom arkeologi, histo· är inte något utslag av lärdomshögtiken sitt ursprung i renässansen och ria, konstvetenskap eller - mera färd - man kan vara amatör (ett
redan på 1300- och 1400·talen exis- sällan - nationalekonomi och juri· fint ord. som inte s kall nedvärderas)
terade myntsamlingar. Först under dik kommit att ägna betalnings- och utövande numismatiker - utan
1500-talet uppstod en litteratur i medlen eller medaljerna sin upp· den härrör från en önskan att hyfsa
ämnet, till en början endast beskri- märksamhet andra å ter har börjat begreppen och att hindra den urvande, dvs utgörande illustrerade som samlare och till en början velat vattning av begrepp, som vi .ser så
kataloger över samlingar av främst lära sig mera om föremålen i sin många andra exempel på. Låt oss
romerska mynt, med tiden också samling. varefter dc med tiden kom· slippa denna utveckling, annars
grekiska. Under 1600- och 1700- mit att gora upptäckter, som de hamnar vi i den situationen, att vi
talen började samlare och forskare önskat delge andra. Ytterligare ka- måste börja ge orden numismatik
också intressera sig för medeltidens tegorier står att finna, t ex kunniga och numismatiker beskrivande atoch nyare tidens mynt. Samtidigt mynthandlarc, som känt ett behov tribut! För att inte tala om, att
blir denna litteratu r mera veten- av att förse samlare med praktiskt mycket få svenskar utanför samlarkretsarna och universiteten vet, vad
skaplig, dvs sysslar med teorier om användbar kataloglitteratur.
Vad är nu en numismatiker? Av numismatik är för något.
mynten. deras utseende, ålder och
ursprung. Till denna epok hör i vårt
land Elias Brenner, "den svenska En samlare och numismatiker. Direktör Bertel Tingström, som både samlar och
numismatikens fader", vars beröm- skriver om svenska mynt.
da arbete Thesaurus nummorum
sueo-gothicorum utkom 1691 (andra
upplagan 1731 ). I hans fotspår gick
på 1700-talet Carl Reinhold Berch,
som emellertid gjorde betydande
egna insatser. Från rlrenners auktoritet frigjorde sig forskningen i
övrigt först under 1800-talet genom
bl a Bror Emil Hildebrand och den·
nes son Hans, bägge riksantikvarier.
Den antika numismatiken fick sin
vetenskaplige pionjär i österrikaren
Joseph H Eckhel i slutet av 1700·
talet; hans uppställning följs i sirya
huvuddrag ännu i dag. Vad beträffar den europeiska medeltiden lades
grunden i 1800-talets början av J F
von Mader och J Lelewcl. Tidskrifter och årsböcker började utkom·
ma, ofta som organ för nyinstiftade
numismatiska föreningar med upp·
gift att sammanföra vetenskapsmän
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Wexiö
Gymnasii
Myntkabinen
• dess historia och dess situation i dag
Av GUNNAR SUNDBERG

Vid en del gamla svenska gymnasier finns - eller har
åtminstone funnits - mynt- och medaljsaml ingar. De flesta av
dem grundades troligen under senare delen av 1700-talet,
en del måhända senare, som ett uttryck för upplysningstidens
försök att modernisera undervisningen i skolan, i t. ex.
ämnena geografi, språk och historia, kanske framför allt svensk
historia: trots upplysningens internationella inriktning är ett
drag av patriotism påfallande, märkbar t. ex. under Gustav III :s
tid. Ibland sammanfördes för övrigt några mynt och medaljer
med t. ex. stenyxor och andra fornfynd, ett par uppstoppade
fåglar och några konserverade ödlor och ormar till vad som
kallades kuriosakabinett.

l Växjö grundlades ett gymnasiemyntkabinett 1792 genom en anonym donation, som togs om hand
och främjad es av den kraftfulle eforus Olof Wallquist, som vid 32 års
ålder hade blivit biskop 1787. Med
stor energi förmådde Wallquist
under sina många resor inom och
utom stiftet lärare, präster och
"ståndspersoner" till en offervilljg.
het, som på några få år sammanbragte flera hundra mynt och medaljer. Nä r den 16-årige kung Gustav IV Adolf 1795 i sällskap med
hertigen-regenten Karl, sedermera
Karl XIII, besökte Växjö och stadens sevärdheter s kulle förevisas,
besågs också myntkabinettet, något
som resulterade i ett kungligt brev,
där varmt erkännande uttalades
över Wallquists " berömliga nit för
litteraturen och undervisningswerket".
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1798 följde den största donationen i myntkabinettets historia, då
förre landshövdingen i Kronobergs
län Georg Henrik Falkenberg donerade inte mindre än 570 mynt och
medaljer, varav ett par dussin i guld
- däribland Karl IX:s 5 mark klipping 1611 - och 38 svenska riksdalrar, med alla regenter representerade, Kristina även av dubbelriksdalern 1645. Av denna förnämliga
donation återstår tyvärr numera endast några få föremål, främst några
sedlar. Orsaken härtill ä r att svåra
stölder drabbade myntkabinettet:
två gymnasister lyckades 1803 formligen plundra samlingarna.
D et hade väl varit nästan naturligt om Wexiö gymnasii myntkabinetts historia därmed skulle ha varit
avslutad efter föga mer än ett årtionde, en intressant och en smula
vemodig episod i en svensk lands-

ortsstads kulturhistoria. Men det
märkliga ä r. att en restaurering och
därtill en s nabb sådan visade sig
möjlig att genomföra. Detta skedde
framför allt genom Wallquisl~ efterträdare som stift chef och eforus
Ludvig Mörncr. Denne brukar be·
dö mas som tillbakadragen och blid,
men han hade både intresse och
kraft all för myntkabinettets del
sätta igång med ett återuppbyggnadsarbete, som på den korta tiden
av sju år s kapade en ny samling,
som torde kunna mäta sig med den
som funnits före stölderna.
Från 181 1 råder emellertid i
myntkabinettet.~ historia en sju decennier lå ng period. som klart skiljer sig frå n de händelserika första
årtiondena. Tiden ända fram till
188 1 inneblir nästan ett stillastående, då under många år inte ett enda
föremål tillfogas samlingarna genom gåva eller köp. Esaias T egners
biskopstid 1825 · 46 utgör härvidlag
inget undantag. Halvt glömda låg
mynten och medaljerna i sina skåp
i domkyrkotornet. dä r de ända från
1790-talct förvarats. l mitten av
1800-talet, troligen 1864, har emellertid en förflyttning ägt rum till
det karolinska gymnasiehuset vid
domkyrkan. Detta skedde i samband med bibliotekets flyttning myntkabinettet rä knades ända till
1916 som ett annex till biblioteket,
ett förhållande som för övrigt synes
ha gällt också vid andra gymnasiemyntkabinett . Ganska karakteristiskt ä r äve n, att man under hela
denna tid inte försöker åstadkomma någon form av utställning och
att mynten och medaljerna föga synes ha utnyttjats i undervisningen.
Men år 1881 förordnades till
myntkabinettets föreståndare lektorn i latin och grekiska Samuel
Edvard Melandcr. Därmed fick institutionen för förs ta gången en
föreståndare av stora mått och inträdde i en lysande period. MeJander utverkade åt myntkabinettet anslag ur läroverkets materialkassa
med 200 kr per år - ett med hänsyn till tidens penningvärde och dåvarande myntpriser betydande belopp. Dessutom tillsköt Metander
under alla åren av sitt förva ltarskap
medel ur egen ficka: hans donationer uppgår till nästan lika stora belopp som anslagen och antalet av
honom skänkta föremål överstiger
tusentalet, bland vilka märkes åtskilliga svenska storvalörer.
Viktigt är naturligtvis också, att

Melander i den läroverksbyggnad,
som togs i bruk 1889. för myntkabinettet fick disponera en hel lärosal, varigenom samlingarna fick en
framskjuten plats. Må nga donationer, från kolleger och lärjungar liksom från allmänheten, kom till
stånd, en kata log över det svenska
myntbes tåndet skrevs. Det bör för
övrigt också nämnas. att under en
tid, då gångbara mynt gärna av numismatikerna förbisågs eller rent av
föraktades, skänkte Melander år
efter å r sin tids cirkulerade mynt,
vilket s kapat den vackra Oskar Il avdelningen i Wexiö gymnasii myntkabinett.
MeJanders förestå ndartid slutade
i en tragedi. l april 1907 - två år
innan han uppnådde pensionsåldern
-fick Melander besked, att myntkabinettets rum från och med höstterminen skulle disponeras för naturvetenskapernas behov. Melander
begärde omedelbart avsked som
myntkabinettets föreståndare: att
det s kedde i vredesmod och bitterhet är helt klart. Rektor. naturvetaren Josephson, synes ha haft föga
förståelse för numismatik. MeJander å sin sida förstod inte den
framträngande reallinjens ofrån komliga krav och uppfattade det
som skedde som ett underskattande
av den gärning han i över 25 å r utfört i myntkabinettet.
Samlingarna packades ned och
lades in i skåp i läroverkets arkiv.
T vå omständigheter gjorde dock,
att inpackningsskedet ej kom att
vara alltför länge. Den ena var en
ny rektors, Gustaf Ernst. tillträde
1910 och därmed från läroverkets
ledning en mera förstående syn på
myntkabinettets betydelse. Den andra var, att till Växjö läroverk 19 15
hade knutits adjunkt Hildi ng Rundquist. som året därefter tog sig an
kabinettet.
Rundquist ä r den som jämte Melander betytt mest för myntkabinettet i Växjö. trots att han under sin
långa förestå ndartid, nästan 49 å r,
hade att arbeta under kä rvare villkor ä n sin företräda re. Under de
första årtiondena under Rundquists
tid disponerade myntkabine ttet ett
litet fönsterlöst kä llarrum, föga
lämpat för utställning. Bättre blev
det naturligtvis från 1935, då gymnasiets samling, efter sammanförande med Smålands Museums betydligt mindre, deponerades på museet och fick sin egen visningssal,
men inte ens då kan de yttre vill-

koren mäta sig med dem som rådde
under MeJanders tid. Att notera är
också, att Rundquist alltid fick räkna med knappa, sporadiska anslag.
långa tider inga alls. Och ändå kunde antalet originalföremå l tredubb·
las under Rundquists tid, frå n drygt
8.000 1916 till nära 25.000 1965,
låt vara att kvalitete n ej steg så som
kvantiteten. Med sin imponerande
lärdom - han var adjun kt i modersmålet, historia och geografi kunde Rundquist anknyta till numismatikens domäner och få många
att bli intresserade av m ynt och
medaljer och erhålla många donationer. D en mest betydande donationen R undquist hade glädjen att
mottaga är en postum donation
från sångerskan Kristina Nilsson,

grevinnadeCasa Miranda, 1924den omfattade drygt 130 föremå l,
varav 6 1 i guld. Rundquist var också själv en stor donator, främst av
romerska mynt.
Omedelbart efter sitt omhändertagande av myntkabinettet började
Rundquist ett katalogiseringsarbete,
en jätteuppgift, som kom att sträcka
sig över nästa n två decennier och
krävde ett sä llsynt uppbåd av intresse, uthållighet och krafter. Allt
gjordes ju på fritid. Själv realstudent
lärde han sig att behärska inskrifter
inte bara på t. ex. latin, grekiska och
ryska utan också på en rad österländska språk. 1935 utgavs av trycket det fjärde och sista häftet av
'"Förteckning över Växjö högre a llmänna läroverks m ynt- och medalj9

samling" (dock ä r endast mynten
här förtecknade och beskrivna), ett
arbete som naturligtvis numera i
vissa avseenden ä r föråldrat men
som fortfarand e är den enda kata·
logen på svenska över e n hela·
vä rlden-samling av bet ydelse. l förs ta häftet skildras också myntkabi·
ne ttets historia, byggd på ingående
forskningar. På denna historik bygger nästan allt vad som i förelig·
gande artikel sägs om tiden före
Rundquists förestå ndarskap. Efter
katalogens färdigtryckand e fortsat·
te Rundquist under hela 30 å r sitt
noggranna katalogiseringsarbete i
det han fortlöpand e införde alla
nytillskott i hands krivna kataloger.
MeJanders vård av myntkabinet·
te t s lutade tragiskt, så ock Rund·

quists. Ett par månader fö re Rund·
q uists bortgång 1965 konsta terades
nämligen svåra stölder, som dock
icke gällde utställningsfö remå len
men mycket oturligt drabbade
myntkabinettet innan planerade sä·
kerhetsåtgärder hunnit genomföras.
Följden av stölderna blev, att
hela materialet packades ned och
planering för en helt ny visningssal
bö rjades. Fö rst i maj 197 1 kunde
det nya myntkabinettet öppnas. Dä r
demonstreras i betydligt stö rre lokal
än tidigare och på ett överskådligt
sätt svensk mynt·, sedel- och medaljhistoria, i mindre mo ntrar dessutom t. ex. antika mynt, kastmynt
och Kristina Nilssons donation. Infö r nyö ppnandet kunde e n kraftig
upprustning företagas av scdelbe-

stå ndet, vil ket fö rut varit i klart
unde rläge i förhållande till övriga
avdelningar. Detta kunde ske dels
genom vä lvillig deposition frå n Sveriges Riksbanks dubblettsam lin g,
dels genom kö p och donationer.
Bland övriga donationer infö r nyöppnandet bör framför allt nä mnas
den av en stor kollektion svenska
belöningsmedaljer.
Siffror säger förvisso inte allt
men en del. Gymnasiemyntkabine t·
tet i Växjö omfatta r nu ca 4.000
svenska metallmynt, varav nästan
200 riksdalrar och nära 100 plåtmynt. Av medaljer finns uppåt
3.000. av gu ldfö remål ungefär 200.
över 1.000 donatorer finns registrerade. Allt som allt redovisas nu
35.000 o rigina lfö re må l, av vilka lite
mer än en tio ndedel är utställd. Ef·
ter stö lderna 1965 har omfattande
säkerhetsåtgärder vidtagits, bland
a nnat så sent som i år (1977). M o·
dernt tjuvla rm. direktkopplat till
polisen, ha r installerats, liksom spe·
ciellt känsligt vibrationslarm. Bank·
valvsdörr och kraftiga galler finns
också på plats. Objudna gäster göre
s ig så lunda icke besvär, andra är
mycket vä lkomna. M yntkabine ttet,
som ä r inrymt i Smålands Museum
- jfr ovan! - är utom lö rdaga r
öppet på museets gängse öppettider.
Besök på and ra tider kan som regel
o rdnas. Väl komme n till Växjö!

*

Mynt· och medaljsamlingar vid
gamla svenska gymnasier to rde fin·
nas elle r ha funnits i åt minstone ett
dussin landsortsstäder. De flestas
historia ä r okä nd, i varje fall förefaller den ej publicerad. Detsamma
gäller dessa myntkabinetts nuvarande s ituatio n. Hä r fö religge r onek·
!igen både a llmänt kulturhistoriskt
och numismatiskt sett en forskningsu ppgift. Den som skriver detta
vore synnerligen tacksam fö r alla
s lag av underrä ttelser om gamla
svenska Huoverks myntkabinett: om
- och i så fall var - vede rbörande
institutioners historia ä r skildrad.
om kataloge r finns utgivna - och
i så fall var dessa kan fö rvärvas
eller lå nas, om samlingarna nu finns
utställda elle r om de är arkiverade
eller införlivade med andra samlingar. t. cx. museers, vem som nu
ä r ansvarig för vederbörande skolmyn tkabine tt etc. Alla uppgifter
om svenska gymnas iemyntkabinett
mottages och vidarebefordras till
förf. av MYNTKONTAKTS redaktion.
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Reseledaren Peter Berghaus är professor i numismatik och
chef för museet för konst och kulturhistoria i Munster
i Westfalen. Hans specia litet är tyska medeltidsmynt och
som kännare härav har han praktiskt taget varje år forskat
någon tid bland svenska samlinga r. främst dem i Kungl.
Myntkabinettet i Stockholm.

Inspirerade genom åtskilliga förcdrag om medeltidens mynthistoria
företog i mi tten av juni ett antal
myntintresserade från Wcstfalcn
en studieresa till Sverige. Bland
deltagarna fanns liven museifolk.
Gotland och dess mynthistoria omkring vikingatiden stod i centrum
för intresset. Undertecknad var
reseledare. Den 11 juni började
resan med 32 deltagare i MUnstcr.
Första resmål var L!ibeck, centralorten i den gamla Hansan. Sevärt
i LUbeck var rå dhuset, domkyrkan, Mariakyrkan och H elgcandssjukhusct. Frå n TravemUode gick
fården till Trelleborg med iårja.
Buss hade vi med oss från T yskland. l Skåne såg vi de n stora
skeppssättningen vid Kåseberga
från vikingatiden, Glimmingehus
(byggt 1499), Järrestad med hä llristningar från bronsåldern, Kristianapel som en gå ng var dansk
fåstning (strax ö ster om Karlskrona) och Kalmar slo tt . Till Visby for vi över Oskarshamn.
I Visby mötte en gammal bekant till gruppen, Bertel Tingström från Uppsala. Programmet
började med en promenad i staden, där den medeltida muren,
domkyrkan (under Hansatiden liibeckarnas egen kyrka) och kyrk oruinerna gjorde djupt intryck. l
Gotlands fornsal mö tte landsantikva rien doktor Gunnar Svahnström.
Här intresserade bildstenarna, medeltidskonsten och minnena från
valdemarsslaget 1361 men naturligtvis främst s kattkammaren med
myntfynden.
Tre dagar tillbringade vi på
Gotland. Vi besåg ett nertal kyrkor, bronsåldersrösen och flera friluftsmuseer. Deltaga rna erinrar s ig
gärna mötet med Karl-Erik Calamnius i stenkyrka, riksantikvarieämbetets ombud, som visade
Sveriges största vikingatida gravfåll på sin egen mark.
Resan gick vidare till Stockholm
och Statcns H istoriska Museum.
Efter besök på avdelningen för

Med
numismatiker
lrån
Westtalen
på Gotland
vikingaska tter samt fynden från
Birka och Helgö hälsade chefen
för Kungl. Myntkabinettet docent
Brita Malmer välkommen. Permanentutställningen av mynten imponerade genom sin överskådlighet.
Den tillfålliga utställningen över
franska mynt visades av jur. dr
Ernst Nathorst-Böös. Vi fick också tillfälle att se på ett just inkommet fynd från omkring 1050 med
många tyska mynt. Fyndet hade
gjorts i Mora och demonstrerades
av Kenneth Jonsson.
I Uppsala mötte på Uni versitetsbiblioteket bibliotekarie Bertil
Wrern och Bertel Tingström. Silvcrbibeln, Codex argenteus, un i-

vcrsitetets myntkabinett och det
av Gustav 11 Adolf i Augsburg
emottagna • kuriosaskåpetc besågs.
Efter en tur till Gamla Uppsala
gick fården åter söderut. Vi beundrade runstenen vid Jäder, hällristningarna vid Himmelstalund
vid Norrköping, den heliga Birgittas kyrka i Vads tena och domen
i Lund.
Vi var hemma den 18 juni i
MUnster igen. Myntvännerna i
Westfalen har upplevt något storartat. Vi har både mött mänsklig
viirmc och få tt ta del av mycken
gemensam kulturhistoria. Den res an g lömmer vi inte.
Peter Berghaus
Il

Militär
sedelutgivning
•
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Göteborg
Ett hittills obeaktat slag av «valutor«

Av TORGNY LINDGREN

På 1760-talet rådde det av olika
anledningar brist på kopparskiljemynt i a.llmänna rörelsen i Sverige.
För att reda sig ur de besvärligheter, som uppstod genom denna
brist, började många handlare i
södra Sverige med ett slags privat
sedelutgivning: dc utfärdade nämligen anvisningar på mycket små
belopp, .o i brist af lös mynt», som
det heter i en sådan anvisning.
Valutor, eller rättare sagt va/uter, var den samtida benämningen
på detta slags anvisni ngar: genom
en kungl. förordning den 22 oktober 1766 förbjöds enskilda personer att ge ut .otryktc och skrifne
Sedlar, innehå.llande et wist öretal
i Silfwermynt, hwilka uti handel
och köpenskap under namn af Voluter äro gångbare•; de som bröt
mot detta förbud skulle straffas
som falskmyntare.
Det är förklarligt, att det just
var handlare, som stä.llde ut sådana
valutor: de fick ju i sin dagliga
gärning erfara olägenhet genom
12

bristen på växelmynt. Det var väl
närmast för att kontrahenterna
skulle .okomma isär• vid växling,
som valutorna gavs ut.
Även statliga organ hade känning av skiljemyntsbristen och kunde bli tvungna att anlita ut vägen
att ge ut valutor.
Sålunda kan vi i • Bihang af
Götheborgska Magasinet • nr 4 för
den 22 januari 1763 under .o Ku ndgörelser• läsa föl jande meddelande:
öfwerstens och Riddare ns, Högwälb. Herr Wolfraths, utgifne små
valuter och reverser, från l Dal.
til 3 öre S:mt, inlösas av Herr
Capitainen och Riddaren Hestesko, t il och inom den t 5 Februari i.
l nästa nummer av tidningen,
nr 5 för den 29 januari t 763, finner vi en längre redogörelse för
dessa valutor:
I brist af skilje-mynt, har Herr
öfwersten och Riddaren v. Wolfrath låtet trycka små valuter eller
reverser med sit namn under. dc

högste til l Dal. S:mt, och de
minste til 3 öre i samma mynt, at
allenast inom fåstningcn validera
och tjena manskapet. Men som
emot förmodan några af dessa valuter til 43 Daler kommet utur
flistningen och i andra händer: så
täckas innehafwame däraf med
aldraförs ta. och sist inom den 15
Februarii, dem til Herr Capitainen
och Riddaren Hestesko lefwcrera .
som allesamman genast inlöser;
men ej efter den tiden.
Den som utfärdade ifrågavarande valutor, var översten Oaltzar
Filip von Wolffradt (eller Wulfrath), f. 171 2, d. 171!4; RSO 1741!,
överste i armen 1760, överstelöjtnant vid Hessensteinska regementet och kommendant på Nya Älvsborg samma år. Valutorna skulle
inlösas av kaptenen Carl Hästcsko
af Målagård, f. 17 17, d. 17H9; RSO
1755, kapten vid Hessenstcinska
regementet 1757. - Hessensieinska regementet kallades så efter
sin chef, riksgreven Karl Eduard
von Hcssenstcin (son till kung
Fredrik l av Sverige och fröken
Hedvig Taube), f. 1738, d. t 769,
som 1747- vid nio års ålder! blev överste för ett värvat infanteriregemente (garnisonsregcmcn·
tct i Göteborg) och kommendant i
Göteborg.
l det sist återgivna meddelandet
heter det utt ryckligen, att dessa valutor skulle •allenast inom fästningen validera•. Så var emellertid uppenbarligen inte avsikten
med några andra valutor, som omnämnes i tidningen längre fram
samma år.
l •Bihang af Götheborgska Magasinet» nr 26 för den 25 juni
1763 kan vi under ,. Kundgörclser•
läsa följande meddelande:
Kong!. Hessensteinska wärfwadc
Regimentel låter härefter utgifwa
små tryktc reverser, på 2, 3, 4, 6
och 16 öre S:mt, egenhändigt undcrskrifnc af Herrar Capitaincr
och Riddame Utter och Hcstcsko,
hwilka wid slutet af hwar månad
inlösas, äfwensom nya för följande
månaden utgifwas, så at dc, som
låta manskapet för desse sedlar få ,
hwad til nödtorften hörer, skola
wara säkre om sin riktiga betalning. lmedlertid täckas dc, som
samme sedlar cmottaga, tilsc, at
dc åtminstone hafwa en Daler
S:mt at fordra, när sedlame til inlösen uptes.
(Forts på sid 28)

Några av dt•lwgllma på My11tverket i Paris lyssnar på mymdirektör Pierre Dehaye. Foto Rune Rodestam.

SNF:s
Parisresa

Den 24- 30 ap ril 1977 hade
Svenska Numismatiska Föreningen
o rdnat en gruppresa till Paris, i
vilken 47 medlemmar deltog en verkl igt rekord för föreningens
utlandsresor, som tidigare gått till
Berlin och Dresden, Leningrad,
London och Wien. Dc praktiska
arrangemangen sköttes av Trivselresor, men uppläggningen av museibesöken och några av utflykterna hade handlagts av Lars O. Lagerqvist och Madeleine Greijer,
som också fungerade som reseledare för den numismatiska gruppen.
Ankomstdagen, som va r en söndag, ägnades åt en rundtur i Paris
med besök på bl. a. Louvren, där
Lagerqvist visade de franska kronjuvelerna - Ludvig XV:s kungakrona,
Napoleons
kejsarkrona
(mycket ful) m. m.

La Monnaie
På måndagen hade gruppen inbjudits till ett grundligt besök på det
franska mvntverket i dess vackra
palats frår{ slutet av Ludvig XV:s
regering (grundstenen lades 1771)
på vänstra $eine-stranden. Här befinner sig alltjämt administratio·
nen, den konstnärliga verksamhe-

ten (atelj~erna), medaljpräglingen
samt tillverkningen av samlarmynt
(den ordinarie myntpräglingen flyttade för några år sedan till en fabrik nära Bordeaux). Härtill kommer Musee Monetaire (Myntmuscet) med dess samlingar och magnifika utställningslokaler en trappa
upp - och vilken trappa! i
palatsdclcn. Eleganta butikslokaler
för samlare av medaljer och nyutkomna mynt är belägna med ingång mittemot paradtrappan.
Byggnaderna och verksamheten
i dem visades med stor grundlighet
av en intendent från Musce Monetaire. Vi fick ingående studera såväl mynt- som medaljtillverkningen, bese gamla maskiner och besöka a te ljeerna, där chefsgravören
monsieur Rousseau och hans kolleger tog emot oss. Åtskillig gravcring för hand sker alltjämt. Myntverket har en egen samlarklubb
och ger ut en mycket gedigen
skrift med rikt illustrerade artiklar
om mynt och medaljer. Medaljproduktionen för samlare såväl
som för beställare är mycket stor
och överträffar flera gånger vad
som ges ut i Sverige av alla privata
tillverkare och mynt verket i Eskilstuna tillsammans. Vid vårt besök i
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Medalj präglad till SNF:s besök på La M onnaie: utsidan från
1700-talets s/w, men nya stampar.

försäljningen inha ndlades åtskilliga medaljer och böcker. Medaljer
över S:ta Birgitta av Vadstena och
hennes äldre namne, S:ta Brigida
av Irland, behandlas i e n särskild
artikel (s. 000).
Efter rundvandringen mottogs
delegationen av myntdirektör Pierre Ochnye i dennes ståtliga arbetsrum och alla erhöll en stor mapp,
innehållande diverse trycksaker,
bl. a. exempel på de vackra kataloger som ges ut vid de flera gånger om ttrct förekommande tillfälliga utstiillningarna. Därtill överlämnades en särskild besöksmedalj
(se bild) med La Monnaie på 1700talet som åtsidesmotiv. Till sist
serverades c hampagne och andra
goda drycker i utställningslokalerna, varvid det gavs tillfålle att
ställ a frågor till nä rvara nde representanter för personalen.

Cabinet des M edailles

Hertig Karls Stocklwlms-daler J596. Endast ett yuerligare ex.
(i Eremitaget, Leningrad) är kä111. Cabinet des Medailles, Paris.

En unik m edalj från 1600-talet, gjuten i brons av okänd konst·
när oclr för<'ställande Erik XI V . Cabinet des Medailles, Paris.
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Tisdagen äg nades å t de t statliga
franska myntkabinettet, Cabinet
des Mcdailles, beläget i Bibliotheque Nationale (Nationalbiblioteket) vid rue Richelieu, nära Palais
Royal. Hlir bosatte sig i slutet av
1640-takt Frankrikes regent kardinal Mazarin för att ha nära till
än kedrottningen (som han troligen
hade förmält sig med; ha n var inte
prästvigd) och den minderårige
Ludvig X IV. Han lät uppföra ett
sto rt galleri för sitt bibliotek och
sina konstsamli ngar samt en bostad
utmed rue Richelieu. Efter skiftande öden - bl. a. bodde finansmannen och sedelutgivaren Law
dä r 17 17-19 - installerade Ludvig XV det kungliga biblioteket i
dessa lokaler ( 1724) och några å r
senare ( 1733) sitt myntkabinett
(Cabine t des Mcdailles - på äld re
franska betyder • medaillec såväl
mynt som medalj). l den nedre dele n av Mazarins f. d. galleri hade
Börsen lokaler till 1793. De kungliga attributen i institutionernas
nam n föll bort efter revolutionen,
men såväl bok- som myntsamlinga rna leder sitt ursprung tillbaka till
Bourbonerna. Moderniseringar och
ombyggnader påbörjades 1854 och
var avslutade först efter 2:a världskriget. J ust nu pågår reparationer
av Myntkabinettet och utställningarna är stängda för en behövlig
modernisering.
C hef för Cabinet des Medailles
(conscrvate ur-en-chef) är Madame

Helene Nicolet, som tog emot den
s tora skaran med någon o ro eftersom ombyggnaderna gör de t omöjligt all visa runt större grupper.
Allt o rdnade sig emellertid till d et
bästa ; hon själv och två medarbew re lotsade sm ågrupper om t 5
personer genom en av IHscsalarna
och uppför trånga spiraltrappor
till ~ l yntkabinetteh :.tåtliga tjänstelokaler. h öga i tak. boaserade och
prydda med stora portrält av bl. a.
Ludvig X IV- XVI. F rån dc gamla
sa mlingarna ingå r c\t stort antal
antika gemmer, graverade stenar,
miniatyrporträn och smycken, som
vi kunde beundra . Senare under
veckan ordnades återbesö k för specialintresserade och sålunda genomgicks av oli ka grupper bl. a.~de
svens ka mynten och medaljerna,
r yska mynt m. m. N åg ra sedlar
finns ej i Cabinet d es Mcdaillcs,
utan man hiinvisadc till Banque dc
France.
l en s pecialartikel kommer Bjarne Ahlström och Bengt H emmingsson att presentera någr a unika

svens ka mynt, som p åtriiffades i
samlinga rn a. H är skall endast några förnHmliga rariteter näm nas: 2
ö re klipping 1563, Vadste na 2
mark klipping 1568, 1 mark 1575,
1h ualer 1594. hertig Karls da ler
t 596 (hillills bara känd i Eremitage t. se bild), hertig Johans 4 mark
1613 och dito 1617, l mark 1616.
den s. k. 8 mark (2 rdr) 1649,4 mark
1646. en 8 daler smt (plåt mynt) t 660
frå n K arl Xl. båda riksda lrarna
t 707 (med och utan peruk). Medaljsamlingen innehöll å ts killig t av
intresse och kvalilen var geno mhög;
häpnadsväckande
gående
man får förmoda, att många
kungliga gåvor, leveutgjort
rerade praktiskt tage t direkt från
vårt myntverk i Stockholm. Däremot var antalet exemplar i guld
obetyd ligt; på delta område är det
Wienska myntkabinellct oöve rträffat , som vi kunde konstatera hösten 1976. Förmodligen får detta
förhå llanuc skyllas på franska revolutionen, då många guldobjekt
smältes ner i samband med att re-

publiken beslagtog dc kungliga
samlingarna. H ä r avbildas en unik
bronsmedalj över Erik X IV , kän d
redan av Bror Emil H ildebrand
( 1873). Ha n da terar den till 1600ta let. Konstnä ren är o känd, likaså
va r och av vem den gj utits. Förhoppningsvis s kall vi senare å terkomma till denna medalj i en särskild uppsats i MYNTKONTAKT.

Följande dagar
Under resten av veckan besöktes
några
o lika mynthandlare
• fynd• gjordes, men priserna var
vanligen mycket höga. En rundvandri ng t ill bl. a. Cite gjordes under Lagerqvists ledning, tyvärr under en cndagsstrejk, varför Condär det medeltida
cierg er ict var stlingt.
myntverk et låg Bland utfl yk terna miirktes bussresor till Versailles och till slo tt i
Loircdalcn. Sista dagen fördes numismatikerna av fä rdledaren till de
franska kungagravarna i S:t Denis.
LLr

Barbariska
denarefterbildninga r

Om du vill göra e n fråga om ett
mynt eller något annat föremål i din
egen eller någon annans samling
eller du vill diskutera någon uppgift i den numismatiska litte ra turen,
så skriv till MYNTKO NTA KTs
FR AGESPALT.
Skicka gärna m ed ett t ydligt foto
av föremå let. A vritn inga r, blyerts·
kalk eringa r och sådant uuger inte.
Men skicka inte in frågor rörande
samla rvärdet på dina föremå l. Frågor om värdet besvaras inte: det
finns god litteratur au konsultera.
Sk riv helst på maskin och ba ra på
en sida av papperet. Undertec kna
med namn och ad ress: anonyma
brev publiceras inte.

*
Tunna mynt- ett svar
l MY NTKONTAK T 1977/5 talar

R udolf Bjö rling om a tt han äger en
tunn l -krona 1973 utan refflad rand
och hä nvisar till att de t i t 977/4 om-

talas en tunn 5-krona. Nu måste ett
sådant mynt företes i original för
att o rsaken skall kunna klarläggas,
efte rsom det kan finnas fl era förklaringar. M yntet kan ha behand·
lats m ed syra ocb randrefflingen fi·
lats bor t - då är det åverkan. D et
kan ha fastnat ovanför präglingsringen vid tillverkningen på M yn tverket (sådana fall ä r kä nda) och i
så fall "flyter" randen ut och refflorna uteblir . .l några få fa ll ha r
p la ttar (myntämnen) hoppat över
frå n e n annan maskin vid tillverkningen i gamla lokalen på Kungs·
holmen i Stockholm och om den
ä r mindre,blir myntet tunnare och
randrefflingen " tar" in te. Dessutom
förekommer fall av mynt m ed fö r
stor diamete r och för tunn platt,
åstadko mna genom att någon pres·
sal dem emellan två blyplatto r under stort tryck. Det har givetvis inte
skett på Myntverket. I så fall väger
dc lika mycket som ett no rmalsto rt
mynt. Vi måste alltså få se sådana
kuriosa för att kunna svara. T.Aqr.

l Lars Lagerqvists bok •Svenska
mynt under vikingatid och medeltid samt gotländs ka mynt• skriver
denne p å sidan 3 c N åg ra barbar iska denarefterbildningar ä r kända, möjligen tillkomna på GotIandc och på sid. 4 fig. 4 finns en
barbariserad imitation av en Markus Aurelius-denar avbildad.
J ag sk ulle vilja veta lite mer om
dessa. sanno likheten för att de är
svenska präglingar, vilka kejsare
och typer som finn es representerade och ungefär hur m ånga mynt
som Hr funna.

Anders Fröse/1, lär/ii/Ja.
Svar:
Lennart Lind vid Kungl M ynt kabinettet m eddelar. att h a n inte
tror på en efterpräg ling av ro mer ska denarer på svenska fastlandet
eller Gotland.
H an skall i en artikel i nästa nummer närmare berätta o m impo rten
av romers ka silvermynt t ill vårt
land.
Anders F röselis ytterligare tre
frågor kommer att besvaras i ett
senare nummer av MYNTKONR ed.
TAKT.
15

Nordisk
Numismatisk
Unions
möte i Malmö
maj 1977
För läsare som icke känner till
denna sammanslutning av numismatiska föreningar orienteras först
om att unionen grundades 1936.
Dess medlemmar är idag desamma
som då, nämligen Dansk Numis·
malisk Forening, Norsk N umismatisk Forcning, Numismatiska För·
eningen i Abo, Skånes Numisma·
tiska Förening, Numismatiska Föreningen i Finland och Svenska
Numismatiska Föreningen. Dessutom tillhör de statliga myntkabinetten i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Stockholm unionen .
Unionen utger ett medlemsblad
med hittills l O nummer pr år samt
Nordisk Numismatisk Arsskrift
alltsedan 1936. Genom medlemskap i någo n av de ovanniimnda
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föreningarna erhålles publikationerna gratis. Från 1978 gäller beträffa nde medlemsbladet andra
regler, varom mera nedan.
Unionens styrelse inkallas varan nat år, och i år (1977) var det
Skånes tur att hålla mötet. l allt
möttes inemot 30 delegater i
Malmö lördagen den 14 maj. Representanter för SNF var dess ordförande Lars O. Lagerqvist och
styrelsemedlemmen Bertel Tingström, Uppsala, samt fru Madeleine Greijer som observatör. Mötet leddes av skåneföreningens
ordförande Allan Hansson. Efter
genomgång av unionsfondens riikenskaper diskuterades ingående
unionens stadgar. Det skulle föra
för långt att här i detalj redogöra

för ändringsförslagen. De gällde
emellertid frågan om hur rösterna
skall räknas samt om utvidgning
av unionen genom anslutning av
nya föreningar. Det sistnämnda
(nya fö reningar) är nu möjligt genom beslut vid mötet.
Unionen utger också en årsskrift. Den har till och med 1972
kunnat utges varje år, men 1973
och 1974 i en dubbelårgång. Samma blir förhållandet för 1975 och
1976. Den beräknas kunna utsändas ~ höst till samtliga medlemmar
i unionens föreningar. Tyvärr har
kostnaderna stigit så avsevärt att
man för 1977 och framåt måste
söka nya vägar att finansiera årsskriften.
Vid mötet uppsade SNF prenumerationen på medlemsbladet, något som SNF:s styrelse redan beslutat om och aviserat unionen om.
Kritiken mot medlemsbladet var
riktad mot innehållet, som till 50%
består av auktionslistor för föreningarna i Danmark och Norge,
samt mot tiden mellan manuskript·
datum och färdigt tryck, minst sex
veckor. SNF anser icke priset moti ve ra en fortsatt prenumeration,
isynnerhet som redak tionen icke
gjort något åt att genom annonsintäkter eller modernare och billigare tryck förändra bladets ekonomi. Kritiken mot medlemsbladet
togs från svensk sida upp redan
för mer än 25 år sedan utan resultat. (SNF:s styrelse uppsade
prenumerationen med utgången av
1977 under förutsättning att föreningens årsmöte 2 juni bekräftade
detta. Så skedde också. Till årsmötet förelåg meddelande om att
184 st medlemmar av 1.500 frivilligt önskade fortsätta att prenumerera mot en kostnad av ca
20 kr per år.)
Det är alltid roligt att träffa
gamla vänner och även om enskilda har helt olika åsikter i en
del frågor är det det numismatiska
intresset som förenar. Mötets yttre
ram var utomordentlig med lunch
på lördagen i Kockska huset. Tavlan på huset anger att här bodde
myntmästaren och borgmästaren
Jörgen Kock. Observera ordningen av titlarna! Till middagen på
restau rang «Översten • i 27:e våningen hade ett antal av malmöfö reningens medlemmar slutit upp.
l och med söndag förmiddag
med intressant visning av Malmö-

hus slou och efterföljande lunch
var unionsmötet slul.
Vad som efter mötet s. a. s.
ringer i öronen är de synpunkter
som framför allt från dansk och
norsk sida framfördes om frågan
om unionens framtida bestånd.
Man hävdade a u sedan SNF minskat underlaget för medlemsbladet
med 1.200 ä 1.300 prenumerationer risk skulle föreligga för en
upplösning. Referenten måste genmäla att om det verkligen skulle
va ra så att hela unionen skulle
fa lla om medlemsbladet upphörde
skulle det icke vara mycket med
unionen. Seu från svensk sida
skulle ev. frigjorda krafter kunna
syssla med mycket mera aktuella
problem, t. ex. gemensam front
mot fa lskmynteriet i alla fo rmer,
tillverkning, saluförande, registrering av fall och mycket mera. Oavsett om medlemsbladet finns eller
icke har vi dock i unionen ett
forum där i organiserad form numismatik kan diskuteras och å tgärder beslutas i en krets av människor som känner va randra väl.
Det gäller ju i alla fall hela den
ska ndinaviska marknaden . Enbart
detta ä r värt att begrunda. Säkert
finner också medlemsbladet sin
form även om ett betydande antal
medlemmar från SNF avs~r därBertel Tingström
ifrån.
._"'ATt.rk:
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UTIERATUR
TILL
SALU
Skriftlig rekvisition - till Svenska
Numismatiska Föreningen, öster·
malmsgatan 81, 114 50 Stockholm.
Angivet pris är för medlemmar
(in om parentes vårt hoklrandelspris
exkl moms)

Numismatiska Meddelanden

1- XXXII
N r 1-8. Slutsålda
Nr 9. Bl a myntningen i Avesta
(med vackra planscher); provmynt
1881, 1883.25:- (35: - )
Nr JO. Bl a om medaljer och besitt·
ningsmynt 1887. 25: - (35: - )

Nr Il. S lutsåld
Nr 12. Bl a Strokirks fortsättning
av tillägget till Stiernstedts pollettbeskrivning och det oumbärliga registre t till hela verkel. 1890.
40: - (60: - )
Nr 13. H ycke rts supplement till
och fo rtsättning på B. E. Hildebrands beskrivning av Sveriges och
svenska kungahusets medaljer till
och med l 890. 1892. 50: - (70: - )
Nr 14. Bl a om Erfurts och Osnabriicks svenska riksdalrar. 1896.
25: - (35: - )
Nr 15. Slutsåld
N r 16. Appelgren: Gustaf J:s mynt
(rikligt bildmaterial: numera ersatt
av A:s beskrivning 1933, men innehåller vä rdefulla uppgifter om exe mplarens äga re). 1905.
30: - (40: - )
Nr 17. Hyc kert-Lilicnbergs beskrivning av medaljer över enskilda
svenskar från ä ldsta tid till 19 14.
2 band, 334 + 436 s. + J 23 planscher. Delvis nytryckt J 975 och
häftad i ett band. Oumbä rlig för
alla mcddaljsamlare.
225: - (265: - )
Nr 18. Bl a om svenska m ynt och
myntvä rden; Os kar ll :s m yn t; auktionspriser 1900-07. 1908.
25: - (35: -)
Nr 19-22. Slutsålda
Nr 23. Bl a om SNF:s historia:
Olof Skötkonungs myn t; tmttationcr av svensk-baltiska schillingar i
Suczawa; Sten Sture d .y:s stormynt,
äkta och falska. 1923.30: - (40: - )
Nr 24. Wahlstedt: Minnespenningar över e nskilda svenskar (forts på
nr 17). 1925.50:- (70: - )
Nr 25. Wahlstedt: Dc svenska plåtmyntens historia; de sto ra plåtmynten. l 93 l. 30: - (40: - )
Nr 26. Ryska 5-kopck frå n Avesta;
Olof Skötkonungs mynt (inskrifte r
å tergivna); danska mynt J 588-1788.
1932. 30: - (40: -)
Nr 27-29. Slutsålda
Nr 30. Svenska och utländs ka uppsatser, rikt iii. (delvis färg) om ämnen frå n antiken, medeltiden och
nya re tid (tillägnad N. L. Rasmusson). 1965. 30:- (40: - )
Nr 31. Svensk numismatik i olika
uppsatser. från vikingatid till vå ra
daga r, rikt iii. (till SNF:s IOO·årsjubileum 1973). 1973.25: - (35: - )
Nr 3/a. Dito inbunden.
32: 50 (45: - )
Nr 32:1. Ulla Ehrensvärd: Medalj-

gravören Erik Lindberg. Förutom
biografin över L. och hans livsverk
som bl a Myntverkets gravör innehålle r boken en viktig översikt av
mynt- och medaljpräglingens teknik . Rikt iii. 1974. 85 : - (125: - )
Nr 32: /a . Dito inbunden.
100: - ( 150: -)
Nr 32:2. Katalog över Erik Lindbergs medaljer. Beräknas ut komma
1977/78. Pris ej fastställt.

Nordisk Numismatisk Arsskrift
Följande å rgå ngar kan erhå llas till
av Nordisk Numismatisk Union
fastställda priser. Bokhandelspriser
inom parentes. Samtliga innehåller
de nordiska myntkabinette ns iii.
å rsberä ttelser för föregående å r
samt uppsatser i s kiftande ämnen,
främst no rdiska .
1953 12: - (20: - )
1955 15: - (25: - )
1956 18: - (30: - )
1959 18:- (30: - )
1960-74 (varav 1973-74 dubbelårgång) har utgivits i samarbete med
K . Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Vissa årgå ngar
fortfa rande i lager, men e ndast för
medlemmar. Bokhandelsrekv. stä lls
till Almqvist & Wiksell International. Med lemspris från kr 20: - till
35: - .

Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad
1936-77. Vissa å rgå nga r ej kompletta, särskilt de ä ldsta. Enstaka nr
till och med 1975 kostar kr l: - ,
dä refter kr l : 50. Per årgång till och
med 1975 endast kr JO:-, därefter
15: - (25: - )

Annan numismatisk litteratur
Viss förlagslitteratur kan erbjudas
med le mmar i SNF, men andra intresserade hänvisas direkt till förlagen eller till bokhandeln. Av
K ungl. M yntka binettet genom Vii·
terhetsakade mien utgiven numismatisk litteratur beställs också i bokhandeln (Almqvist & Wiksell Internatio na l i distribution). Numismatiska Bokfö rlage ts produkter under
ad ress Box 7292, 103 85 Stockholm,
tel. 08-10 10 10.
Lista över vad SNF:s medlemmar
erbjudes kan efter l september rekvireras från Svenska Numismatiska
Föreningen, östermalmsgatan 8 J,
11 4 50 Stockholm, te l. 08 · 67 55 98
(må ndag· fredag kl 10-13).
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M edaljer

NYlT FRA DEN KONGE LI GE MYNT. KONGSBERG

Mynt
l. Pregetall- 1976

Folgende mynter ble preget med årstailet 1976:

5 kroner
l
50
25
10

kroner
"rer
orer
orer
5 orer

Sum

9 055 574 stk
35 926 574 stk
15 177 324 stk
24 721 074 stk
42 403 074 st k
24 232 824 stk

kr
kr
kr
kr
kr
kr

45 277 870,35 926574,7 588662,6 180 268,50
4 240307,40
l 211 641,20

151 516444 stk

som er den h~yeste produksjon i Den Kongelige Mynts historie.
2. Myntsett - 1976
Av ovcnstående antall mynter blc
det pakket 5 000 sett i vakuum-pakning og 25 000 sett i Sandhill-etuier.
3. Myntsett- 1977
Disse myntsettene vii va::re klar for
forsendelse til Norges Bank ut på
hosten, og prisene blir de samme i
år som for 1976-settene. d.v.s. kr
18,- pakket i Sandhill og kr 16,pr sett levert i vakuum-pakning.
Som tidligere, må vi minne om at
Den Kongelige Mynt ikke selger
myntsell eller mynter direkte til
samlere, hoveddistributor er
Norges Banks Skillemyntkassc,
0. Slottsgt 2 / Postboks 735,
OSLO l.
Eliers forer en rekke av landets
banker mynter og myntsett for salg
til samlere. - Norges Bank opplyser at man har igjen en del sett
med årstailet 1976, mens tidligere
ärganger er utsolgt.

4. l nndraing av hullet mynt
Vi har i den senere tiden fått en
rekke henvendelser om dette og
gjengir derfor Norges Bank pressemelding av 3.6.77, til orientering:
UTSKTF LT I NG AV ELDRE
MYNTSERIER
Maskinell myntbeha ndling og den
~)kende bruk av mynter i automater
gjor det onskelig at mynter av
samme valor er ensartet med hensyn til vekt, tykkelse, diameter og
legering.
18

Da vår nyeste myntserie ble inirodusert i 1973, var det forutsetningen
at mynter fra tidligere serier etter
hvcrt skulle skiftes ut. De eldre utgaver har til dels varierende tykkelse og forskjellig randutforming,
noc som skaper vansker i myntmckanismer og ·behandlingsutstyr.
Norges Bank er derfor kommet til
at mynter fra tidligere serier etter
hvcrt bor skiftes ut. Det e r lngt opp
til et langsiktig program som skal
avvikles over en årrekke.

Den medaljen av vår produksjon i
1976 som publikum har stiftet bekjentskap med i noen utstrekning.
er medaljen utgill av Peace Pcople
Norll"ay til inntekt for fred~bcve
gelsen i ord-lrland. Som kjent blc
hver av de to fredskvinnenc ved
ovcrrckkelscn av "Polkcts rredspris
1976"' også tildelt hver sin mcdaljc
i gull. Som mcddclt vårc forbindcl·
ser tidligerc. blir denne medaljen
produsert i solv og bronsc for salg
på det åpne markcd.
Vi har dessutcn levert to minne·
medaljer - en til ll<>nefns\· Sparehank i anledning av bankens l 00-års
jubileum. Medaljen er tegnet av
dirckt~r Albert Nilsen og modellert
av 0ivind Hansen (dia. 70 mm).
Den and re medaljen ble besti ll av
Bom/e & Co. O.rlo. i anledning av
firmaels 75-års jubileum. Denne
medaljen e r modellert av billcd·
hoggcrcn Nils Aas (d ia. 70 mm).
l anledning av den 2. nordiske moti vfilateliutstilling i Drammen 5.14.11.1976 Ieveric vi '"Drafnia -76"'
- en prismedaljc i flere lcgcringcr,
tcgnet av Thor Tollcfsen og modellert av 0ivind Hansen (dia. 45 mm).
Samme mcdaljc med dia. 31 mm blc
tildelt deltakerne i arrangcmentet
som en erindringsmedalje.

M yntgravor Hansen laget dess u ten
en medalje til 25-års jubileet for
Kunstforeningen i Norges Bank
med motiv en kvinneskikkclse på
Pcgasus (dia. 45 mm). Advers og
revers er utformct som stil· og
formmessige kontraster - advers i
klassisk relieff, revers skåret i sterkt
rorenklet negativ form.
Yidcre bestilte NR K en bclonnings·
medaljt: i forbindclsc med den nordiske musikkonkurre nsen " K rmtra·
punkt" som ble avsluttct på å ret i
1977. Adv. på denne medaljen viser
portreHet av programseriens emi·
nente leder, dr. Stcn Broman, mens
reversen viser en stiliscrt !yre med
laurba:rblader bak lyrens strcnger
(dia. 70 mm). Medaljen er modellert
av 0ivind H ansen.
Ingen n v disse medaljene - llllllfaff
" Folket.f Fredspri.1·-medaljen", selges på det åpne marked.
Til s lutt bor nevnes myntgrav0r
0ivind Hansens siste arbeide på
portrettmedaljen
medaljefronten:
av Einar Gerhardsen som ble over·

Känd
mynthandel
byter ägare

delar (illustrationsavdelning en till
del 32 beräknas komma ut nästa
år).
Vissa delar av Numismatiska
Meddelnnden är sedan länge helt
utgångna, men några kan - delvis
i nytryck - ännu erhållas från för·
eningens ka nsli. På sid 17 i detta
nummer av MY NTKONTAKT
kan du läsa om numismatisk litteratur, som du kan köpa från oss.
Föreningen har nu börjat att vid
sidan av Numismatiskn M eddelanden ge ut en annan skriftserie, som
vi kallar Smärre skrifter. l denna
nya serie avser vi att publicera mera
kortfattade kataloger, uppsatser
m m av intresse för såväl våra medlemmar som allmänheten.

Smärre skrifter nr 1
rakt ha m på 80-års dagen den
10.5.77 som en hitsen fra Norges
Bank l Den Kongelige Mynt. Einar
Gerhardsen var i en årrekke medlem av Norges Banks direksjon og
Den Kongelige Mynts tilsynsko·
mite. - Medaljen viser på forsiden
portreHet av Gerhardsen. På baksiden har kunstneren latt e n va:rbitt
treoverflate med kraftig struktur og
lirringer symboliser Einar Gerhard·
sens liv i medgang og i motgang
gjennom 80 år. Denne siden ba:rer
inskripsjonen EINAR GERHAROSEN 10. mai 1977.
Det eksemplaret som ble overrakt
ju bilanten var preget i solv med diameter 90 mm. - Til de mange som
venter på at denne medaljen skal
bli frigill for salg, må vi dessverre
mcddele at så er ikke skjedd ennå.
Bodil Selnes
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Hi rsch Mynthandel AO i Stockholm övertogs vid direktör Harry
Gllieks bortgång hösten llJ7 1 av
dennes hustru och dotter. Fru Madeleine Gliick har sedan dess va rit
företagets ledare. Fr. o. m. l juli i
år har det övertagits av direk tör
Dag Yendil, Stocksund. En ny lagerprislista utkommer i slutet av
sommaren; auktionsverksamheten
kommer a tt fortsäti:I S.

~
~
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SYENSKA
NUM ISMATJSKA
FöREN I NGEN$
SK R l FTSERIER

Svenska Numismatiska Föreningen
har sedan 1874 gett ut den av alla
numismatiker, både i Sverige och i
andra länder, högt uppskattade och
mycket eftersökta skriftserien Numismatiska Meddelanden. Hittills
har denna serie kommit ut med 32

Som första häfte utgavs i juni i å r
Stadgar för och bestämmelser rö·
randc Svenska Numismatiska Före ningens verksamhet, dess belö·
ningsmedaljcr, medlemsnål, fonde r
och stipendier. Detta häfte har sänts
gratis till alla medlemmar. Andra
intresserade kan erhålla det mot
2 kr i frimärken, insända till SNF:s
kansli, eller samma belopp insatt på
postgiro 15 00 07- 3.

Smärre skrifter nr 2
innehåller en illustrerad förteckning
över samtliga av SNF utgivna medaljer 1873- 1977, inalles 59. Förteckningen inleds med en historik,
författad av Lars O Lagerqvist, och
avslutas med flera register, översättning av latinska inskrifter m m.
H äftets cirkapris i bokhandeln blir
15 kr: medlemmar erhåller det mot
7 kr i frimä rken, insända till SNF:s
kansli, eller samma belopp insatt på
postgiro 15 00 07 · 3.

Smärre skrifter nr 3
Kvalitetsbestämning av mynt är ett
problem som sysselsätter alla sam·
lare och i synnerhet förvirrar nybörjare. En kommitte inom SNF
under ledning av Bertel Tingström
avser att i samarbete med Sveriges
M ynthandlares Förening och några
samlare utarbeta ett rikt illustrerat
häfte om kvalitetsbeteckningar. De
flesta länders beteckningar och för·
kortningar för kvaliteter kommer
att ingå. Illustrationerna kommer
att visa exempel på olika nötningsgrader och skador på såväl ä ldre
som nyare mynt.

LLt
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SNF:s guldnål tilldelades r ustmästare Olof Eriksson, Västerås,
för hans må ngåriga, värdefulla
verksamhet inom föreningen och
för hans arbete med myntutställningen i Västerås museum, där han
iir anställd.
En utdelning ur Nils Ludvig
Rasmussons stipendiefond till förmå n för yngre forskare ägde för
första gången rum ; 800 kronor ti lldclades
Bengt
Hemmingsson,
Stockholm, som erkänsla för hans
många betydande bidrag till svensk
numismatik; han påbörjade sitt
författarskap redan under skoltiden och har sedan dess publicerat
sig inom såväl äldre som nyare
myntforskning, utgivit auk tionskat~tl oge r av hög klass samt fra mträtt
som medfö rfa tta re i några populära handböcker för samlare. Han
erhöll dess utom Gunvor Svenssons
medalj över N . L. Rasmusson
brons med randskrift.

Ffg 1

Numismatiska utmärkelser
Vid SNF:s årsmöte den 2 juni på
Stockholms Stadsmuseum utdelades följ ande hedersbevisningar:
Jur. dr Ernst Nathorst-Böös,
Stockholm, erhöll SNF:s förtjäns tmcdalj i silver, att i blågult band
bäras på bröstet, instiftad 1933,
å terupplivad 1976 och sedan sistnä mnda å r fö rsedd med H. M. Konungens bild på åtsida n samt föreningsstiftarnas profiler på frånsidan (fig. l). Dr Nathorst-Böös
fick utm ~i rkcl sc n för sina mångåriga insatser i SNF:s tjänst han har varit sekreterare, klubbmästare och delegat i Nordisk Numismatisk Unio n - samt för det
betydelsefulla arbete han nedlagt
inom Sven Svenssons s tiftelse för
numismatik, inte minst vid dess
tillkomst 1963, då han gjorde en

F fg 2
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sto r insats för att åstadkomma
K. Maj :ts permutation av Svenssons testamente från 1928.
Läroverksadjunkt Gunnar Sundberg, Växjö, erhöll den 1976 instiftade Elias Brenner-mcdaljcn
för framstående insatser till den
svenska numismat ikens fromma
(fig. 2) i silver, a tt i g rö nt band
bäras på bröstet. Han har på sin
fri tid gjort en storartad insats som
föres tåndare fö r Wexiö Gymnasii
Myntkabinett samt för dess utstlillning i Smålands Museum, som nyöppna des i modern gestaltning för
några å r sedan; dessutom har han
främjat myntkunskapen inom VHrcnds Numismatiska Förening, där
han är medlem av styrelsen. Han
har också publicerat sig, bl. a. med
en studie av hjärtskölden på Oskar
Il :s guldmynt.

Arsmötesjetongen
Vid årsmötet kunde de närva rande
inlösa 1977 å rs jetong med G. W.
von Franekens porträtt. Jetongen
presenteras i nästa nummer.

Arsmötets förhandlingar
SN F:s o rdfö rande Lars O. Lagcrq vist erinra de o m de sedan förcgående årsmöte bortgångna medlemmarna och uppehöll sig särski lt
vid föreningens korresponderande
ledamot, Gästgifvars Olof Matsson,
som på äld re dagar blev en flitig
forskare inom främst o rientalisk
numismatik; han utgav också en
bok om de antika mynten i det
gamla Palestina.
Sedan å rs- och revisio nsberättelserna föredragits beviljades styrelsen ansva rsfrihet för år 1976. Därefter blev suppleanterna Madeleine
Greijer och Bengt Hemmingsson
valda till ordinarie styrelseledamöter: Bertil af Klercker och Tarnås
Sårkåny omvaldes på fem år. Till
suppleanter på ett år utsågs Ted
Malmstedt och Erik Kroon (omval) samt Claes Grill och N ils
Åberg (nyval). Revisor blev Lennart H ök (omval) och Göran Bergenstråhle (nyval), revisorssuppleant G unnar Sundberg (nyval).
Arsavgifte n för 1978 fastsiiilides
till oförändrat 60 kr.
Vidare fastställd e årsmötet inköpet av tidskriften MYNTKONTAKT, vilken fr. o. m. nr 5 i å r blir
föreningens organ och ingår i med -

lemsavgiften ( JO nr årligen). Efter
diskussion beslöt årsmötet vidare
all fr. o. m. 1978 uppsäga den kollekti va prenumerationen på Nordisk Numi.m wtisk Unimrs Medlemsh/ad: i fortsättningen (fr. o. m .
1978: 1) får medlemmarna i SNF
ange, om dc mot en extra avgift
(20 kr) ö nskar e rhålla NNUM.
Det överllimnadcs t11 styrelsen a tt
fastsililla hur må nga exemplar av
tidskriften som fören ingen eventuellt ska tt ytterligare inköpa.
Vid efter !1rsmötet hållet sammanträde fick styrelsen följande
sammansätt ning:
Ordförande: Lars O. Lagerq vist
Vice ordförande: Bertil af
Klerc ker
sekreterare: Tanuis Sarkany
Vice sekreterare: Bengt Hemmingsson
Kassaförvaltare: Madeleine
Greijer
övriga ordinarie ledamöter är
Fra nk Olrog och Bertel Tingström;
suppleanterna är angivna ovan.
SNF:s auktionsförrättare ä r liksom tidigare Frank Olrog. kontrollant för Sven Svenssons samlingar Lars O. Lagerqvist.

Till huvudredaktör fö r Myntkontakt har styrelsen utsett fil. dr
T orgny Lindgren, Uppsal::t, medan
ordföranden är ansvarig utgivare.
Efter årsmötet besågs den stora
Lohe-skatten (där mynten tyvärr
lir magasinerade för närvarande),
samt skatten från Beridarehansgatan. Till s ist intogs supc i restaurang Gondolen.
H östprogramm et blir som följer:

Klubbaftnar hålls i SNF:s lokal
på östermalmsgatan 8 1, S tockholm, kl. 18.30 följand e dagar:
Onsdagen den 31 augusti. Kåse ri
om myntfynd i T allinn.
Onsdagen den 2 1 september.
Medaljafton. Denna gång talar
Lars O. Lagerqvist om FIDE Mko ngressen i Budapest.
Onsdagen den 12 oktober. Kåseri av Tamas Sarkåny : Eli å r i
USA och numismatiska upplevelser där.
Onsdagen den 9 november, varvid äm ne t är S:t Barthele m y. Frank
Olrog berätta r.
Onsdagen den 23 november talar Ernst Nathorst-Böös om garnl:l
aktiebrev och deras histo ria .

Onsdagen den 14 december avslutas året med • liten julfest•.
Sammanträde med fö redrag hålls
onsdagen den 5 oktober kl. 19.00
i Statens historiska museums hörsal (ingång från Sto rgata n 41). Dr
Paul Arnold, chef för Myntkabinettet i Dresden, tala r på tys ka om
sachsiska mynt. särs kilt talrar. Efte råt supe.
Auk tio n äger rum tisdagen den
25 och onsdagen den 26 oktober i
Statcns histo riska museum. Stockholm, kl. 18.40 (visning kl. 17.0018.30). Ingång frå n Sto rgata n 41.
Dc nya medlemmar som är intresserade och ej anmält sin önskan att
e rhålla auktionskatalogen kan s kriva till föreningen s kansli.

Resa till Budapest
Som redan meddela ts iigcr en resa
till Budapest rum 5 - Il september
a no rd nad i samband med F IDEM :s
kongress och meda ljutställning.
Myntve rket och myntkabinettet
skall också beses. Resan ä r ännu ej
fulltecknad.
SN F :s adress: Öste rmalmsgatan
81. 114 50 STOCKHOLM, tel.
08/67 5598 ( 10-13 månd.-fred).

SVERIGES MYNTHANDLARE s FORENING
är en sedan ett par år etablerad sammanslu tning av mynthandlare, hitintills 17
foretag l åtta olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige.
Sam tliga är medlemmar i Svenska Numismatiska Foreningen och har skrivit under
uppropet mot myntforfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbaltre och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlemmarna är :
B. Ahlström Mynthandel AB
M äster Samuelsgatan 11
10385 Sth lm 7. tel. 08- 10 1010
Yngve Almer Mynthandel
Storgatan 4g. Box 2068
700 02 Orebro. te l. 0 1g -13 50 61
B. Björnssons Mynthandel
Kullagatan 56. 252 20 Helstngborg
te l. 042 - 14 t 2 11
Flodbergs Mynthandel
Stora N ygatan 17. 211 37 Malmo
tel. 040-t29930
Hirsch Mynthandel AB
MalmskUlnadsga tan 29
111 57 Sthlm. te l. 08 - 11 05 56

Malmö Mynthandel AB
Kalendergatan 9. 211 35 Malma
te l. 040 - 11 65 44
Mattssons Mynthandel
Kungsängsgatan 21 B
753 22 Uppsala. te l. 018 - 13 05 54
Norrtälje Mynthandel
Tullportsgatan 7. 761 00 Norrtälje
tel. 0176- t68 26
Nordisk Va!'lltjänst Nova
Södra Strandgatan 3. Box 40
701 02 Orebro. te l. 019 - 12 05 1 t
MyntaHären Numis
Vallgatan 1. Box 2332
403t5 Göteborg. tel. 031 -133345
Soj Mynt AB
M äster Samuelsgatan 25
111 44 Sthlm, te l. 08- 21 17 70

Svea Mynt & Frimärkshandel AB
Sturepl an 4, Box 7232
103 84 Sthlm 7, te l. 08 -1 O 03 85/95
Ulf Nordlinds Mynthandel
Nybrogatan 36. Box 5132
102 43 Sthlm. tel. 08- 62 62 6t
J . Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24. 502 31 Borås
tel. 033-11 24 96
Peo Mynthandel AB
Orottntnggatan 29. Box t 6 245
10325 Sthlm. tel. 08 - 211210
Strandbergs Mynthandel AB
M aster Samuelsgatan 25. Box 7003
10381 Sthlm. tel. 08-214265
Ticalen Mynthandel
Stureplatsen 3, 411 39 Göteborg
tel. 031 - 208111

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING
Box 7t83, S-103 85 Stockholm
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Kungl Myntkabinettet,
Statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavag en 13 · 11. 2 t r
Stockholm
(Buss nr 42. 44 och 69
till Historiske museerna,
tunnelbona till Korloplon)

Utställningar : Svenska mynt
från 1000-talet till nutid,
Mynt från forna svenska
besittningar, Världens mynt
under 25 århundraden,
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens kon sthistori a
Tillfällig utställning
under sommaren:
Pengar l Frankrike
En historisk krönika i 2000 år
Museet :
Måndag . fredag 11 • 16
L6rdag och eondag 12 - 17

Kunglig nedkomst
l ngen svensk har väl undgått att
märka, att det svenska kungah uset
den 14 juli utökades med en ny
medlem, HKH prinsessan Victoria.
Nä r detta s krives, i slutet av juli,
har hittills två meda ljer aviserats till
minne av denna händelse, som i det
Bernadotteska kungahusets historia
är unik - alla medlemmar av dy·
nastin har tidigare fått sina barn
för e tronbestigningen. Man få r gå
tillbaka till Gustav IV Adolf och
Fredrika och deras 1799- 1807 föd ·
da barn för att kunna göra en jämförelse. När det äldsta av dessa föd-

des 1799 (kronprins Gustav) slogs
också en medalj. Dc som denna
gång prägla ts - den ena mode!·
lcrad av Elsie Dahlberg och utgiven av Sporrongs, den andra av
Giovanni Marino respektive Lagerströms - presenteras i nästa nummer av MYNT KONT AKT tillsamFortssid 24

Säkra slantar
Har du Skandias hemförsäkring kan du till en låg kostnad teckna en
tilläggsförsäkring för mynt- och sedelsamlingar.
Försäkringen gäller för samlingar som du har i din bostad eller i
bankfack. Den gäller även om du har med dig sam lingen eller delar
av samlingen t ex på resa, men ersättningen är då begränsad.
Du får ersättning för skador genom t ex brand, inbrott, rån eller
trafikolycka.
Kontakta ditt Skandiakontor så får du veta mer.

ltJSKANDIA
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AUI{TION 15
avhåller vi på HotelSheraton,Stockholm,denl-2oktober 1977.
Auktionen omfattar följande områden:
SVE IHGE MED BESITTNI NGAR. Ett fle rta l ytterst
!'rill~<y ntu rncclr ltidsm ynt. Även n ya tidens regenter iir
genomgående viii re presente rade. Bland toppobjekten kan
niimnas: l'l l prakt exemplar av Gustav Vasas daler 1534
( Konungen med krona), Johan III: s dubbla ro~enobel u.å r
i gulcl , Karl X I :~; riksdaler 1676 i originalpriigling samt
d r n ytte r:<! ~iill ~y nta Avestakopeken J 778.

SV E NSKA S EDLAH, däribland en betyJamlc sa mling p rivat bankssedlar.
DANMA RK. E n vacke r sarnliug mcdeltidsmynt, huvudsak ligen präglade i Skåuc. Bland cle senare silverm ynten
kan bland annat nämnas Christian H :s solvgylden 1523,
Fred erik Il: s sp ecieda ler 1572 och F rederik V::; du bbla
speciedaler 1747. E tt fl ertal srillsynta guldmynt, t. ex.
ungersk gylden 1563, gullkrone 1668, 2 dukater 1704 och
l chr d'or 1869. T o ppmuun:l iic Fct:~l~:rik lll :s
Y2 portugnlös 1659 (Il. 98).

N ORGE. Vad bet räffar det norsk a materia le t ka n vi
p resent era vårt ka nske hittills finaste utbud. BianeJ annal
ing:ir d en berömda "G imsoydalern" 1546 - ej offentligt
u tiljuden :<edan 196-1. Bland 1600-talsmynten återfinnes e tt
fl ertal stora !iiillsynthe te r, hland a nnat samtliga typ er av
f'rcdc·rik III :s Yz·sp ccier ! Christian V är re prc~ent e rarl
hl arul annal med s peeicdaler 1670 ( H. 25 8 ) - kiind i fyra
exemplar - samt Yz sp ecie 1671, ~s p ec i e 1675 och
Ya sp cc iP l 67 1.
l Iii r kan vi end ast n iimna ett ax ploek av d et s torn materialet.
Omkrin!-( l l'C pl emher sänder vi ut tlen rikt illu ~trcrude katalogen, vilken
kan l'rh å ll as mo l insä ttande skr 25: - på postgiro ;{0 03 -l.

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Mäster Samuelsgatan Il
Box 7292, S-103 85 Stockholm · Tel. 08 ·lO lO lO
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Fems fråu sid 22
mans med en förteckning över liknande, äldre präglingar i Sverige.
Kanske ytterliga re någon e ller några medaljer då hunnit utkomma.
LLt
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Sigvard Bernadone 70 år
Greve Sigvard Bernadotte af Wis·
borg fylld e 70 å r den 7 juni 1977.
Han ä r näst ä ldste son till fram·
lidne kung Gustaf VI Adolf och
dennes första gemål Margareta och
utnä mndes vid sin födelse till hertig
av U ppland. Genom sitt borgerliga
giftermål 1934 förlorade han sina
kungliga titlar. l början av 1950·
ta let erhöll ha n luxemburgsk greve·
titel i likhe l med en del and ra med·
lemmar av huset Bernado tte, som
genom ic ke-kungligt giftermå l för-

verkat sin arvsrätt till kronan, tidi·
gast prins Oscar Bernadotte ( 1892).
S igvard Bernadotte har skapat sig
e n egen karriär som designer, fram ·
för a llt inom s ilversmidet, men har
också ritat många bruksfö remål.
Till 70-årsdagen har AB Sporrong
i Norrtälje hyllat ho no m med en
medalj som tack fö r hans insatser
som företagets ko nstnä rlige rådgi·
vare. Ett exemplar i guld överlämnades vid mottagningen på Wa ldc·
marsudde i Stockholm. M edaljen är
modellerad av Ernst Nordin. mäter
45 mm i d iameter och utges i en
upplaga o m 25 exemplar i guld (18
karat), 500 i s ilver och 1.000 i brons.
LLt

Ytterligare medaljnytt
å terfinns unde r Norden- Nytt på s id
18 och 19.

SNR:s
myntortsmedalj 1977

Till SNR:s förbundsmöte i Stockholm i juni 1977 slogs e n medalj,
modellerad av Peter Linde (Saltsjöbaden) och tillverkade av Svenska
Medaljgillet i Eskilstuna. Åtsidan
har ko nung Carl XVI Gustafs hals·
bild, frå nsidan visar en myntsam·
la re s ittande på en trave böcker
(med inskriften STHLM MYNT
H IST, dvs "Stockho lms myn thisto·
ria") och till höger o m denne Stock·
halms myntortsmä rke S:t Erik och
siffran 2, syftand e på att detta är
SN R:s a ndra förb undsmöte; det
första hölls hösten 1976 i Eskils·
tuna. Medaljen slås i 40 mm och
60 mm i guld, silver och brons
to talt högst 6.300 exemplar.

Hirsch Mynthandel AB
Malmskillnadsga tan 29, III 57 Slackholm

Telefon 08-11 05 56, 2134 59

Mynt • Medaljer • Ordnor • Numisma ti sk litterotur
Köpes och säljes
till vår AUKTION

TAG DEL

den 26-27 november

av våra

mottoges värdefullt material
företrödesvis från skondinavien

EXTRA-priser

i form av mynt, sedlar, medaljer
och numismatisk litte rotur

på prislistor, årtalsförteckningar
auktionsko taloger och
numisma tisk litterotur
Välkommen!
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LITET URVAL
SVERIGE
Guldmynt
10kr1901 0 1/0
5 kr 1886 01
5 kr1 901 O

1
550
900
600

h öre SM

1

1686

700
800
70
400
125
100
1.500

PRAKTEX
5 öre 1704 1 + /01
DSM Wett o. Wapen 1717
D :o kv. l
DSM Fl. o. F. 1718 01
D :o kv. 1

300
01 500
55
500
40

l

1.800

DSM Mercurius 17 18

o

l

DSM Hoppet 1719 1
10örel740 1 +/01
1 öre SM 1732, 38. 40.
41' 42. 44 1

å 45

l

700

5 öre 1755

01/0

1 öre SM 1761 01
Rdr 1783 1 +/01

VJ

85
450

l

350
550

VJ Rdr 1789 01 /0
2.000
Mycket vackert ex med ovanligt
hög relief. helt utan plantrispor
16 öre SM 1773 (7 seraf. h.)
1 öre KM 1772 1 +
2 ö re SM 1777 1/1 ?
1 sk. 1803/1766 1 + /01
V2 sk. 1803/1749 01
1,4 sk. 1803
01
%sk. 1806 01/0

Rdr 181 6

O

1.200

l

l sk. 1832 {l +/01 ) liten repa,
800
obet. kantskada
250
1 öre 1861 O
lJvriga Aldre Svenska mynt
se PRISLISTA Nr 9

Riksdaler
Gustav III :
4.500
1 Rdr/3 DSM 1776
Ett litet metallfel på halsen annars ett utsökt ex nära k v. O
5.000
1 Adr 1791 O Praktex
Carl XV :
4 Rdr RM 1863 01 /0
4.500
Äldre småmynt
Nyköping :
lJre 1629 (IX) kantex l +
5 öre 169 1 01
2 öre 1666 1
2 öre 1667 l + /01
l öre 1666 1 +
V2 öre KM 1661 1?

1/
24

225
90

150
350
200
150
350

2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
1 kr

1924
1926
1929
1943
1946
1947
1948
1952
1953
1954
1887

525
500
475
200
50
60
90
100
70
60
å 135

O
O
O
01 /0
O
O
O
O
O
O
& 88 1?

SPECIALERBJUDANDE
1 kr 1916/5 l ?
l kr 1918 l?
l kr 1925 & 27 l ?
1 kr 1945 TS utan hakar
ca 01
l kr 1928 O
1 kr 1931 O
l kr 1958 P
1 kr 1959 P
50 ö re 1883 O
50 öre 1912 O
50 öre 1916 01 /0
50 öre 1920 01 /0
50 öre 1943 O
50 öre 1958 O
50 öre 1962 O
25 öre 1880,81 l?
25 öre 1899 O
25 öre 19 16 O
25 öre 1928 O
25 öre 1957 O
25 öre 1960 O
10 öre 1875/4 l?
10 öre 1882 l?
10 öre 1916 O
l Oöre 1953 O
5 öre 18~6-88 l ?
5 öre 1922 O
5 bre 1955, 56 O
2 bre 1953 O

12
16

å

7
40

450
135
550
800
1.200
700
500
700
450
225
190
å 15
300
350
350
30
150
375
200
250
25
å 25
600
å 80
35

ANTIKA MYNT
Grekland - Makedonlen:
Alexa nder III 336 -323 Drachme
Seaby 543 1+
450
Rom:
Dominitan 81 -96. Denar. Sear 797.
c. 280 1+
390

l

Sept. Severus 193-21 1. Denar
Sear 1667. C. 370 O
1.200

l

Au relian 270-275. Antoninianus.
120
Sear 3167. C. 204 god l +
MODERNA UTLÄNDSKA MYNT
Brasilien :
500 Aeis 1888 O vacke rt tonad 50
Cypern :
1 piastre 1879 1 +
V2 p. 1882H or
V4 p. 1881 1+/01

l

65
175
100

Danmark : Se prislista Nr 7 o. 8

Finland: 1 M. 1866 O
- 25 p. 1889 o
- lO p. 1889 01 /0
- lO p. 1895 01/0
-5p. l870 1/ 1+
Norge : 2 sk. 1810 n.O
- 24 sk. 1845 01
- 50 öre 1899 P
Se även prislista Nr 8

l

350
350
2.450
730
115

300
475
1.000

Förteckning över prislistor
Nr 7 Austria -France (Export)
Nr 8 Danmark & Norg e (Exp.)
Nr 9 Sverige : Huvudsakligen
äldre material
Nr lO Sverige: Gustav VI :s
mynt
Nr Il Sverige : Kronmyntperioden
Nr 12 Sverige: M edaljer &
polletter. kommer
Nr 13 Austria (Export) kommer
Dessa priser lnkl. moms. Porto tillkommer. Full bytesrätt Inom lO dgr.

TOBENIK AB
INGEMAR WALLIN
Tegelbacken 2, 111 52 Stockholm
Telefon 08-211817
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Myntförsäljningen
i Linköping
Med anledning av tidningsdiskus·
sioner angående försä ljningen av
mynt m m ur samlingarna i Stifts·
och landsbiblioteket i Linköping
har mynthandlare Bjarne Ahlström
gjort följande uttalande:
"Vi blev för två år sedan genom
dr E r nst Nathorst-Böös t illfrågade
om vi var intresserade av att lämna
ett anbud på en del mynt och me·
daljer som redan utsorterats ur
Stifts· och landsbibliotekets i Lin·
kö ping samlingar inför den planerade utställni ngen. Det utsorterade
partiet utgjordes d e ls av dubbletter
ur den svenska samlingen - dc all·
ra flesta i då ligt skick - de ls av
utländska objekt, lika ledes i stor ut·
sträckning vanligt material i dålig
kvalitet. Sammanlagt rörde det sig
om ca 1.200 mynt och ca 200 me·
daljer, de senare huvudsakligen i

oädla metaller såsom b rons, tenn,
järn etc.
Vi lämnade ett a n bud som långt
senare antogs (vilket framgår av
biblioteksdelegationens protokoll).
Sedan biblioteket underrättats om
att föremålen skulle avhämtas vid
en viss tidpunkt, reste vi ned till
Linköping. Vid ankomsten visade
det sig att chefsbibliotekarien var
på semester. Dagen därpå översän·
de vi likvid jämte bekräftelse på att
mynten avhämtats.
I landsortspressen har gjorts gäl·
!ande att snittpriset vi betalt för
objekten - ca 30 kr/st - skulle
vara anmärkningsvärt lågt. Vi vill
i a nledning härav påpeka följande :
Det var ej Linköpings myntsamling
vi köpte. Alt samlingens bästa delar
är intakta kan va r och en se av den
utställning som snart åter skall öpp·
nas i stiftsbiblioteket. Det vi efter
ett anbud köpte - ett anbud som

när som helst krmde /ra 'krmtmlle·
rats' genom att andra anbud in/ord·

KöPER, SÄLJER,
BYTER
och
VÄRDERAR
Svenska och utländska mynt
sedlar, medaljer, polletter och
tillbehör, frimärken och brev

var en samling mynt, utsor·
terade ur stiftsbibliotekets kollektion. Givetvis var det ej bara 'skräp'
som utsorterats, annars skulle det
aldrig ha rört sig om ett så högt
värde som 45.000 kronor.

rms -

Vad vi bestämt protesterar emot,
är insinuationern a om att någon
oegentlighet skulle ha förekommit
i samband med affä rens genomfö·
rande. Att någon förteckning ej
upprättades kan vi ej lastas för. En·
ligt vår bedömning skulle det emel·
lertid ha medfört orimligt stora
kostnader att upprätta en specifice·
rad förteckning med uppgifter om
alla mynt och medaljer. En stor del
av materialet finner vi själva ej värt
att ens prissätta ind ividuellt.
Dc skriverier som denna affär
har blivit uppmärksammad med i
landsortspressen är till stora delar
ovederhäftiga. De präglas av den
okunniges uppfattning om 'gamla
mynt' - 'eftersom de är gamla
måste d c ju vara värda pengar'."

SVENSKA GULDMYNT
1 Dukat 1852
Oskar l
Oskar Il 20kr1889
Oskar Il 10 kr 1901
Gustav V 5kr1920

l
01
01
01

2.350:2.000:800:850:-

KASSETTER FOR
BROLLOPS 50:- 1976
3: 50/ st

LAGERLISTA SÄNDES GRATIS
Våra prislistor kon rekvireras kostnodsfritt

MYNTAFFÄREN
NUMIS
Vallgatan 1, Box 2332
403 15 Göteborg
Tel. 031 -13 33 45
Vord. 11-18, lörd. 10-14
lunch 14-1-4.30
26

NORRTiiLJE
MYNTHINDEL
Box 4, 761 00 Norrtälje
Tel. 0176-16826

auktion av plåtmynt
Boka uktio nskamma ren i Stockholm höll mynta uktion
den 25 maj. Bland dc sålda o bjekten fann s ä ven 17
mind re va nliga plå tmynt Sa mtliga befann s ig i mycket
bra kondition. Det bö r emellertid observeras a tt auk·
lionska taloge n a ldrig upptar a nnat än mycket knapp·
hä ndiga uppgifter om kva liteter. Här neda n redovisas
erhållna priser samt inom parentes vä rde rin gspriserna
i Ahlst rö m, Airne r och Hemmingsson: Sve riges mynt
152 1- 1977, Stockholm 1976.
l.
2.
3.
4.

~ da la r 1710. Avesto
~ da lor 1719

daler 1756
1 daler 1653
1 daler 1656 R
6 . l daler 1715
7 l da ler 1715 kontram
8 1 daler 1715 kontra m.
9 1 daler 1718 R
10 1 daler 1748
11
1 daler 1752
12 2 daler 1669 XR
13. 2 daler 1674
14. 2 daler 171 1
15 2 daler 1758
16 4 daler 1717
17. 4 daler 1718 R

s.

2.500 kr
2.200 kr
1.450 kr
9.000 kr
5 000 kr
4. 100 kr
2.900 kr
3. 100 kr
5 .700 kr
4.500 kr
4.800 kr
7.800 kr
5 .000 kr
4 100 kr
4.200 kr
6 .500 kr
13.500 kr

ULF NORDLIN DS
MYNTHAN DEL AB

(3.000l
(3.000
(2.500)
(8 .000)
(4.500)
(3.500)
(6.000)
(6 .000)
(6 .000)
(3.000)
(3.000)

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
T e/e fon 08-62 62 6/

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJER

(4.000)
(6 .000)
(3 500)
(5.000)
(10.000)

ORDNAR
Numismatisk litteratur

Vä rde rings priserna omfa tta r ä ven moms, vilket dä r·
e mot inte ä r fallet med au ktio nspriserna, på vilka d ylik
skatt inte utgår. Det framgår emellertid a tt de sena re
likvä l i flertalet fall överträffade värderi ngs priserna.
Räknar man med en inflation på l O% förefaller dock
G östa Flor/m
vä rdestegringa rna rela tivt må ttliga.

Lagerka talog utko mmer två gånger å rligen

R. UPPGR ENS MYNTHANDEL
har flyttat till Renstiernas Gata 29. Buss 48 från
Slussen eller Skanstnll (hpl. Skånegatan)

•
Vi lämnar 15o/0 rabatt på Lembits alla tillbehör
under augusti månad.

•
Speciella öppningserbjudanden finns i butiken .

•
Öppettid er: \'ard. 9-18, lörd. 9 -13

•
Postadress : Box 11080, 100 61 Stockholm • TeL 08-44 82 81
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KöPES

SÄLJES

Sedlar. Ovikta stjärnmärkta fem·
mor och tior. Även and ra äldre
svenska sedlar köpes. R ing Lars
Pettersson, 0522-856 43 c her k l 17.
Äldre myntlistor: Ahlström nr 1·10
samt 22 och lista uppnildda priser
Ahlström au kt ion 2. Hans Lund·
gren, 570 75 Fågelfors.
Antika grekiska mynt. 08 · 20 94 56
(dagtid).

28 september. A - Ge'~ Samlar-Auktioner. Box 12,511 01 Kinna. Katalog utsändes ca 5 september (se
annons).
1-2 oktober. B. Ahlström M ynthandel AB. H otel Sheraton. Stockholm.
Mynt och sedlar från Sverige. Danmark och Norge. Katalog utsändes
ca l september (se annons).

••

Plå tmynt bl a 2 daler 1711 och 1730.
daler 1722. 1745. 1757 i dalt:r
1743. Även riksdalrar m m. Lista
gratis. Hans Ekbrink. PI 2836.
820 22 Sandarne.
M ynt 1500-talet och framåt. Som·
marrabatt. Prislista gratis. Björn
Kinnhammar, Norurnshöjd 35,
41745 Göteborg. 031 -55 38 82
l ö re 1879 lång text kv l. l -ören
1920-29 kval O stämpclglans. 5 öre
1927 kv 1+ . Många sedlar. bia
JOO kr 1927. Tel. 035- 11 75 38.

Yz

22 oktober. Svea M ynt- & Frimärkshandel AB. Hotel Sheraton, Stock ·
holm (se annons).
25-26 oktober. Svenska umi~ma ·
tiska Föreningen. Staten., hi~toriska
museum, Stockholm.
26-27 november. H irsch M yntha n·
d el AB. Operaterra~sen. Stockholm
(se annons).

ll'Jf!~}f•J~
8-9 ok tober. Stockholms Internationella Myntmässa - "S. I.M . -77" på Hotcl Sheraton. Stockholm.
12-20 november. Antiques Fair 77.
):e internationella mynt· konst- och

antikvitetsmässan. Svenska Miissan,
Göteborg.
22-23 april 1978. MYNT 78. 4:e In·
ternationella Numismati~ka Mä~san
i Idrottens Hus. Helsinghorg.

l {ej ~~ ~ ~ Il ~ (~!~ ~
14 sept. Sigtuna M yntklubb, Box
44, 190 40 Rosersberg. anordnar
klubbafton kl 19.15 i Drakegården,
Sigtuna. Upplysningar per telefon
0760-353 23.
26 augusti. Kristianstadsortens Numismatiska Förening. sammanträde
med auktion, k l 19.30 på Hemgårdcn, Norrtullsvägen 9. Kristianstad.
Auktionsobjekten förevisas från kl
18.00. Listor och upplysningar ges
av Ingvar Nilsson. Box Il 068,
291 Il Kristianstad. Tel. 044-713 28.
6 sept. Värends Numismatiska Före ning sammanträder kl 19.20 på
restaurang M unken i Vi\xjö.

28

Fagers tabygdens myntklubb sammanträder l :a måndagen i varje
månad kl 19.00 i AB Vä<>tanfor<>
Industriers matsal.
Finspångs myntklubb sammantrii·
der sista torsdagen i varje månad
26!8 · 25!5 utom december. Loka l:
Sparbanken Östergötland, Bergslagsvägen 4, Finspång.
14 september. Myntklubben Nicopia, Nyköping, håller möte i pensionärsgården, Västra Trädgårdsgatan 57, Nyköping, kl 19.00. Nya
medlemmar välkomna. Upplys·
ningar och auktionslistor per tel.
0 155.326 75.

Vad vill du
läsa om
i Myntkontakt?
l ledarartikt:ln i augustinumret av
MY TKONTAKT har vi fram hållit att vi gärna vill lå ta våra
läsare i skilda delar av landet få
komma till tals i vår tidskrift.
Om du tyckcr att ett visst numis·
maliskt ä mne bör behandlas i form
av enartikel - eller kanske i en artikelserie - i MYNTKONTAKT.
~å skicka in ditt förslag till oss.
Uedakticmen

Medlemskap i
SNF eller
prenumeration?
l bifogade folder i detta nummer av
MYNTKO TAKT talas om vad
ett medlemskap i Svenska Numismatiska Föreningen ge r. Arsavgiften är 60 kr. Därtill kommer en
inträdesavgift (engångsavgift) av
60 kr. Från och med inträdet i SNF
får du MY TKO TAKT med tio
nummer per år gratis. Därutöver
får du tillfälle till förmånspre nu·
mcratio n på Nordisk Nu mismat isk
Unions Medlemsblad. Blir du med·
lem i SNF nu, får du även ledes
detta medlemsblad gratis för resten
av år 1977. Du kan då avgöra, om
du vill bli prenumerant ptl med·
lem~bladet från å r 1978.
MYNT KO TAKT, somnumera
ä r SNF:s egen tidskrift. kostar för
prenumeranter per helår kr 43: 75.
Bortsett från ovannämnda engångs·
avgift är således merkostnaden för
t:tt medlemskap i S 1 F endast kr
16: 25 per år. Nordisk umismatisk
Årsskrift, som du får vartannat år,
kostar mycket mer i bokhandeln!
l SN F:s stadgar finns ingen g ra·
dering mellan fysisk person som
medlem och annat medlemskap. Så·
lunda är dt.! nordiska ländernas
myntkabinett medlemmar i SNF,
likaså numismatiska föreningar i
Sverige, ävensom museer och andra
institutioner. Varje medlem - fysisk person, ideell förening eller
motsvara nde - har exakt samma
förmåner. En förening få r således

MYNTKONTAKT, Nordisk Numismatisk Arsskrifl, auktionslistor
m m och har en röst vid SNF:s
årsmöte.
M ed detta nummer av M Y NTKONTAKT följer en folder med
upplys ningar o m inträde i Svenska
Numismatiska Föreningen samt a n mä lningssede l.

50-kronan
utkommen
• ingen rusning
Så kom den d å - efter åtskilliga
sorger och bedrövelser - den efterlängtade 50-kronan till minnet av
det kung liga bröllopet. D en stora
upplagan, 2 miljo ner exemplar, sörjer d ock för att tillgånge n på myn t
ä r god. Landsortspressen rap por tera r till och med att intresset för
myntet är tämligen la mt. Första
dagen så ldes t.ex. e ndast 600 av
50.000 m ynt i Riksbanken i Örebro.

Till högstbjudande
eller
minimipriser :
1 Ad 156t (Ot) t4.700 : 1 Adt573(t +) 4.300:1 Ore 1644 arab 4 (1 å t +)
2.800 : 1 Ad 172t Jub. sign Hedl.
(1 + a ot) 9.8oo : 1 Ad 1793 ( t + å 0 1) 2.900 : 2 Dukater 1843 (01) 19.000: 1 Adrm 1873(0t) 3.900: 20krNorge 1876(01 ) 1.700 : t Penning Norge 1065-1080 Ahl. 12
(Ot) 2.200 : -

Leif Matsson
P1 434 2. Mariestad
Tf n 050t - 310 23

MYNTlUKTlON
i Kinne den 28 sept.
Inlämning ov mynt pågår
ännu en kori tid. Ring gärno
förs1, 1el. 0320-10202 ollo
vordog or kl 1O- 11. Bostodsle1efon 0320- 14909

((]L ([J; e?s
CJ

SAMLA'Ä-AUKTIONER
~

box 12 · 51101 Kinna

(Forts {rå11 sit/12)
D en nya valutautställare, som
nu nli mnes, var kaptenen J ohan
Gustaf Utter. f. 1712, d. 1787;
kapte n vid i-l essensteinska regementet 1752, RSO 1759.
En må nad senare fäster e tt meddelande i tidn ingen all m änhete ns
uppmä rksamhet vid en ä nd ring i
utfH rd ande t av d essa valutor: i
• Det Nya Wecko-blad et • (ti d ningen hette så under senare hä lfte n av
1763) nr 5 fö r den 30 jul i 1763
liises under • K undgörelser»:
Dc sm å valuter, som för Kong!.
Hcsscnsteinska Regimentel månatelige n ut gifwas, och t ilförene ware t unde rskrefne af H errar Capitainer och Riddame U tter och
Hcstesko, komma hädanefter allenast utaf endera at u nderskrifwas;
m e n inlösa s af bägge, som ti lförcne: samme sedlar fö rses n u me ra
med en st~\mpel.
Eftersom regementets valutor
gavs tll »månateligen», var de trol igen ett slags löneanvisningar, eller i varje fall a nvisningar på avlöninga rn as spetsbelo pp ; det förefall er uppenbart, att de kunde cirkulera som betalningsmedel i allm än na h andeln, eftersom manskapet för dessa sedlar ku nde skaff<t sig .o hwad til nödtor ften hörer• .
Vete r ligen har ingen enda av de
valu tor. som Hessensteinska regeme ntet gav ut, beva ra ts till våra
dagar. Om någon läsare äger e ller
har sett eller Hist om sådana a nvisn ingar, s ku lle förf. bli ytte rst tacksam för ett benäget meddela n de
däro m ti ll MYNT KONT AKT s redaktio n.
Av intresse skulle också vara att
få reda på hur länge regemen tets
valutautgivning pågick och vilken
omfattning de n hade, även som om
andra m ilitära eller civila myndi gheter har gett ut valuto r.

Köper - Säljer - Byter
Gratis prislista
Mynt, sedlor, tillbehör för
mynt och frimärken

MYNTSAMLA RE!
Ni är alltid välkommen till
B. Björnsson Mynthandel AB

Kullog. 56, S-252 20 Helsingborg
Tel. 0.42 - 1.41211
Oppet vord. 10-18, lörd . 9 - 13
Medlem ov

Efter genomförd
ombyggnad börjar
vi nu höstsäsongen
Utdrag ur vår prislista,
som sändes gratis.
25 st. olika t kr.
l 9 HH941 l / J?
2 öre l 900 runda nollor l+
2 öre l 900 ru nda nollor J
1O öre l 871 01 / 0
10 ön:1872t +
1o ii re 1873 1+
25 öre 1878 1
50 öre 1877 1?
50 öre 1936 l. 6:a OJ / 0
1 kr. 1918 1?/t
1 kr. 1923 01 / 0
1 kr l 931 OJ / O
1 kr 1934 OJ / 0

100:250:l flO,_
275:450:~50:-

400:175:-

,,50:20:150:100:250:-

O. GIOEGÅRDS

Firma ARNE E. HEDlUND
Box

3144, S-16203 Vällingby
Te lefon 08-89520 1

Vo rd . 17.30-20.00 Lörd. 12.00 -18.00

MYNTHANDEL
Odengatan 38
Box 19119
10432 STOCKHOLM 19
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Kortvarig
mynt·
utställning
i Linköping
Söndagen den J9 juni invigdes
stiftsbibliotekets i Linköping nyordnade myntutstä llning. Vid ut·
ställningens arrangerande har jur d r
E rnst Nathorst-Böös varit behjälp·
lig. Myntsamlingen har a no r långt
tillbaka i tiden. Den grundades av
ä rkebiskopen Haquin Spegels son
Jacob (död l 705).
Tyvärr stängdes expositionen re·
dan dagen efter invigningen på
grund av otillräckliga säke rhetsan·
ordningar. Så snart man rått bot på
bristerna kommer dock utstä llningen att öppnas igen. (Sc äve n sid 26.)

TB MYNT HB
U. Thimberg R. Berg lund
Prislista nr 5 sändes gratis
på begäran

KO PER
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHOR
UTIERATUR
Erstagaton 14
116 36 Stockholm
Tel. 08-410133
Oppethållande:
Vard. 10-18
Lärd. 10-13
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T I LL
Y ITTERHETSAKADE MIENS
BIBLIOTEK INKOMMEN
NUM ISMATISK LITTERATU R
Adress: Storgatan 4 1
Box 5405, l 14 84 Stockholm
Öppet: månd ·fred 9 · J 6

Andersen, Gunnar
Banknotes: principles and aesthetics
in security graphics/ Gunnar Andcr·
sen. - Copcnhagen, 1975. - 66 s.

Bendixen, Kirsten
Danmarks m0nt / af Kirsten Bendixen . - 2. udg. - K0benhavn,
J976. - J09 s.; i11.

J ANUA RI · FEBRUARI 1977

Davenport, John S

Ahlström, Bjarne m fl

German seeular talers J600 - J 700/
John S. Davenport. - Frankfurt
a.M ., 1976 - 588 s.; iii.

Norges mynter = The coinage of
Norway l Bjarne Ahlström, Bern·
hard F. Brekke, Bengt Hemmingsson. - Stockholm, 1976. 165 s.; iii.

Ahlström, Bjarne m fl
Sveriges mynt 1521-1977 = The
coinage of Sweden l Bjarne Ah lström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson. - Stockholm, J976. 325 s.; iii.

EXTRAP RIS
JU BILE UMSMY NT
Kval.

lo

jo1

+J01

j1

+

1897 2 kr
100 85 70
1907
125 110 75
1921
75 65 45
1932
85 75 55
1938
50 40 25
19355kr
60 45 30
1952
245 225 175
1959
70 55 45 25
1962
385 350 225
1966
20 18 15
1972 10 kr
25 20 18
197550 kr 115
197650kr 70
m. kossett 75
1976 års set 22:i kassett 28: myntverksf örp. 30: Moms ingår. Order över
200 kr portofritt

Myntet i Malmö
St. Nygat. 17, 21137 Malmö
Tel. 040 -12 99 30

Fuchs, Wi lly
Platin und seinc Verwe ndung a ls
M ilnzmeta11. F rankfurt am Main
1969. ss 1/275-1/3 19. (GeldgeschichtJiche Nach richten. Sonderhcft. l .)

Krzyza nowska, Aleksandra
Skarb dcnar6w rzymskich z D rzewicza = Les tresor des deniers
romains de Drzewiczl A leksandra
Krzyzanowska. - Wroclaw. 1976.
88 s.. 24 pl.-bl.

Kulturbund der Deutschen
demokratischen Republik
Fachgrup pe Numismatik, Dresden
Milnzausstellung 1976 / Kulturbund
der Deutschen demokratischen Re·
publik . Fachgruppc Numismatik,
Dresden. - Dresden, J976. 45 s.: iii.

Martin, Peter-Hugo
Die Schriften von F riedrich WieJandt: zum 7. September 1976 im
Auftragc der Badischen Gesellschaft fUr Milnzkunde, Karlsruhe /
zusammengestellt von Peter-H ugo
Martin . - Karlsruhe, 1976. - 32 s.

Mitchiner, Michael
Indo-Greek and [ndo-Scythian
coinage ...
7: the dccline of the lndo-Scythians
. .. : contcmpora ries of the IndoScythians ... - J976. - vi s.,
s. 58 J -673, vii-xix.

Mitchiner, Michael
l ndo-Greck and l ndo-Scythian
coinagc ...
8: the Indo- Parthians: their Kushan
neighbours. - 19 76.- vi s.,
s. 675-783, vii-xix.

Mitchiner, Michael

Savolainen , Toivo

l ndo-Grcck and lndo-Scythian
coinagc ...
9: Greeks, Sakas and their con·
temporaries in central and southern
l ndia ... - 1976.- iv s.,
S. 785·924, V· XX.

Suomen meta!Jjrahat varianttcineen
1864- 1975 / Toivo Savolainen. Helsinki, 1975. 48 s.

Mitchiner, Michael
The multiple dirhems of medieval
Afghanistan. London 1973.
(7). 137. Il s.

Money talks
A numismatic anthology selected
from Calcoin news. Ed. by James L
Betton. Assistant editor: Robert
Berman ... Covina, Calif. 1970.
Il. 372 s.

Monnaie de Paris, Pari s
Bclmo ndo å la Monnaic de Paris:
sculpturcs, dessins, aquarelles, integrale des medailles: exposition
19 novcmbre 1976-21 janvier 1977 /
M onnaic dc Paris. - Paris, 1976.85 s.; iii.
Kun gl. M yntkabineuet - Statens
muscum för mynt-, medalj- och
penninghistoria
Myn t i mittens rike: en Kinakrönika
i 4000 å r / [utst.) Kungl. Myntkabinettet; text: Ernst Nathorst·
Böös. - Stockholm, 1976. - 32 s.
Numismatisk index: register til
Nord isk numismatisk unions med·
lemsblad 1936-1970 og Numismatisk forenings medlemsblad
1916· 1936 / udarb. af Finn Ras·
mussen og Hjejl Resen Steenstrup.
- K\') bcnhav n, 1976. - 154 s.
Pa per mon c y of the 20th ccnt ur y l
based on a manuscript by Arnold
Keller. - St. Louis, Mo., 1973·.
l. - Sc katalog - 1974.
2. - 1975. - (4), 54, 80, 24, 8. 17, 5.
13, 10. 10. 8. 6. 15, 8 s.

Rittmann. Herbert
Sächsische Geldgeschichtc 17631857. Das Geld im KurfUrstentum
und spätercn Königreich Sachsen
vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Wie ner Mi.inzve rtrag.
Fra nkfurt 1972. 67 s. (Geldgcschichtliche Nachrichte n.
Sondcrhcft. 2.)

Rui . Halfdan
Biografiske data vedrorende per·
so ner på R ui-medaljer 1898· 1973 /
Halfdan R ui. - Os lo, u.å. {1975?].
- 19 s. (Småskrift l Norsk numis·
malisk forcning; 17.)
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ciner antiken Goldwährung / Fried·
rich Bodenstedt. - Mainz a m
Rhein, 19 76. - (4), 170 s., Il pi.· bl.
Edwardian monetary affairs
( 1279-1344): a sympos ium h eld in
Oxfo rd, August 1976 / ed. by
N. J. Mayhew.- Oxford, 1977. (8), 186 s. (British archaeological
reports; 36.)
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Riksdal rar, guldmynt
en J.; mnorsm y nt i ltöga
kl'aliteter erbjudes och
k öpes. Ä uen svenska
frimiirken, postfriska
oclr st ii m p/ad e finns

Sayers. R S
The Ban k of England 189 1· 1944 /
R .S. Sayers.- Cambridge, 1976
(1-2 & Appendixes).
xxiv, 385 s.
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Adressändring l
Använd postens adressändringsblankett, som du
sänder till :
MYNTKONTAKT
Prenumerationsavd.
Essingestråket 27
112 66 STOCKHOLM

Jul-, Mors-,
Arstallrikar,
äggkoppar,
krus,
figurer mm
o

Samtliga fabrikat, årgångar
oftast i lager för omgående
leverans - detalj - engros

F:a

BO SVENSSON
Box 638,601 14 Norrköping
Gatuadress: Hospitalsgatan 8
Telefon 011-1 O 75 29
31

Lördagen den 22 oktober
håller vi vår första

MYNTAUKTION
på Sheraton Hotel
i Stockholm

•
Den rikt illustrerade katalogen
utkommer ca en månad
före auktionen .

•
Katalogen kan du få om du skickar oss
ditt namn och din adress.
(Ange att det gäll er myntauktion)
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