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Höstprogrammet 1978
SEPTEMBER
Lördag 9. Medeltidssektionen samlas kl. 15.00 östermalmsgatan
8 1. Stockholm. Lars O. Lagerqvist talar om "Myntningen under
E rik av Pommern".
Tisdag 12. Föreningsmöte kl. 18.30 östermalmsgulan 8 1. Stock-

holm. Diskussion om kvalitetsbestämn ing av mynt.
Onsdag 20. Föredrag kl. 19.00 på tyska av dr Arkad i Molvygin.
Tallinn. om "Fynd av svenska mynt från 900 - 1500- talen i. Baltikum". Lokal: Hörsalen. Statens Historiska Museer. Storgatan 4 1.
Stockholm.
T orsdag 21. Antiksektionen samlas kl. 18.30 östermalmsgatan 81.
Stockholm. Harald Nilsson kåserar.
OKTOBER
Onsdag Il. Medeltidssektionen samlas kl. 18.30 Östermalmsgatan

81 . Stockholm. l nger Hammarberg ta lar om "Sturet idens myntning".
Lördag 21. Föreningsmöte kl. 14.00 östermalmsgatan 81. Stockholm. Programmet ej fastställt.

NOVEMBER
Onsdag l. Antiksektionen samlas kl. J 8.30 östermalmsgatan 81.
Stockholm. Bengt Hoven talar om Sassaniderna.
T orsdag 9. Föreningsmöte kl. 18.30 östermalmsgatan 81. Stock-

holm. Programmet ej fastställt.
Onsdag 15. Medeltid ssektionen samlas kl. 18.30 östermalmsgatan
81, Stockholrn. Programmet ej fast ställt.
Fredag 24. Höstauktion i hörsa len. Statcns Historiska Museer.
Storgatan 41. Stockholm, kl. 18.30. Utilindska mynt. Visning från
kl. 17.00. Se också under AUKTIONE R.
Lördag 25. Höstauktionens andra dag r~ed biirjan kl. 14.00. Svenska mynt. Visning från kl. 12.30. Se också under AUKTIONE R.

DECEMBER
Lärdag 9. Antiksektionen samlus kl. 14.00 på Kungl. Myntkabinet-

tet. Storgatan 4 1, Stockholm. Harald Nilsson Hinmar en kort orientering om kabinettet. Tag gärna med dig egna mynt fi'ir bestlimning och diskussion!
Onsdag 13. Fören ingsmöte kl. l R.30 österma lmsgatan 8 1, Stockholm. Liten julfest.
Onsdag 20. Medelt idssektionen samlas kl. 18.30 östermalmsgatan
8 1. Stockholm. Programmet ej fa stställt.
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Kring drottning
Desiderias minnesoch belöningsmedaljer
Av TORGNY LINDGREN

F lera icke· regerande med lemmar
av huset Bernadotte har som min ·
nesgåva e ller be löning utde lat me·
daljer med givarens resp. givarin·
nans bild på åtsidan.
Medaljerna ä r bes krivna av Bro r
Emil Hildebrand, Sve riges och
svenska konungahusets minnespen ·
ningar etc., Il, Sthlm 1875, s. 393,
423, 445, 477, 507. 523 . 535; d etta
arbete citeras i d et fö lja nde som
Hild. T yvä rr basera r Hilde bra nd
sin beskrivning enbart på i Kun gl.
M yntkabinettet befintliga a vslag a v
s tampa rna till meda ljernas å t· och
frå nsidor, inte på ve rklige n ut de la·
de exemplar. Hildebra nd ber ö r öv·
e r huvud ta ge t inte d en viktiga frå·
gan om medalje rna skulle bä ras e l·
ler inte och såled es inte he ller hur
de i föreko mma nd e fa ll bars. Ej
heller ä r de nna fråga tillfredsstä l·
!ande beha ndlad a v K a rl Lö fström .
Kungl. meda ljen L itte ris et a rtibus.
Sthlm 1935. s . 3 7 f f., e ller av E rnst
E . Areen, D e no rdiska lä ndernas
officiella be löningsm edalje r. Sthlm
1938, s. 84 ff. - D e båda sistnä mn·
da författarna begagnar o fta fo r·
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muleringen, att vederbörande me·
daljgivare .\ ·tiftade sin medalj det e l·
ler d et å ret, varigenom läsaren får
d en up pfattningen, att man kan
fas tstä lla e n d efinitiv och dokumen·
te rba r instifte lseakt, vilket ingalun·
d a ä r fa llet: i själva verke t menar
bå da fö rfatta rna med instifte lseå r
de t å r. d å m edaljens existens ti·
digas t kunn a t be läggas. - Den en·
d a rimliga indelninge n av dessa be·
lö ningsm ed a ljer ä r e ft er medaljgi·
va re. Aree ns besy nnerliga indelning
gö r hela m a teri a let svå rö ve rskåd ·
Iig t.
Ättemodern. drottnin g D esideria,
K a rl XIV J o ha ns gem å l, ha de ing·
e n speciellt fö r ä nda m å let prä glad
så da n minnes· och belö ningsmeda lj
uta n ho n begagna de e ljest före lig·
ga nd e m edalje r med henn es bild. l
några fa ll ha r dessa med a ljer d ä r·
v id inte präg la ts med d en vanliga
frå nsida n uta n med en frå nsida,
som försetts med en särskild, fö r
tillfä llet lä mpad text.
Post· och l nrikes Tidningar 4. 8.
1836:

H. M. Drottningen behagade i
gå r e. m. bese det nya, väl ordnade
Myntverket, med dess Mekaniska
inrättningar, lwarvid Verkets öf·
ver-Direktör och Tjenstemän voro
tillstädes, och vid hvilket tillfälle
nå gra exemplar af Hennes Maj:ts
kröningsmedalj uti Dess höga när·
varo präglades. dem H ennes Maj:t
täcktes till några bland d e nä rva·
rande utdela.
" Myntverket " , som drottningen
besökte, var det äldre m ynte t. som
lå g vid det to rg. som ä nnu hete r
M ynttorgeL M ynt verket var unde r
å ren 1833 · 1877 samma ns laget m ed
ko ntrollverket till " K o ng l. M ynt·
och Controll · W erken". Den för
dessa verk ge me nsamma ö verdirek·
tö ren, som var tillstäd es vid drott·
n inge ns besök, var N ils Wilhe lm
Almroth.
Drottning Desideria krö ntes å r
1829. I anledning av krö ningen lä t
rikets ständ er s lå en m eda !j a v 19: e
storleken (H ild . nr 3; iii. l), som
blev färdig först å r 1833 . Det kan
vara denna stora medalj, som åsyf.
tas i tidningsnotisen härovan; det är

emellertid inte uteslutet, att d et var
exemplar av myntgravören L udvig
Pe rsson Lundgrens lilla krönings·
penning av 5:e storleken ( H ild. nr
4; iii. 2). som präglades vid detta
tillfälle. Vi vet heller inte i vilken
metall medaljerna slogs vid detta
besök.
Post· och Inrikes Tidningar 2. Il.
1836:
H. M. Drottningen, som begagnar hvarje tillfälle att med K ongl.
Nåd och frikostighet omfatta det
under Dess höga beskydd ställda
allmänna Institutet för döfstumma
och blinda, har deraf åter i dessa
dagar lemnat berörde inrättning ett
förnyadt vedermäle. Icke allenast
de 15 derifrån i höst utskrifne Elever hafva blifvit ihågkomne. Till
K yrkoherden, L. N. 0., Doktor Pettersson, som med ospard möda besörjt samma E levers slutliga Christendoms-undervisning och beredelse till den Hel. Nattvarden, har
Hennes Maj:t behagat Sjelf öfver·
lemna en stör re medalj med Dess
höga bröst bild .

Teol. dr Abraraam Zacharias Pet·
tcrsson, f. 1792, d. 1857. var kyrkoherde i Jakob och Johannes åren
1830 - 1843 och i Nikolai åren 1843 ·
1857. Han blev ledamot av direktionen för Allmänna institutet för
dövstumma och blinda år 183 5.
På basis av tidningsnotisen hä r·
ovan kan vi inte fastställa, vilken
medalj kyrkoherde Pettersson erhö ll av drottningen. Förutom den
nyss omtalade stora krö ningsme·
daljen kan vi tänka oss en medalj.
till vilken fransmannen Jean J acques Barre graverat stamparna och
som finns i två storlekar. nämligen
15:c ( Hild. nr 1: iii. 3) och ll:e
(H ild. nr 2: iii. 4). Märkligt nog
nämner tidningsnotisen inte. om
k yrk oherde Petterssons medalj var
präglad i guld eller silver.
Ej he ller ä r det möjligt att med
bestämd het säga vilka medaljer det
är fråga om i följande tidningsnotiser.
Carlstads Tidning 5. 12. 1835:
Deras Majestäter Konungen och
Drottningen, som wid Deras resor
genom Eda Socken detta år täcktes

i Nåder taga uti ögnasigte den M inneswård, som f.d. Gränse-Tull-öfwerlnspektoren Erik Noreen wid
Eda Skans i anledning af Sweriges
och Norriges förening låtit uppföra.
behagade tilldela bemälte öfwer·
Inspektor 2:ne Medaljer: den ena
med H . M . Konungens Bröstbild
och Namn, med inskrift "För Medborgerlig Förtjcnst'': den andra med
H. M . Drottningens Bröstbild och
Namn.
Post· och Inrikes Tidningar
21. Il. 1846:
H.M. Enke·Drottningen har. med
tillkännagifvande af Dess Nådiga
välbehag öfver den af Friherre R.
Cederström detta å r utgifna "Minnessång öfver Konung Carl X IV
Johan", låtit t illställa F örfattaren
en större Guldmedalj, prydd, å"ena
sidan, med Hennes Maj:ts bröstbild, samt, å den andra, med Ko·
nungarne Carl Johans och Oscars
namnchiffer, jemte omskrift: ··A lir

genom dem, allt för dem".
Friherre Claes Rudotr Ceder·
ström, f. 1816, d. 1908, erhöll pris
även av Svenska akademien .

/11. /.
Vroliningens kröning /829.
Graverad av L . P. L11ndgren (1833). Slagen enligt besl11t av
rikets ständer (1830). Hi/d. nr 3.
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Av tidningsnotisen hä rovan fram ·
går visserligen klart. a tt Cederströ m
tillde lades e tt exemplar i guld av
Barres nyss omtalade medalj, me n
det ä r ovisst i vilken storlek: "större" säger därvidlag ingenting, ty när
dt:t gälle r e n medalj i g uld kan liven
en meda lj i Il :c storleken beteck nas som "stö rre··.
l KungL Myntkabinettet finns ett
exemplar i guld av Ba rres medalj i
Il :c storleken. Det har tillhört för fattaren och hovmannen friherre
Bernhard von Ocskow, L l 796. d.
1868. Medaljen har följande dc·
dikation inslagen i randen: TI LL
F RIH . m.m. 8 . v. BESKOW. Det
förefaller högst sannolikt. a tt Oes-

kow e rhå llit medaljen av drottningen, men tyvä rr finns ingen uppgift
va re sig o m tidpunkten för eller om
anledningen till utmärkelsen.
En av drottning Deside rias tjänare erhö ll å r 1852 e n meda lj av
Il :e sto rleken ( Hi Id. nr 5; iii. 5).
Som å tsida begagnades åtsidan till
Barres nyss omtalade medalj i
nli mnda storlek. Frånsidan var graverad särskilt för ä ndamåle t; den
innehöll fö ljande text: GIFYEN
Ar E KE- DROTTN ING EUGEIA BER HARDI A DESIDERIA T ILL LEO
BOISSELET
röR 33 A RS T ROG EN TJ ENST
1852.
.
Lcon Boisselet "var Drottningens

III. 2.
Dmttlli11ge11S kru11i11g 1829.
A v L. P. Lwrdwr11. Hi/d. 11r 4.

III. 3.
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Drott11i11g n esidaia. t l v J. J. Barre. Hi/d. 11r l .

Löpare"; vi har inte kunnat fastställa när eller var han dog, inte
heller var medaljen har hamnat.
På basis av beskrivningen ä r det
omöjligt att säga•. om medaljen var
s lagen i silver eller guld. Inte he ller
vet vi, om den skulle bäras.
Hildebrands formul ering "K. Mk.
o. B-n i silfver" betyder givetvis bara, att Kungl. M yntka bincttet och
riksbanken äger avslag i silver av
stamparna till medaljen, men säger
ingenting om i vilken metall Boisse·
lets exemplar - d.v.s. det enda
verkliga medaljexemplaret - var
s laget. (Beklagligtvis har sådana
stampavslag inte bara ko mmit till
KungL Myntkabinette t och riksbanken samt andra offentliga samlingar, där de kanske inte gör någon större skada, utan också förirrat sig till privatsam la re.)
Post- och Inrikes Tidningar 2. Il .
1858:
H. M. Enkedrottningen har behagat tilldela trädgå rdsmästaren
Wennström en meda lj i silfver. för
öfverlemnandet till H . M: t af en
korg med päron (Citro ns dc Carmes) af det enda fruktträd af detta
slag som blifvit i Sverige odladt.
Trädgårdsmästa ren Johan Peter
Wennström avled 89-årig den 29
augusti 1891 som en förmögen man.
l sitt testamente förordnade han:
"7:o ti ll Stockholms G artnersil Il·
skap skola öfverlemnas dc två silfvermedaljer, jag erhå llit, den ena af
nu aflidna Enkedrottning Desideria och den andra af Svenska Trädgårdsfören ingen ".
De båda medaljerna finns alltjämt hos Stockho lms Ga rtncrsä llskap. Den medalj, som Wennströ m
erhöll av drottning Des ideria. var
ett exemplar i silver av Barres nyssnämnda medalj i 15:e storleken
(Hild. nr l). Den har ingen bäranordning och var således avsedd att
förvaras: inte heller har den någon
som helst inpunsad eller ingra vc rad
inskrift, som hänsyfta r på givarinnan eller på mottaga ren.
Post- och Inrikes Tidninga r l. 5.
1861 :
Medalj. Hyrkusken, f.d. fodermarsken hos framlidna H . M. Enkedrottning Desideria J. U. Westerling har i dessa dagar erhållit en å r
1860 af framlidna Hennes Majestät
honom tilldelad medalj af 8:c storleken med Hennes Majestäts bröst·
bild å ena sidan samt å den andra
inskriften: ..af H. M. Enkedrottning
Eugenia Bernhardina Desideria till

1/1. 4.

Oroilning Desideria. A v J. J. Barre. Hi/d. nr 2.

III. 5.
Belöningsmedalj utdelad 1852.
Åtsidan av J. J. Barrl.'. Hi/d. nr 5.

fodermarsken Jonas Ulric Westerling för 18 å rs trogen tjcnst. år
1860".
Någon medalj av 8:e storl eke n
med drottning Desiderias bild är in te känd. Troligt ä r därför. att tid ningsnotisens uppgift om medaljstorleken är felaktig och att Wes terlings medalj antingen var av ll:e
storleken, liksom den Leon Boisselet tilldelade medaljen, i vilket fall
den bör ha haft samma åtsida. eller
också var av 5:c storleken li ksom
efterföljande medalj: med hänsyn
till att medaljerna utdelades unge·
fär samtidigt och till hovfunktionä·
rer med likartad stä Ilning och med
jämförlig tjänstetid synes det sena·
re alternativet vara det sannolikaste.
Jonas Ulric Westerling avled den
12 september 1884 i en ålder av 69
år. Hans bouppteckning ger ett

mycket förmöget intryck: den upp·
tar fastighet på Djurgården och 54
hästar samt åkdon. värderade till
över 14.000 kronor. ävensom fickur. ringar och kråsnålar av guld.
men däremot ingen medalj, vare sig
av silver eller av guld.
Såvitt känt är, har endast en av
drottning Desideria förlänad belöningsmedalj avsedd att bäras bevarats till våra dagar. Den finns nu
i L. E. Bruuns på utdelade exemplar av svenska belöningsmedaljer
förhållandevis rika samling i Det
Nationa 1- historiske Museum på
Frederiksborgs slott och redovisas
under nr 18098 i den av Georg
Ga lster uppgjorda katalogen (iii. 6).
Åtsidan är densamma som till Hild .
nr 4. men frånsidan är slät och däri
ä r ingraverat: "Af Enke Drottning
Eugenia Bernha rdina Desideria till

III. 6.
Belöningsmedalj rudrlad 1860.
Å tsidan av L . P. Lrmdgren.
Bruwr nr 18098.

Carl Ludvig Östberg för 21 års
trogen tjenst 186o··. Medaljen, som
är präglad i guld och väger Il
gram. är upptill försedd med en liten "tapp", i vilken sitter en ögla:
genom öglan löper en ganska stor
ring av spiraltråd. Det lir dlirför
sannolikt, att m eda l je n har burits
på bröstet i ett genom rin gen trätt
band: färgen på detta band vågar
vi inte uttala oss om.
Carl Ludvig Östberg. som var löpare, avled den l 7 februari 1874.
63 år gammal. l hans bouppteck ning finns upptaget ··Guld. l Rin g
och l Medalj".
Om någon av MYNTKON TAKTS läsare känner till andra av
drottning D esideria utdelade minnes- och belöningsmedalja, tar vi
gärna emot ett vänligt meddelande
därom.
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AUI{TION 18
Hotel Sheraton-Stockholm, den 14-15 oktober 1978

•

•

•

SVERIGE MED BESITI'NINGAR
Ur Gunnar Ekströms samling samt från privat lämnare.
Medeltidsmynt bl. a. Olof Skötkonung (2 ex.) ;
Knut Eriksson, Lödöse; Knut Långe; Albrekt, Kalmar, örtug;
Erik av Pommern, Åbo, örtug och 4 penning.

Guldmynt, såsom dukater 1674, 1718, 1804 (Dalarna).
Ett f lertal bättre silvermynt, varav daler 1534,
1544 (praktex.); Åbo, 16 öre klipping 1557; lj2 daler 1563;
Johan III, 4 daler u.å. ; Hert ig Karl, 2 mark 1587;
Gustav II Adolf, 4 rdr u.å.; % mark 1617;% rdr 1723,
50 öre 1862.
Bättre kopparmynt samt ett större antal plåtmynt.
I övrigt omfattar auktionen
SVENSKA SEDLAR OCH MEDALJER
ANTIKA GREKISKA OCH ROMERSKA MYNT
RYSKA MYNT • UTL ÄNDSKA GULDMYNT

B. AHLSTRÖ M

MYNTHANDEL AB
Mäster Samuelsgatan 11
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08-101010
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Gunnar Ekströms stiftelse
för numismatisk
forskning
Av BJARNE AHLSTROM och LARS O. LAGERQVIST

Gunnar Ekström var född i Maria församling, Stockholm
den 29 december 1883. Efter studenten tog han examen
vid Schartau samt praktiserade i Berlin och Stockholm.
Efter anställning hos ett privatföretag - med vistelse i Abo
191 O -1916 - startade han 1927 ett eget företag,
Maskin AB Gunnar Ekström, som han sålde 1945 för att
dra sig tillbaka som pensionär; han var sedan 1938
bosatt i Bromma . Den 23 juli 1969 avled han. Så ter sig
de yttre konturerna av denne storsamlares levnadsbana.

Gunnar Ekström kom först vid 36
års ålder att intressera sig för nu·
mismatiken och detta av en tillfällighet. Många har väl någon gång
hittat ett gammalt mynt utan att
det frestat dem att ägna sig å t mynt·
samlande, men för Gunnar Ekströ m
blev fyndet av ett svenskt koppa rmynt - 2 öre S.M. från Fredrik l
- början till en svensk myntsam·
ling, som skulle växa ut till en av
de förnämsta som någo nsi n funnits
i privat ägo. Genom myn tha ndlare
som D. Holmbe rg, T.G. Appelgren
m. fl. samt genom ständiga besök
på auktioner och förvärv av sam·
lingar inom och utom landet, växte
kollektionen snabbt. Genom byten
och försäljningar såg han också till
att endast så vackra exemplar som
möjligt förblev kvar i samlingen.
Han försummade ej heller att studera numismatik och fick med ti·
den omfattande kunskaper i ämnet.
Som en gärd av uppskattning valdes han 1955 av Svenska Numisma·
tiska Föreningen till korres po nde·
rande ledamot. Ur Nils Ludvig Ras·
mussons nekrolog 1969 (NN U M nr
lO) citerar vi följande: "Gunnar Ek·
ström sökte under sin lå nga tid som
självpensionerad trä nga djupare in
i det numismatiska studiet och fann

då att det bästa sättet härför var
egen vetenskaplig forskning. Sä till·
kom den långa uppsatsen i Nordisk
Numismatisk Arsskrift 1952 "Mynt·
mästaren Sebastian Schoras samt
myntningen i Upsala och Stock·
holm 1589". Genom ihärdigt arkiv·
studium lyckades han tillföra våra
kunskaper om den tidens myntning
nytt viktigt kunskapsstoff. Det pas·
sade hans utbildning att han i detta
sammanhang fick tillfälle att i hög
grad ägna sig åt myntens tekniska
historia".
Unde r senare år sysslade Gunnar
Ekström med en beskrivning över
Ka rl X l:s mynt, som han emellertid
fann överstiga s ina krafter. Mate·
ria let samt en penningsumma över·
lämnades av honom till Kungl.
Myntkabinettet; han belönades härför av Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien med
dess jetong.
Gunna r Ekström utövade tillsammans med sin hustru Wera ett gäst·
fritt värdskap i den vackra villan i
Bromma. där många numismatiker
beundrade valda delar av den ut·
sökta samlingen.
Fru Wera Ekström upprättade
genom ett donationsbrev den 12 ju-

ni 1974 Gunnar Ekströms Stiftelse
för numismatisk forskning.
Samlingen skall försäljas genom
B. Ahlström Mynthandel AB i
Stockholm och influtna medel till·
falla stiftelsen.
Stiftelsens stadgar lyder som föl·
j er:
§1
Gunnar Ekströms Stiftelse för numis·
matisk forskning är grundad på de
tillgångar som kommer att överlämnas
av fru Wera Ekström till förvaltning i
Skandinavlska Enskilda Banken för
stiftelsens räkning .
Till stiftelsens kapital må även läggas tillgångar. som kunna överlämnas
som gåva eller genom testamente under förutsättning att sistnämnda till·
gångar skall förva ltas utan undantag
enligt denna stiftelses vid varje tid·
punkt gällande stadgar.

§2
Stiftelsen har till huvudsakligt ända·
mål att främja den numismatiska forsk·
ningen och därtill hörande utbildning
genom
att verka för upprättandet av en separat professur l numismatik och
penninghistoria vid Stockholms
Universitet
att utdela stipendier för universitets·
!ltuderandc med inriktning på mynt-

och penninghistoria inklusive me·
daljkonst samt för resor för forsk·
ningsändamål inom ämnet numis·
ma tik
att utdela bidrag avseende ett begrän·
sat forskningsprojekt Inom ovan
nämnda områden.
l undantagsfall och då statliga och
andra anslag ej täcker kostnaderna för
förvärv av synnerligen märkliga före·
mål till statssamlingarna {nuvarande
Kungliga Myntkabinettet) må bidrag
lämnas för inköpet.
Bidrag till professuren i numismatik
och penninghistoria må högst uppgå
till kr. 100.000: - årligen l dagsvärde
och må utgå endast intill dess Stockholms Universitet inrättar en ordinarie
professur i numismatik och penninghistoria.
Stipendier må högst utgå till ett be·
lopp som totalt motsvarar tre års stu·
dier. Bidrag till visst forskningsprojekt
må ej utgå under längre tid än tre år.
§3
Stiftelsen förvaltas av en styrelse som
består av fem ledamöter jämte supp·
Jeanter och som har sitt säte l Stockholm. En ledamot skall utses av Stockholms Universitet. en av Kungliga
Myntkabinettet. en av Skandinaviska
Enskilda Banken och en av Svenska
Numismatiska föreningen vilken sist·
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nämnde ej skall vare anställd vid någon av de här nämnda Institutionerna
(Sthlms Universitet, KMK. S-E banken)
och som bör vare insett i frågor som
rör medlens placeringar. Som femte
ledamot ingår mynthandlare Bjarne
Ahlström. Ahlström är ledamot av sty·
relsen under sin livstid eller Intill dess
han avsäger sig uppdraget. Därefter
utses den femte ledamoten av ovnga
ledamöter och denne skall vara fri foretagare. De fyra forstnämnda styrelseledamöternas mandetperiod utgor
tre år. Omval får ske. Styrelsen utser
inom sig ordförande och vice ordförande varje gång för en tid av tre år.
Suppleanterna deltager endast l beslut då ordinarie styrelseledamot avlidit eller blivit oförmögen till arbete
eller vistas i utlandet på sådant avstånd från stiftelsens säte att de Icke
rimligen kunna deltaga l sammanträde.
Styrel sen skall sammanträda minst
två gånger årligen.
Vid beslut om Inköp ov gåva eller
lämnande av bidrag till göva til l de
samlingarna
statliga numismatiske
skall enhällighet föreligga.
Styrelsen äger förordna ombud att
söka, kära och svara å stiftelsens vägnar, så ock att i övrigt föra stiftelsens
talan.
§4
Stiftelsens kapital må placeras inom
eller utom Sverige med sikte på värdebeståndighet inom gränserna for en
rimlig avkastning.
Målet bör vara att ökningen varje år
av kapitalet inklusive kap italavsättnmg
motsvarar ökningen av konsumtionsprisindex.

§5
Stockholms Universitet. Kungl Myntkabinettet och Svenska Numisma tiska
föreningen äger var och en utse en
huvudman för stiftelsen. Dessa utse
inom sig ordforande.

§6
Stiftelsens verksamhe tsår löper från
den 1 / 9-31 / 8.
Föreningen Auktoriserade Revisorer
utser en revisor och en suppleant för
en tid av tre Or. Båda skola vara auktoriserade revisorer.
Revisorn skall for varje verksamhetsår granska stiftelsens ekonomiska
förvalt ning och räkenskaper. Revisionen skall vara avslutad Inom tre månader efter verksamhet sårets utgång.
Om revisorn icke har funnit anledning
till anmärkning mot styrelsens ekonomiska förvaltning skall ansvarsfrihet
anses vara beviljad. Om revisorn nktar anmärkningar mot styrelsens för·
valtning äger huvudmännen besluta
om ansvarsfrihet. Som huvudmånnens
beslut skall gälla den mening om vii·
ken de flesta enar s1g.
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§7
Stiftelsens värdepapper skall förvaras
l öppet förvar l Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning. Kungsträdgårdsgatan 8. S tockholm.
Av den behållna årsinkomsten av
stiftelsens tillgångar skall lägst en
tionde l och högst en femtedel läggas
till stiftelsens kapital. Vad som därefter återstår skall senast inom tre år
disponeras för de ändamål för vilka
st1ftelsen har inrättats.
Styreisen må även besluta om kapitalutbetalning. Skulle Skandinaviska
Enskilda Banken upphöra som i huvudsak privatägt företag skall tillgångarna overföras till Schweizerischer
Bankverein. Basel, Schweiz.

Även paragraferna 4 och 8 får icke
tindras.
§9
l övrigt kan lindring av dessa stadgar
ske om samtliga styrelseledamöter
och revisorn är därom ense.

§8

Fru Ekström har den 30 november
1976 förtydligat stadgarna med följande tilläggsbestämmclst:r:

Betraftande stiftelsens ändamål
ingen ändring ske.

får

§ 10
Denna stiftelse skall vara undantagen
från tillsyn enligt lagen om tillsyn över
stiftelser av den 24 maj 1929.

§ 11
Det är donators onskan att styrelsen
upprätthåller denna sttftelses självstandighet Inom ramen för vid stiftelsens tillblivelse gällande stadgar.

Genom gåvobrev den 12 juni 1974
har jag instiftat Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning och i
samband därmed låtit upprå tta samt
undertecknat stadgar för stiftelsen.
Stlftelsens ändamå lsbestämmelser
är intagna i stadgarnas § 2.
Landets forskningsorganisation är
under ombildning. Bland annat på
grund hcirav har paragrafen erhållit en
för snav utformning. Utan andring av
stiftelsens ändamål får 1ag därfor for
ändamålens genomförande härmed
förordna att sagda paragraf skall ha
följande lydelse:
''Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska
forskningen och därtill hörande utbildning genom
att verka för upprättandet av en separat professur i num ismatik och penninghis toria vid Stockholms universitet eller Humanistiska Forskningsrådet e ller Riksa ntikvarieämbetet och S tatens Historiska Museer.
att utdela stipendier för universitetsstuderande eller motsvarande med
inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt
för resor for forskningsändamål inom äm net numismatik,
att utde la bidrag avseende e tt begrä nsat forskni ngsproje kt Inom ovan
nämnda områden.
l undantagsfall och då stotliga och
andra anslag ej täcker kostnaderna för
förvärv av synnerligen märkliga föremål till statssamlingarna (nuvarande
Kungliga Myntkabinettet) må bidrag
lämnas för inköpet.
Bidrag till den angivna professuren
må utgå endast intill dess den på donationsmedlen inrättade professuren
avlöses av ordinarie professur i Stockholm i sagda ämnen. Supendler må
hogst utgå till ett belopp som totalt
motsvarar tre års studier. Bidrag till
v1sst forskningsprojekt må OJ utgå under längre tid än tre år."

St iftelsens styrelse u tgöres, när de nna artikel utkomme r. av följande
pe rsoner: Universitetsrektorn professor Staffan H elmfrid, utsedd av
Stock holms Un iversitet, ordfiirandc; som sup pleant har unive rsitetet
utsett pro fesso r Ro lf Ad amson .
M use idirektöre n doce nt Brita
Mal me r, utsedd a v K ung l. M yntka binettet; som suppleant ha r K ung l.
M ynt kabinettet utsett förste antikva r ien Ulla Westermar k.
Bankdirektö r Iva r-Georg Möller,
utsedd a v S kan d inaviska Ens kilda
Ba nk en , m ed h er r H a ns Dec k · Fri is
som sup pleant.

Fil. kan d . Björn T a rras- W a h lbe rg. utsedd av Svenska Numismat iska Före ningen, med byrå direktör
C laes G r ill som supp leant.
D irekt ö r Bjarn e Ahlströ m , sjä lvsk rive n ledamo t; d enn es suppleantpos t är va kant.
Som huvudmä n fungerar följande personer:
Professor Gunnar H oppe, utsedd
av Stockholms Universitet;
byråchef K arl- E rik H ögner , utsedd av Riksantikvarieämbete t och
Sta tens h istoriska museer i dess
egenskap av m yndighet fö r Kun gl.
M yntkabinette t;
f.d. revisorn Hans Martin, utsedd
av Svenska Numismatiska F öreningen.
Revisorer ä r aukt o riserade revisorerna Sten Nackstad och L a rsÅ ke Thco rin .
Scdan s tyre lsen konstituera t sig
den 20 jun i 1974 på bö rjades a rbetet
med att fo tografe ra och ka talogisera materialet för aukt ionerna. Den
första ägde rum den 25 april 1975
som B. A hlströ m Mynth andel A B:s
a ukti on nr 8; de fö lja nde ha r ägt
rum d en 24 a pril 1976 (nr Il ) d en
16 o kto ber 1976 (nr 12) och den 16
a pril 1977 (nr 14). Å tskilligt ma ter ial vänta r a lltjä m t på fö rsäljning.
Ver ksamhetså ret löpe r mellan l
september och 31 august i. Kapitalet
uppgick per den 31 august i 1977 till
6.560.363 k ron or (bokför ingsvärde). Styrelsen ha r red a n kunnat dela ut vissa ans lag. d els till K u ngl.
M yntkabinettet (bl. a. Stu retid ens
mynthisto r ia samt tryc kningsbid rag
t ill publikationer av v ikingatidens
myntskatter), dels ti ll enskilda sö·

kande. Sålunda har Svenska Numism a t iska Fören inge n fått ett bid rag
t ill a r betet med att o m pub licer a äldre svenska m edalje r fr.o.m . Gustav
Vasa; Numis ma t iska F öreningen i
Finla nd ha r beviljats e tt a ns lag fö r
s lutförande av kata loger över den
stora Anteilska samlingen av svensk a myn t i Mynt kabinettet i H elsi ngfo rs: resebidrag fö r forskningsändamål har därtill bl. a. lämnats
till professor Michael D olley. Belfast och till en av hans meda r betare samt t ill f(') rsteko nser va to r Kolbj0rn Skaare, Os lo. Som framgå r
av stadgarna ovan är anslag till
föreningsverksamhet o. dyl. otänkbara.
r budgetpropositionen till å rets
riksdag (jfr MY NTKO NTAKT
1978 / 5. s. 14 1) föreslogs inrättande
av en pro fessur i numism atik och
penninghisloria, bekostad a v stifte lsen och u nderstä lld Huma nistisk Sa m hä Ilsvetenskapliga forskn ingsrå det; den förutsätts va ra sjä lvstä ndig med placering i Stockholm
(K ung l. M yntk abinettet). Förslaget
antogs av riksdagen de n 24 m aj i å r.
P rofess uren ha r utl ysts och då ansö knin gst id en utgick 26 juni hade
de n sökts av docent Brita Ma lme r.
Lid ingö. och fi l. d r K olbj0rn S kaare, Oslo. Sakkunniga tillsätts i augusti.
Fru W era Ekström t illdelades de n
20 m a rs 1978 K u ngl. V itterhets H istorie- och Antikvitets Akadem iens
jet o ng i guld, vilken h on em o tt og
ur H . M . Konungens h and vid akademiens högtidssammanträde i Stateos historiska museums barocksaL

Föreningar anslutna till
Nordisk Numismatisk Union
Se M Y NTKONT A KT 1977 nr 6
Dansk Numismatisk Forening
Bakkegårds Alle 7
DK - 1804 K0BE NH AV N V.
No rsk Numis ma tisk Forening
Stortingsgaten 8
OSLO l.
N umismatiska F ö reningen i A bo r.f.
Abo stad s historiska m uscum
A bo s lott
S F -20100 ÅBO 10.

Skånes Numismat iska Förening
K u ngsga tan 38 A
S -2 11 29 M A L M Ö .
Suomen Numism aa tt inen Yhd istysN umismatiska F ö re ningen
i F in la nd r.y.
PL 124
SF -00161 H ELSING F ORs 16
Svenska Numismat iska Föreninge n
ö ster malmsga tan 8 1
S-114 50 SfO C K H OLM .
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Historiskt
myntskattefynd
under kyrkgolv
i Ulricehamn
Av HARALD WIDEEN

Ulricehamn är kä nt som stad på
1400 - talet och he tte då Bogesund .
Sitt nuvarande namn fick staden
1741 efter drottn ing U lrika Eleonora d.y. På 1700 -talet fick stadens
kyrka sitt mycket stå tliga utseende
med dc r ika valvmålningarna, den
väldiga altaruppsatsen och den lika
praktfulla predikstolen.

Skatten under kyrkgolvet
All kyrkan till sitt ursprung inte är
yngre än de flesta and ra västgötakyrkor, kan vi utgå ifrån. Det numismatiskt intressanta fynd, som vi
här s ka beskriva. visar att en begravning skett inne i kyrkan på
1300- ta le t.
Fyndet, som hamnat på länsmuseet i Skara. gjo rdes under kyrkgolvc t, förmodligen på 1800- talet
och i samband med någon grävning
eller golvo mlägg ning . D et är en regel. när man g räve r inne i kyrkor
och sållar jorden framme i korpartiet. att man hittar gamla mynt,
mest småmynt och av låga valörer.
men representerande den lokala
m yntci rkulationen under flera århundraden. D et brukar börja med
Il 00- och 1200- talen och s luta med
drottning Kristinas vanliga 1/4-ören. Karl X l:s l/6-ören och Karl
X IV Joha ns skillingmynt av koppar. Man trodde länge, att sådana
mynt va r slumpvis tappade och nedfallna mellan golvs pringorna, men
man förstår nu, att d e har samband
med regelrätta penningtransaktione r, som försigätt i koret, vid högaltaret och sidoa ltaren, som ofta
funnits på var sin sida om triumfbågsväggen men som blev bortrivna
efter nya tidens inträde. M y n ten är
penningoffer , och fyndp latserna är
direkt jämförliga med de offer av
mynt. knappn å lar och annat som
vidskepligt fo lk fram i tiden brukat
kasta i våra bygders offer- och
trefa ldighetskällor i samband med
midsommarfirande. Ett tack för
den hälsobringa nd e d r yck, som
samtidigt intogs.

Danska penningar
Den äldsta bilden av Ulricehamns kyrka ii r en enkel gravyr i A nd. W in boms på
1700-ta/et utgivna sockenbeskrivning. Gravyren återgår pti en teckning av den
västgötafödde, hembyggdsforskande läkaren Daniel Na::br. l den1W träkyrka,
som kanske har medeltida stomme, har myntskallen legat, och då den dep(llrCrades, var Bogesund knappast en stad. U ppti/1 syns det (i/dre, medeltidsaktiga
sigillet för Bogesund och därbredvid det rokokoaktiga sigillet /Ör Ulricclumw
1741.
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Vad myntfyndet i Ulricehamn beträffar, vet vi inte i vilken del av
k yrkan det framk ommit, men att
det legat i en gra v är nog säkert.
Det har karaktä r av en li ten depå,
ett skattefynd, förmodligen från
början inneslutet i en skinnpung.
M yntens a nta l ä r 21. och det ä r,

egendomligt nog, inte svenska mynt
utan danska, och av en sort, som
knappast kunnat godtagas i något
annat land än Danmark. 20 av
mynten är s.k. bo rgarkrigsmynt. en
synnerligen kopparhaltig och dålig
sort, som danskarna hade a tt dras
med frå n mitten av 1200- ta let till
1300-talets s lut. Till formen ä r d e
nästan fyrkantiga, snarlika mynttecken, dvs metallmä rken som en
gång skulle inlösas med värdemynt.
Svårbestä mba ra ä r d e genom den
summariska prägeln, som bara består av någon symbol såsom ko rs,
kräkla, mitra. svärd, nyckel, någon
gång en bokstav. Kun ga rna Erik
Klipping, Erik Menved och Kristoffer ll har gett ut dem och tyd ligen ä ven kyrkan. Lundakyrka ns
symbol, Sankt Laure ntius' halster,
på vilket han led martyrdöden, ser
man, och präglingsorte rna för de
mynt som avbildas i denna a rtikel
är förutom Lund, R oskilde, Ribe
och Nordjylland. På Erik Klippin gs
tid skall borgarkrigsmynt ha präglats i Halland, som ju under medeltiden tillhörde Danmark . Me n var
i Halland myntningen ägt rum, kan
vi inte säga.

Okänd krigargrav?
Eftersom Västergötland hade landgräns mot Halland, förekom d et
att danska borgarkrigsmynt kom i
svenska händer. Följande fynd kan
framdragas: Hä rlanda kyrkoruin i
Göteborg ett !O-tal, Gudhems klosterruin I ex och Bjärka kyrkoruin
mellan Skara och Falköping likaså
l ex.
Förutom de 20 borgarkrigsmynten fö rekom i Ulricehamns-fynde t
ytterligare ett frä mmande mynt, en
Visbyörtug, en s.k. gote. Detta ger
fyndet smak av d e sensatio ne lla
myntfynden i Korsbetnin gsgraven
vid Solberga forna kloster utanför
Visby stadsmur. vårt bäst daterade
myntfynd. H ä r vila r d e go tlä ndska
och danska kriga re, som stupade i
Valdemarsslaget d en 27 juli 1361.
En av krigarna - givetvis dansk hade fått med sig s in penningpung.
Den innehö ll 25 borga rkrigsm ynt
samt d ä rtill små svenska bokstavsbrakteate r. bl.a. såd ana med L inom s trål krets, som präglats i Lödöse. Liknande brakteater med kron a.
S eller E förekom jä mte såda na
med motställda kronor. Alla d essa
mynt är ju svårbestämbara, då de
är nästan inskriftslösa. Men ge nom

•
'
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Några av m ynten i Ulricehamns-fyndet, danska s.k. borgarkrigsmynt av nästan
ren kappar. 1200-1300-talet. Tillhör Lä11smuseet i Skara. E/ter wsc/ueckn . av
/iirf. år 1929.

Korsbetningsfyndet fick VJ 1 varje
fall veta, vid vilken tid de varit kurserande.
Till sammanställning'en likartade
fynd är kända från Landskrona
(I 54 borgarkrigsmynt, 614 med L,
S, E, kronor etc) men båda dessa
fyndorter låg under medeltiden i
Danmark. Endast i Hammar i Närke, i ett fynd om 3 683 mynt av
dessa typer, finns ett borgarkrigsmynt. - Tre mindre fynd i Kors·
betningsg raven omfattadegotar lik·
nande den i Ulricchamnsfyndet.

D en danska portmonnän i Kors·
betningsgraven innehöll också gott
om svenska mynt. Vi kan fördenskull antaga, att den kommit i jor·
den av förbiseende vid gravläggningen. Den portmonnä, som på
liknande vis hamnat i en grav i Bogesunds kyrka vid ungefär samma
tid som den gotländska, innehöll
bara d å liga danska och gotländska
mynt och fick följa med den döde
i graven. Denne döde har också varit en dansk, kanske en officer, ef·
tersom han lades inne i kyrkan.

14 - 15 o ktober 1978. B. Ahlströ m M ynthandel AB, auktion nr 18. Hotell
Shera to n. Stockholm.
t l novem ber 1978. Hirsch Mynthandel AB, auktion nr 9.

24 · 25 novembe r 1978. Svenska Nu misma tiska Föreningens hösta uktion,
Lokal : S tatcns Historiska Museer. Storgatan 41, Stockholm.
Första dagen kl. 18.30: utländska m ynt
Andra da ge n kl. 14.00: svenska mynt.
Endast för medlemma r i Svenska Numismatiska Föreningen och övriga
föreningar .a nslutna till Nordisk Numismatisk Union samt för represen·
tant fö r föreningar kollektivt anslutna till Svenska N umismatiska Före·
ninge n.
165

Vårt ordensväsen
och Vasaorden
Av C. G. U. SCHEFFER

1. Det "dualistis~a" systemet i fråga om belöningar till
statligt anställda (Ds Fi 1972 :5 s. 32).

2. Uppfattningen att de s.k. fria ordnarna i stort sett träffas av
samma kritik som tjänsteordnarna (D s Fi 1972:5 s. 29).
3. Ordensutmärkelser till utländska medborgare
(Ds Fi 1972:5 s. 31).
4. Dekorationernas utformning i relation till
rådande dräktskick.

l. Promemorian avser ordnar och
medaljer. De anses tillsammans ut·
göra ett dualistiskt system i fråga
om belöningar till statligt anställda.
D et kan emellertid ifrågasät tas om
två företeelser verkligen behöver såsom i promemorian - anses stå
i ett oförenligt motsatsförhållande
endast därför att de ä r artskilda och
avsedda att fylla olika behov.
De svenska riddarordnarna är så·
som framgår av stadgarna till sin
karaktär förtjänstordnar. Dekorationerna skall lösas av de utnämn·
da och vid dödsfallet å te rställas. De
utgör distinktionstcckcn.
Utmärkelsen ''För nit och redlig·
het i rikets tjänst", som avses att
bli den enda för anställda i statens
tjänst, tänkes utdelad över lag un·
der förutsättning blott a tt en viss
tidsstipulation uppfyllts. Den över·
lämnas som gåva och åte rstä lles
därför ej vid dödsfalle t. Möjlighc·
ten att välja mellan medalj och
guldur understryker företeelsens
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tycke av löneförmån.
Varför en särskilt berömvärd gärning i motsats till en långvarig ar·
betsinsats inte skall belönas av sta·
ten har ej motiverats i promemorian. De n hastigaste överblick av
det internationella ordensväsendet
visar att en sådan uppfattning icke
delas av omvärlden. Enligt min me·
ning utgör o rdnar och medaljer två
varandra kompletterande företeel·
ser, båda till gagn för samhället.
2. Om det sålunda med skäl kan
hä vdas att ordensväsendet har en
uppgift att fylla även i vår tids samhälle, bör det emellertid omprövas
i vilka delar ordensväsendet mot·
svarar nutida krav. Det visar sig då
att Svä rds- och Nordstjärneord nar·
nas karaktär av förtjänstordnar i
icke ringa grad förmin skats genom
sedan länge verkande, alltmer per·
fcktionerade anciennitetsrcgler. De
har blivit stereotypt utdelade tjänstcordnar.

Hade det svenska ordensväsendet kunnat räddas genom
en konstruktiv och radikal
lösning? Hade en sådan kun ·
nat ges en demokratisk m o·
tivering? Eli förslag i sådan
riktning framlades i el/ siiryurande av dåvarande stats·
heraldikern och föredragan·
den i statens heraldiska
niimnd Gunnar Scheffer. Det
var fogat till nämndens yl/·
randeden 27 september 1972
över den inom statsrådsbe·
redningen och finansdepartementet upprättade promemorian "Ordnar och medaljer" (Ds Fi /972:5 ).
Någon tryckt redovisning
av innehållet i detta säryttrande har inte lämnats tidigare.
MYNTKONTAKTs redaktion har emellertid funnit
det vara av intresse all åter·
ge huvuddragen i yttrandet.
Scheffer har sammanjatrat
sitt yttrande i bredvidstående
fyra punkter.

När i promemorian göres gällan·
de att samma kritik, som kan riktas
mot tjänsteordnarna, även skulle
träffa de fria ordnarna, ter sig det·
ta ingalunda rättvist, särskilt då
man tänker på Vasaorden i dess på
senare tid reformerade skick.
Vasaorden har i förhållande till
alla medborgare alltid stått öppen
för förtjänsten och var redan från
början obunden av bördsstreck.
Den kan rent av betraktas som nyskapande för de fria ordnarna. l ti·
den ligger Vasaorden tre årtionden
före Hcderslegionen, som sålunda
något oförtjänt fått äran av att vara den första orden med ett demokratiskt system.
Bestämmelsen att Nordstjärneorden utgjorde belöning för ämbets·
man nafö rtjänster hade med tiden
lett till att statens befattningshavare i tjänstemannaställning, som allt·
så icke var "ämbetsmän", tilldelats
Vasaorden, vilket medfört en viss
nedvärdering av Vasaorden i för-

hållande till Nordstjärneorden. A r
1955 sattes punkt för denna utveck·
ling, då det bestämdes att Nordstjärneo rden skulle generellt utdelas
såsom första orden till o rd ensberä ttigade befattningshavare av a lla
kategorier. Liksom Svärdsorden redan då var tjänsteorde n för militäre r, skulle Nordstjärneorden bli en
tjä nsteorden för dem som innehar
civil tjä nst. Vasaorden skulle utdelas i stort sett endast för förtjänster
av annan natur ä n a tt vede r börande visst antal å r uppehållit statlig
eller kommunal befattning e ller utövat annan verksamhet. för vars
belönande gällde så att säga automatiskt verkande regler. Detta beslut fordrade visserligen änd ring av
ordensstadgan, men det var en ändring som i full utsträc kn ing å tergav
Vasaorden dess betydelsefulla stä llning som en s.k. fri orden.
Det ä r min uppfa ttning a tt tide n
passerat de till yrkeska tegorier, kårer och kadrer bundna ordnarna. l
ett modernt differentierat samhä lle
skulle det fö r övrigt fo rdras ett icke
rin ga a ntal o rdna r för a tt ge nomfö ra en adekvat uppdelning efter
yrken och färdigheter. På sina hå ll
har man dragit konsekvenserna
härav och begrä nsat sig till en enda
förtjänstorden. Av de svenska riddarordnarna ä r Vasaorden skickad
att fylla en d yli k uppgift.
3. Utgår man frå n den hä r ovan
under punkt 2 a nfö rda uppfattningen att det icke är tidsenligt att
begränsa utmärkelser till y rkeskategorier. kå rer och kadrer. måste
ä ve n en begränsning av ordnar till
endast utländska medborgare frams tå som oriktig. Ett dylikt system
stä mmer föga väl med vå r tids
sta rkt ökande internationalism. E n
sådan utmä rkelse ka n svflrlig<m få
samma vä rd e e ller vinna samma
uppskattning som en orden fri från
skrankor. Gör redan ett system med
skilda ordensutmä rkelser för inoch ut ländska medbo rga re ett ofördelaktigt intryck, så blir ett syste m,
där state n medve rk ar blott när d et
gäller ordnar avsedda för utländska medborgare. ti n svå ra re att kor·
rekt motivera.
4. Man har ironiserat över tendensen a tt ta avs tå nd från o rdnar men
godta medaljer som utmä rke lsetecken och däri velat se e n fixe ring
till rund eller oval form. Ordensstjärnorna skulle e nligt denna ta n-

kegång utdömas på grund av sin
spetsiga konfiguration. Den ve rklighet, som denna spydighet riktar
s ig mot. ä r dock inte så orimlig som
den i första ögonblicket ka n te sig.
Det ä r nä mligen nödvändigt att sätta dekorationernas utformning i relation till rådande drä ktsk ick.
Ordenskors och ordensstjärnor är
kompo nerade för att bäras till militär och civil dräkt av helt annan
karaktä r än nutidens. När Vasaorden ändrades å r 1860 berodde det
antagligen på att den i mo tsats till
de andra svenska riddaro rdnarna
inte ansågs fylla kraven på solennitet. l och med a tt bruket av uniform och frack mer och me r inskrä nkes, har diskrepansen mellan
ordensdekoratio ner och klädedräkt
allt tydligare framträtt.
Ett å terförande av Vasaordens
tec ken ti ll d ess ursprungliga ovala
form av år 1772 (Ernst E. Areen
och Ste n Lewenhaupt, De nordiska
ländernas riddarordna r, 2, Sthlm
1942, plansch 31 och 32) skulle innebära inte blott en återvinning av
ett estetiskt värde utan även kunna
finna stöd i vår egen tids krav på
en enkel och okonstlad formgivning
(jfr C.G.U. Scheffer. Vasaord en
200 år. Understreckare i Sve nska
Dagbladet den 29 maj l 972).

Vasaordens kommendörstecken som
dn tedde sig vid instiftandet 1772. Bilden gravund samma år m· P. Floding.

Varningsord mot
metalldetektorer
Riksantikvarieämbete t vill skärpa
fornm inneslagen. i\mbetet vill förbjuda fortsatt grävning efter fler
föremål sedan ett första föremål
hittats.
Det ä r med anledning av den senaste tidens ö kade försäljning av
metallde te ktorer som riksantikvar ieämbetet anser att en skärpning
av lagen är nödvändig.
Idag fi nns d et inget som hindrar
folk att fortsätta att gräva om de
t. ex. hittat ett mynt. På så sätt förstörs stora vetenskapliga vä rden,
menar ä mbetet.
Dessutom har ä mbetet skickat ut
utdrag ur fornminneslage n till leverantörerna och försäljarn a av metalldetektorerna. Ämbetet hoppas
nu a tt fö rsäljarna skall lägga utdragen i förpackningen så att folk in-

formeras om vad man får och inte
får göra med gamla fynd .
Samtliga föremål mer ä n 100 år
gamla måste t. ex. anmälas och få r
inte säljas på d en ö ppna marknaden .
l anledning av ovanstående vi ll vi
erinra o m att MY NTKO NTA KT
i .februarin umret fö r i år hade e n
artikel av antikvarien Harald Nilsson om d en svenska fornminneslagstiftningen. Den är avsedd att ge
ett starkt skydd åt minnen och lämningar från vår forntid . Därför
medfö r brott mot denna lagstiftning strä nga straff. Till nä mnda artikel knö t MY NTKONTAKTS redaktion ett varningsord mot metalldetekto rer. Det varningsordet vill
vi upprepa nu.
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Numismatisk litteratur
till förmånspris
Medlemmar av Svenska Numismatiska Föreningen jämte anslutna fö reningar samt av föreningar anslut·
na till Nordisk Numismatisk Union
har möjlighet att köpa numismatisk
litteratur till nedannämnda starkt
nedsatta priser. Skriftlig rekvisition
insändes till Svenska Numismatiska
Föreningen. östermalmsgatan 81,
114 50 STOCKHOLM . (Till jämfö relse anges inom parentes vårt
bokhandelspris exkl. mo ms.)

Numismatiska M eddelanden

1- XXXII
Del l · 8. Slutsålda
Del9. Bl a myntningen i Avesta
(med vackra plansche r): provmynt
1881. 1883. 25: - (35: -)
Del/O. Bl a om medaljer och besittningsmynt. l 887. 25: - (35: - )
Del Il. Slutsåld
Del 12. Bl a Strokirks fort sättning
av tillägget till Stiernstedts pollettbeskrivning och det oumbärliga registret till hela verket. J 890.
40: - (60: -)
Del/3. Hyckerts supplement till
och fortsättning på B. E. Hildebrands beskrivning av Sveriges och
svenska kungahusets medaljer till
och med l 890. 1892. 50: - (70: - )
Del 1-1. Bl a om Erfurls och OsnabrUcks svenska riksela lrar. J 896.
25: - (35: -)
De/15. Slutsåld
Del/ 6. Appelgren: Gustaf l:s mynt
(rikligt bildmaterial: numera ersatt
av A:s beskrivning J933. men innehåller värdefulla uppgifter om exemplarens ägare). J905.
30: - (40: - )
Del 17. H yckert- Lilienbcrgs
be·
skrivning av medaljer över enskilda
svenska män och kvinno r frå n äldsta tid till 1914.2 band. 334 + 436 s.
+ J23 planscher. Delvis nytryckt
J975 och häftad i ett band. Ou m·
bärtig för alla mc.:daljsamlarc.
225: - (265: -)
Del 18. Bl a om svenska mynt och
myntvä rden: Oskar ll :s mynt: auktionspriser 1900 -07. 1908.
25:- (35: -)
Del 19 · 22. Slutsålda
Del 23. Bl a om Svenska Numis-
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matiska Föreningens historia: Olof
Skötkonungs m ynt: imitationer av
svensk-baltiska schillingar i Suczawa: Stcn Sture d.y:s stormynt, ä kta
och falska. 1923. 30: - (40: - )
Del U. Wahlstedt: Minnespenningar över enskilda svenska män och
kvinnor (forts på nr 17). 1925.
50: - (70: - )
Del25. Wahlstedt: Dc svenska plåtmyntens historia: de stora plå tmynte n. 193 1. 30: - (40: - )
De/26. Ryska 5-kopek från Avesta;
Olo f Skö tkonungs mynt (inskrifter
å tergivna): danska mynt 1588- l 788.
1932. 30: - (40: -;-)
Del 27 - 29. Slutsålda
Del 30. Svenska och utländska upp·
satser. rikt illustrerade (de lvis i fårg)
om ä mnen från antiken, medeltiden
och nya re tid (tillägnad N. L. Rasmusson). l 965. 30: - (40: - )
Del 31. Svensk numismatik i olika
uppsatser. frå n vikingatid till våra
dagar. rikt illustrerade (till Svenska
Numismatiska Föreningens JOO-årsjubilcum 1973). 1973. 25: - (35: -)
f) e/ 31 n. Dito inbunden.
32:50 (45: - )
De/32: l. Ulla Ehrensvärd: Meda ljgravören Erik Lindberg. Förutom
en biografi över L. och en skildring
av hans livsverk som bl a Myntverkc.:ts gravör innehåller boken en vik·
tig översikt av mynt- och medaljpräglingens teknik. Rikt illustrerad
1974. 85: - (125: - )
O el 32: l n. Dito inbunden.
100: - (150: - )

Nord isk Numismatisk Arsskri ft
Följande årgångar kan erhållas till
av No rdisk Numismatisk Union
fastställda priser. Sa mtliga å rgå ngar innehå ller de nordiska myntkabinettens illustrerade årsberättelser
fö r föregåe nde å r samt uppsatser i
s kiftande ä mnen, främst nordiska.
1953
1955
1956
1959

12: 15: 18: 18: -

(20: -)
(25: -)
(30: - )
(30: -)

Argångarna 1960-74 (varav 1973-74
dubbclårgång) har utgivits i samarbete med K. Vitterhets Historie och

Antikvitets Akademien. Vissa årgångar finns fortfarande i lager.
men endast för medlemmar av nyssnämnda fö reningar. Bokhandclsrc·
kvisitioner stä lls till Almqvist &
Wiksell International. Pris fö r medlemmar från kr 20:- till 35: - per
årgång.

Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad
1936-77. Vissa å rgån gar, särskilt de
äldsta, slutsålda i komplett skick.
Enstaka nummer till och med J 975
kostar kr J: - , därefter k r l : 50.
Komplett årgång till och med 1975
kostar endast kr J0: - , därefter
15: - (25: -)

Bokerbjudande
Gästcifvars Olof Matsson (189 1 ·
1976) var i tjugo år anställd vid
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.
Han gav J969 ut ett stort arbete,
The G ods, Goddesses and 1/erucs
011 the a11cient coinr of Bible La11ds
(Numismatiska Bokförlaget). Detta
arbete innehåller bl a en illustrerad
katalog över alla de mynt i ifrågavarande område. som bär bilder av
olika gudomligheter och som gavs
ut under främst förkristen tid eller
kort därefter. Boken omfattar 267
sidor och l 27 illustrationer samt ä r
bunden.
G. O. Matsson efterlämnade vid
sin död ett antal författarexcmplar,
som hans barn nu erbjuder medlemmarna av Svenska Numismatiska
Fö reningen jämte anslutna föreningar samt av föreningar a ns lutna
till ordisk Numismatisk Union till
ett starkt nedsatt pris, nämligen 19
kr + porto (mind re än J / 5 av det
ursprungliga!) eller totalt 23 kr.
Boken erhålles enklast genom att
sätta in beloppet 23 kr. på postgiro
l 5 00 07. 3. Mot postfö rskott blir
kostnaden nä mligen 26:60 k r.
Vid hä mtning på Svenska Numismatiska Föreningens kans li (vardagar utom lördagar k J. JO · J3) blir
priset 19 kr.

AXEL W ALLENBE RG 80 ÅR
Som en hyllning till Axel \Vallenberg
på dennes 80- årsdag ocb för att fira
\Vallenbergs femtioårsjubileum som
medaljskulptör har Sporrang låtit
Uo Holmgren skapa en medalj som
med sin nära nog fulländade porträttkonst är något utöver det vanliga.

En bok för varje
me dal jälskare!
M edaljkonst a v högsta klass -

beställ idag l

Medaljen över Axel Wallenberg representerar porträttkonst av högsta klass, utförd av en mästare. En mycket
liten upplaga har präglats för samlarna. Vill Ni förvärva LCo Holmgrens sällsynt skickligt utförda porträttmcdalj bör Ni posta kupongen redan idag. När upplagan är fulltecknad m3stc vi avböja ytterligare beställningar.
För konst- och historieint resserade
och för medaljälskare och samlare
a v Wallenberg- medaljer ä r Lars O
Lagcrqvists nyutkomna bok "Axel
Wallenberg- medaljer" en välkommen nyhet. Den vackra och rikt illustrerade boken berättar om Wallenbergs medaljskapande under ett
halvt sekel.

Beställningskupong
Jag bestä ll er följande :
Axel Wallenberg 80 år (medalj) och
Axel Wallenberg- medaljer (bok)
...... ex i brons + bok 3 220:.... .. ex i kom r silver + bok i -185: ...... ex i guld 18 k + bok 3 6.795:Axel Wallenberg 80 ~r (medalj)
.... .. ex i brons i 170:...... ex i kontr silver 440:...... ex i gu ld 18 k 6.750:-

a

a

L ......
------

Bok och m edalj till förmånspris l
Beställer Ni medaljen "Axel Wallenberg 80 år" tillsamma ns med boken "Axel Wallenberg-medaljer" erhåller
N i ett förm3 nspris. Sc kupongen !

Medaljfakta
Metall

Upplaga

Storlek

Vikt

Brons
Kontr silver
Guld 18 k

1.000 ex
SOOex
25ex

56 mm
56 mm
56 mm

165g
145 g

180 g

Till AB Sporrang
Samlarsektom
Fack, 761 00 Norrtälj('
Tell' fon: 0176- 127 20
Ovan angivna priser inkluderar moms, frakt samt etui till
medaljen. leverans sker mot postförskon 4-6 veckor efter
mottagen beställning.
Namn _______________________ ___________
Adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ __
Postadress _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Axel Wallenberg- medaljer (boken)

exa78:-

Datum _ _ _ __

Namnteckning

l
l

l
l
l

- ------_j

------
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Arsmötet 1978

Svenska Numismatiska Fö reningen
höll s itt ordinarie årsmöte to rsda·
gen den l juni 1978. Årsmö te t var
denna gå ng förl agt till U PPSALA
och hölls i sal Il i Universitetet c nljgt tidigare annonsera t progra m (se
MYNTKOI\TT AKT 1978 nr 5, s.
146). l å rsmötet deltog ett sextiotal
medlemmar.
Till ordfö rande för årsmö te t val·
des Lars O . Lagerqvist. Styrelsens
och revisorernas berä ttelser (se nyssnämnda nummer a v MYNTKON·
T AKT, s. 138 · 139) upplästes och
godkändes. Årsmötet utsåg 7 ordi·
narie styrelseledamöte r och 3 supp·
Jeanter för dem. Vid efter årsmötet
hå llet konstituerande sammanträde
fördelades posterna inom styrelsen
enligt nedan.
Ordinarie ledamöte r:
Göran Bergenstråhle,
vald på 5 år, ordförande,

Bertel Tingström, vald på 4 å r
(omval), vice ordförande,
Elisabeth Ljungberg,
vald på 3 å r, sekrete ra re,
Nils Uno Fornandcr,
va ld på 5 å r, kassaförvaltare,
Fra nk Olrog, vald på 4 å r
(omval), a uktio nskommissarie,
T a rnäs Så rkä ny,
va ld på 4 å r (omval),
Rolf Alste rtun, vald på 2 å r.
Suppleanter:
Madeleine Greijer,
vald på l å r, programsekreterare,
Fritz HeJd, vald på l år,
T o rbjö rn Sundquist, va ld på l år.
Till revisorer utsåg årsmötet auk·
toriscrade revisorn Lennart Hök
och Bertil af Klercker samt till re·
visorssuppleant Gunnar Sundberg.
Årsavgiften fastställdes till kr. 90,
fö r juniorer kr. 45. Inträdesavgiften

faststä lides till oförändrat kr. 60,
för juniorer kr. 30.
l sin frånvaro tilldelades fil. dr
Harald Wideen, G öteborg, fö reningens guldnål för 40 · å rigt med·
lemska p.
Efter å rsmötesfö rha ndlingarna
avtackade Bertel T ingström den a v·
gående ordföranden Lars O . Lager·
q vist.
Därefter vidtog programenligt
sakkunnig visning först av Gustav
II Adolfs konstskå p frå n Augs burg
och sedan av Universitetets mynt·
kabinett. Årsmötet avslutades med
gemensam supe i Cafe Alma i Uni·
versiletels bottenvåning. Vid supen
vädjade den nytiiiträdande ordfö·
randen Göran Bergenstråhle till
medlemmarna att till styrelsen an·
mäla sitt intresse att hjälpa till med
olika insatser till föreningens bästa,
så att fören ingens resurser skall
räcka till utan ytterligare avgifts·
höjning eller standardsänkning.

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING
är en sedan ett par år etablerad sammanslutn ing av mynthandlare, hitintills 22
Företag i nio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige.
Samtliga är medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under
uppropet mot myntFörfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlem·
rnarna v ill varje mynthandlare Förbättra och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlemmarna är:
B. Ahlström Mynthandel AB
M åster Samuelsgatan 11
103 8S S thlm 7. t e l. 06. 10 lO 10
Yngve Airner Mynthandel
S torgatan 49. Box 2068
700 02 Orebro. te l. 019 . 13 50 61
B . Björnssons Mynthandel
Kullagatan 56. 252 20 Helsingborg
te l. 042 . 14 12 11
Flodbergs Mynthandel
Stora Nygatan 17. 211 37 Malmo
tel. 040 • 12 99 30
Handelsbolaget Mynt och Medaljer
Sveavägen 96. Fack, 104 32 Sthlm 19
t el. 00. 34 34 23
Hirsch Mynthandel AB
M almski llnadsgeten 29
11t 57 Sthlm. te l. 06. 11 05 56
Karlskrona Mynthandel
Hantverkaregatan 11
371 00 Kars krona. te l. 0455 · 813 75

M almö Mynthandel AB
Kolendergatan 9. 211 35 M a1m6
te l . 040. 11 6S 44
Mottssons Mynthandel
Kungsangsgatan 21 B
753 22 Uppsala. te l . 018. 13 05 54
Norr141je M ynthondel
Tullportsgoten 13. Box 4
761 00 Norna1)e. te l. 0176 • 168 26
Nordisk Vo rut)i nst Nova
Sodra Strandgatan 3. Box 40
701 02 Orcbro. rel. 019 • 12 os 11
MyntalU ren Num is
Vallgatan 1. Box 2332
<03 15 Goteborg. te i. 031 • 13 33 45
So) Mynt AB
M aster Samuelsgatan 25
II I 44 Sthlm . te l. 06 • 21 17 70
Svea Mynt & Frimärk shandel AB
Stureplan 4 , Box n32
103 84 Sthlm 7. te l. 00 • 10 03 85/95
Ull Nordlinds Mynthandel AB
Nybroget en 36. Box 5132
102 43 Sthlm, te i . 06 • 62 62 61

J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24. 502 3 1 Borås
tel. 033 . 11 24 96
Peo Mynthandel AB
Drottninggatan 29, Box 16 245
103 25 Sthlm. tel . 08 • 21 12 10
Strandbergs Mynthandel AB
M aster Sarnuetsgatan 25. Box 7003
t03 81 Sthim. tel . 06.21 42 6S
Ticalen M ynthandel
S tureplat sen 3, 411 39 Göteborg
tel . 031- 2081 11

R. Uppgrens Mynthandel
Renstiemas Gata 29. Box 11 080
100 61 Sthlm. te l. 00 · 44 82 81
l. Wallin Myntgalleri AB
Stora Nygatan 14, 11 1 27 S thim
te l. 06. 20 27 51
Håkan We sterlund Mynthandel
Vasagatan 42. 11 1 20 Sthlm
te l. 08 . 11 08 07

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FORENING
Box 7729, S-103 95 Stockholm
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Ordförande·
konferensen
l samband med Sve nska Numisma·
tiska Föreningens å rsmöte be fa nn
sig i Uppsala också representante r
för åtta av dc tretton till vå r förening anslutna lokala numismatiska
föreningarna (klubbarna). Skånes
N umismatiska Förening - vå r systerorganisation inom Nordisk Nu·
mismatisk Unio n - företräddes av
sin vice ordförande. Dc närvarande
representerade omkring 3.000 med·
lemmar.
De närvarande uttalade flera önskemål. Svenska N umismatiska Fö·
reningen borde hålla sitt årsmöte

vid ett veckos lut senast under april.
Åtminstone d en ena av föreningens
två å rliga auktioner borde hållas på
en lördag e ller en söndag. Före·
ningen borde lå ta framställa flera
diabilder av mynt (f.n. f inns endast
20 st.) att sälja till lokala förening·
a r, and ra organisa t ioner, skolor m.
f l.
Dc närvarande beklagade den
splittring, som uppstått ge nom bildandet av SNR. Som svar på en
d irekt fråga framhöll La rs O. La·
gcrqvist. att Svenska Nu mismatiska
Föreningen iir en riksorganisation:

föreningen finns och har a lltid fun ·
nits upptagen såsom sådan i Sveri·
ges statskalender (1978 å rs upplaga
sid 1052).
Redaktören för Sve nska Nu·
mismatiska Före ningens tidskrift
MYNTKONTAKT bad. a tt de lo·
kala fö renin ga rn a ville sända in si·
na verksamhe ts progra m och andra
informa tioner; de fö rs in i MYNTKO NT AKT uta n kostnad fö r fö re·
ningarna. Vidare bad ha n o m a rtik·
lar eller fö rslag till a rtikla r i t id·
s kriften. Han bad också lo kal fö rc·
ningarna a tt propagera fö r ra ba tt·
prenumeratio n på MYNTKON·
TAKT.
De närvarandes uppmä rksamhet
fästes också på de n kommitte mot
myntförf.alskningar, som Sve nska
Numismatiska Föreningen har och
har haft i snart tio å rs tid i samarbete främst med Kriminalte kniska
anstalten, Kungl. Myntkabinettet
och Sveriges Mynthand la res Före·
ni ng.
Samtliga närvarandes intryck var,
att konferensen varit ett viktigt steg
mot målet att förena a Ila, som är
intressera de av numismatik, till
samarbete på olika områden.

VI MOTTAGER TILL OCH MED
AUGUSTI MANAD NORDISKT
MATERIAL TILL AUKTION 9
DEN 11 NOVEMBER
o

1978 års upplaga av

KRAUSE, MISHLER
STANDARD CATALOG of WORLD COINS
inkommer månadsskiftet augusti f september

HIRSCH MYNTHANDEL AB
Malmskillnadsgatan 29, 111 57 Stockholm, 08- 11 05 56, 21 34 59
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Om du vill göra en fråga om ett
mynt eller något annat föremål i
din egen eller någon annans samling
eller du vill diskutera någon uppgift i den numismatiska litteraturen,
så skriv till MYNTKONTAKTs
FR AGESP ALT.
Skicka gärna med ett tydligt foto
av föremålet. Avritningar, blyertskalkeringar och sådant duger inte.
Men skicka inte in frågor rörande
samlarvärdet på dina föremål. Frågor om värdet besvaras inte.
Skriv helst på maskin och bara
på en sida av papperet. Underteckna
med namn och adress; anonyma
brev publiceras inte.

Suomalaiset lukijamme
voivat, jos niin haluavat,
kirjoittaa kysymyksensä
suomeksi.
Me käännämme
mielellämme kysymykset
suomesta ruotsiksi.

~~
~~
\@V

Fråga:
l novellen "Det går an" av C.J.L.
Almquist skildras, i första kapitlet,
hur Sara Videbeck betalar en ring,
som hon köpt av en dalkulla. "Dalkullan sade sitt pris. 6 skilling. Det
skära huvudet nickade bifall, varpå
en liten börs -en pung, stickad av
grönt silke - upptogs ur kapotten,
och ett silvermynt visade sig inne i
handen, liggande helt nätt ovanpå
handsken, couleur de lilas. Silvermyntet var av Sveriges minsta sort,
12 sk illing. Ka n du giva mig tillbakars 6 skilling på denna härne? sade en angenäm röst, med en västgötab rytning av det vackrare slaget,
och en liten skorrning på r" .
Vilken åsatt valör hade detta
minsta silvermynt? Visar denna
också, när den berömda resan från
Stockholm till Lidköping kan ha
ägt rum?
Gunnar Holst, Hönön
Svar:
Enligt originalutgåvan av Det går
cm började resan i Stockholm torsdagen den 19 juli 1838. Det silvermynt, som Almquist åsyfta r, är 1116

ri ksdaler specie; denna valör hade
före utgivandet av Det går an präglats under åren 1835 och 1836 (se
iii.).
Det gick 48 skillingar på riksdal·
ern, följaktligen var 1/us riksdaler
specie = 3 skillingar specie. Genom
lag angående myntbestämningen
den l mars 1830 sattes l riksdaler i
silver (riksdaler specie i egentlig mening)= 221~ riksdaler i bankens sedlar (riksdaler banko); då l riksdaler
banko enligt 1802 års realisations·
förordning var =l ~ riksdaler riks·
daler riksgälds, följer att l riksdaler specie var = 4 riksdaler riksgälds, och 1h s riksdaler specie = 3
skillingar specie blir därmed 12 skillingar riksgälds. Vi har här sålunda
ett exempel på att allmänheten vid
denna tid räknade i riksgälds. Hur
skulle dalkullan ha gett Sara "tillbakars" 6 skilling på silvermyntet?
Hon skulle ha gett Sara 4 skillingar
banko: i två 2-skillingar eller i fyra
l-skillingar eller i vilken annan
kombination som helst, ty 4 skillingar banko var = 6 skillingar riksgälds.
År 1838 var en ännu mindre valör av silvermynt gångbar, nämligen
1/24 riksdaler = 2 skillingar specie,

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING

MYNTETS DAG 1978
l STOCKHOLMS STADSHUS
Söndagen den 1 oktober 1978 anordnas en stor myntmässa, MYNTETS DAG
1978, i Stockholms Stadshus. Mässan öppnas kl. 10.00 och hålls öppen till
kl. 17.00. Arrangörernas förhoppning är att denna mässa skall bilda tradition
och bli en årligen återkommande myntmässa.
Huvudarrangör är Sveriges Mynthandlares Förening. Medarrangörer är
Kungl. Myntkabinettet och Svenska Numismatiska Föreningen jämte föreningens tidskrift MYNTKONTAKT
Informativa utställningar kommer att anordnas av Sveriges Mynthandlares
Förenings 22 medlemmar samt av Kungl. Myntkabinettet, Myntverket, Riksbankens Sedeltryckeri och Svenska Numismatiska Föreningen jämte MYNTKONTAKT.
Fri entre
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sålunda = 8 skillingar riksgälds. D enna valör hade
emellertid inte präglats sedan å r 1816, och även om
d en som sagt fortfarande var gångba r, hade den kanske i stort sett försvunnit ur allmä nna r örelsen, eftersom Almquist kallar 1/,r, riksdaler specie för Sveriges
minsta silverm ynt.

Torgny Lindgren

KONST- OCH SAM LARMASSAN
©

riksdaler specie
1835 i skala 2:1.
obser vera fii )'IIICI S verkliga
diameter 17,7 mm.
1 /u;

!BOMS=78
Torsdag- Fredag- Lördag- Söndag 9-12 Nov. 1978
Boråsmässan, Box 472, 501 07 Borås Tel. 033/ 1011 41

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
Ny brogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08-62 62 61

KÖPER, SÄLJER,
BYTER
och
VÄRDERAR
Svensko och utländska mynt
sedlar, medaljer, polletter och
tillbehör, frimärken och brev
LAGERLISTA SÄNDES GRATIS

KöPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
ORDNAR
N umismatisk litteratur
Lagerkatalog utk ommer två gå nger å rli gen
.Mtdl~m

a•' Sr,t rigtJ J\f')nlhanJJartJ FDrrning

MYNTAFFÄREN
NUMIS
Vallgatan 1, Box 2332
403 15 Göteborg
Tel. 031-133345
Vard. 11-18, förd. 10-14
lunch 14-14.30
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Sveriges Mynthandlares
Förenings årsmöte
Sve riges M ynt handlares Före n ing
hö ll den 28 juni 1978 å rs mö te i
Stockho lm.
Va l av s tyrelse fö r ko mma nde
ve rksamhetsår ägde r um . St yrelscn
fic k fö ljande samma nsättning: ord·
förande Yngve Almer. Örebro . vice o rd fö rande Per Erik Ohlsson.
Stockho lm. sekretcra re Dag Ven ·
dil. Stockh o lm. ska tt mästare Ulf
Nordlind. Stockh o lm, ordin a rie le·
darno t Bja rne Ahlströ m. Stock·
ho lm. suppleant Pe r österlund. Bo·
rås.
So m n ya m edlemma r i Sveri ges
M yntha nd la res F ö rening in va ldes
m ynthandla rna E lver Duve lius och
Bertil J ö nsson. Il andelsiw laget
M ynt och M edaljer, Stockho lm,

Lenna rt
Berti lsson. K aris krona
M yntlwndel. Ka r lskrona . Ingem ar
W allin. / . W allin M yntgalleri A B.
Stock holm, och H å ka n Weste r lu nd.
Ilakan W esterlund M ynthandel.
Stockho lm.
M yntets D ag, som äger rum
den 1 o kt o ber 1978 i stad shuset i
Stockh o lm, d ry ftades. D enna m äs·
sa gå r i Sve riges M yn thandlarcs
Förenings regi. Medarran gö re r ä r
Kung l. Myntka binettet. M ynt verket
och Svenska 1 umism atiska Före·
n ingen.
A tt ingå i ko mmitte n mo t m ynt·
fö r falskninga r. v ilken a dministre·
ras ge mensamt a v Svenska Nu mismatiska Fö ren inge n och Sveriges
M yntha nd la res Förening i sa ma r·

bete med Kungl. M yntka binettet,
utsågs följand e ledam ö ter frå n
Sveriges M ynthand la res Förening:
Bja rne Ahlströ m, Yngve Alme r.
Ha ns H irsch och U lf No rd lind .
l no m Sve riges Mynthand la res
Fö rening finns en utsedd rekla mati o nsnä mnd. Till de nna nä mnd kan
mynt·, medalj · och sed e Lsamla re
vä nda s ig. o m dc anser s ig ha blivit
felak t igt behandlade a v någo n med lem i Sveriges M yntha nd la res Förening, vid kö p e ller fö rsäljnin g av
m ynt eller a ndra n umism a tiska ob·
jekt. i fråga om kvalitetssättning.
priser eller d ylik t. l rek lam a tionsnä mnde n ingå r fö ljande m ed le mma r: Bjarne Ahlströ m. Yngve Al·
m er. U lf ordli nd och D ag Vendi l.
Sve riges M yntha nd la rcs F ö re·
ning och Svenska
umism a tiska
Föreningen har beslutat a tt ge men·
sam t utge e n li ten skrift . soni ska ll
behandla olika k va litetsgrad er på
svenska mynt frå n Olo f Skö tkonun g tilt vå ra d aga r. m ed fo to n på
o lika m yntt ype r i fem o lika kvalitccr. Frå n Sve riges M yntha nd lares
F ö re ning utsågs Bja rne Ahlst rö m
och Yngve Almer a tt h a ndha d en·
na uppgift.
Yng ve A /m er

GAMLA
VAPEN
Vi ho r utöko t vårt varu·
Kungl M yntkabinettet,
Statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
N arvovAgen 13- 17. 2 tr
Stockho1m
(Buss nr ~2. 44 och 69
til l Hi storiska museerna.
tunnelbana til l Karlapl an)

Utställningar :
Svenska mynt från 1000-talet
till nutid,
Mynt från forna svenska
besittnmgar.
Varidens mynt under
25 århundraden.
Sveri ges medalJhi stona.
Medaljens konsthistoria
T111fällig utställning :
MED SVENSK KRONA
Den sven ska kolonien
S :t Barth elemys mynth istoria
1784 1878

so rtime nt, som numera

MYNT&

MEDALJER
S\'t·aviigcn 96
Fu rk, S-10·1 32 Stock h olm l 9
T -Rå tlmnn ogut un
(uppgå n g Il a ntl e lshögak olun )
Teldun 08-3-1 3-1 23
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ov militari a, äldre gevär, pistol er, sablar o .
värjor, stå ngvopen, kaska r oc h uniformsdetaljer. Skriv el. ring och be·

Köper • Byter
"ä/ je r • V ärtleror
K om missionsu ppdrat{

rötta vad Ni hor. Vi kö-

Mynt • Sedlar
Medaljer • Tillb eltör
N umismatisk litteratur

Myntet i Malmö

o

Museet :
Måndag · fredag l t • 16
Lörd ag och söndag 12 ·l 1

även o mfattar allo slag

(\p p<"l : \"Urtl. 11- 18, liirtl. 9- 1-l

per el. inbyter mol mynt.

St. Nygoton 17
211 37 Malmö
Tel. 040/129930

®
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MASSOR

l oktober 197!!. M Y TETS DAG i Stockholms Stadshus. Arra ngör: Sveriges M yn thandla res Förening under medverkan av Kungl. M yntkabi·
nettet, M yntverket och Svenska umismatiska F öreningen.
7 oktober 1978. LONDON COI N FAIR, myntmässa på Cumberland Ho·
tel, Ma rb le Arch, London.
IS oktober 1978. C H R ISTIA N IAMESSEN, frimärks· och m yntmässa, i
Hotcl Scandinavia, Oslo.
9. 12 november 197!l. UORASMÄSSA N, antik·, konst· och samla rm ässa.
18 · 19 no vember. ZEN IA m yntmässa, Skövde. Arrangör: Samlarföre·
n inge n Skaraborgarens M yntscktion .

••

ESKI LSTUNA NUM ISMATISKA FöR EN ING . K lubbaftnar i R in·
ma nsskolan kl. 19: vid samtliga lotteri och kaffe. 7 september: fråges port,
auktion . S oktober: O. Eriksson om präglingsmetoder geno m å rtusenden:
auktion. 9 november: A. Marmer o m svenska sedlar: liten auktion: fråge·
sport. 7 december: föredrag: auktion.
FI NSPANGS MYNTK LU I3B. H östterminen börjar 3 1 augusti med fö·
redrag med diabilder o m Vå rd och fö rvaring av numisma tiska objekt:
auktion. Sammanträden därefter s ista torsdagen i va rje må nad. Lokal:
Sparbanke n, Bcrgslagsvägcn.
FROSTA NUM IS MAT ISKA FöRENING. Möten med auktion på Fri·
t idsgå rd en i Hö rby 21 september, 26 o ktober, 23 november och 21 decem·
ber kl. 19.30. Visning från kl. 18.30.
K R ISTIA STAOSORTENS NUM ISMATISKA FöREN ING. Mö te n
med auk t ion på H emgårdcn, No rretullsvägen 9, Kristianstad, kl. 19.30:
18 augusti, 22 september. 20 o ktober, 24 november och 15 december.
NOR R KöP INGs MY NTKLUBB. Möte 19 september kl. 19.00 på Fri·
tidsgå rden, Ektorp.
T R ELLEBORG$ MYNTSAMLARKLUB B. Möten med föredrag och
auk tion andra måndagen i må nade rna september 1978 ·maj 1979 kl. J 9.30
i Söders lä tts Sparbanks samlingssal. Uppl ysningar te!. 0410 34S 44.
TÄLJE MY TKLU BB. Södertälje. Mötesdagar: 24 augusti, 21 scptem·
ber, 19 o ktober, 16 november och 7 december: Lokal: Fö reningsgå rd en.
Torekä llberget. Södcrtiilje. Upplysningar te!. 07SS / l 8S 68.
NU MlSMATISKA KL U BBEN l UP PSALA. Sammanträ den i Skandia,
D rottninggata n J. kl. J 9.30 27 september: Numismatiskt nytt samt au k·
t io n, l 8 oktober: föredrag. 20 november: stor auk tion, l J decem ber: fö·
redrag och julfest.
V ILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Möten med auktion I l septcm·
ber, 2 oktober. 6 november och 4 december. Loka l: Finnvedens Sparbank.
Små landsstcnar. Upplysningar: 0371 132202, 0371 / 303 SO.
V ÄRENDS NU M IS M ATISKA FöR EN ING . Sammanträden på lh :·
staurang Munken kl. 19.00: 19 september, 9 oktober, 25 oktober, 7 no·
vember och 30 november. M y n t mässa 19 november.
ÖREBRO NU M ISMATIS KA FöREN ING. Mö ten på Örebro läns mu·
seum kl. 19.30. 30 augusti: Vård och skö tsel av m ynt. 27 septem ber: pro·
gram ej bestämt. 2S oktober: myntauktion, 29 november: program ej be·
stämt.
SKA ' ES ' U MISMATIS KA Fö R E l G har sammanträden med auk·
tion fredagarna 29 september. 27 oktober och 24 november kl. 19.30 på
Sjömansgården. Fiskehamnsgatan 3. Malmö. Visning från kl. J 8.30. En·
dast medlemmar i förening a nslute n till Nordisk umismatisk U nio n äger
deltaga.

TB MYNT HB
U. Thimberg R. Berglund
Prislista nr 7 sändes gratis
på begäran

KöPER
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHOR
UTIERATUR
Erstogaton 14
116 36 Stockholm
Tel. 08-41 01 33

Oppeihållande:
Vord. 10-18
l ärd. 10-13

ERT NAMN
OCH

ADRESS
och Ni lår efter hand vår
prislista

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE
MYNTHANDEL AB
N. Centralgalon 4
Postadress:
Box 293, 801 04 Gävle
Telefon 026 • 12 82 25
Oppellider : 16-18
lärdagor 9 • 13
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Vi köper svenska och
utländska myntsamlingar
•
••
aven enstaka bättre objekt
•
Vi betalar bra lör äldre
svenska mynt i goda
kvaliteter

Nord-Reklam l M asterprint

