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med bl a Gunnar Ekströms samling del VI,
svensk-amerikanen Torsten O Ericsons samling
skandinaviska mynt

emottager vi t o m mitten av september
bättre utländska guld- och silvermynt
nordiska sedlar och medaljer
antika mynt
Auktionskatalogen utkommer vid mitten av o ktober och erhålles enkl ast
genom inbetalning av 25:- på pg 3003-1.

HÖSTENSBOKNYHETER
SVERIGES BESITTNINGSMYNT. Ny , revid erad och utökad upplaga.
U tkommer under oktober.
SVERIGEs MYNT 1818-1980 med värderingspriser för 1981. Kr 15:FRIEDBERG, GOLD COINS OF THE WORLD. Ny upplaga av standardverket med värderingspriser för hela världens guldmynt från ca 600 till
idag. Inbunden kr 180:KRAUSE , STANDARD CATALOG OF WORLD COINS. N y upplaga av
" telefonkatalogen" med värderingspriser för hela världens mynt från
1760 till idag. Kr 210:- .
PICK, STANDARD CATALOG OF WORLD PAPE R MONEY. N y upplaga av standardverket med värderingspriser för hela världens sedlar frå n
1900 till idag. Inbunden Kr 190:-.
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SEPTEMBER

Storgatan 4 1, Stockholm. Tamas Sarkan y och Mona Golabiewski berättar
mer om mynt i kyrkfynd .

Onsdag 24. kl 18.30 samlas bernadottesektionen på Historis ka Museernas
lunchrum, Storgatan 41. Stockholm. Frågesport om G V:s mynt.
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Höstens program

Lördag 13, kl 14.00 samlas medeltidssektio nen på Kgl Myntkabinettet,

REDAKTION
Hul'udrecla ktiir
och an.n·ariK utgil•are:
Frank Olrog
Telefon 08-26 14 57
Arkitektvägen 29
161 45 Bromrna

2 sidor (mittuppslag)
2
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l
omslagets 4 :e sida
l
l
1/1 sida ( l 57 x 220 mm)
2/3sida(I04x220mm)
1/2 sida(l57x 108 mm)
l/3 s ida(50x 220mm)
1/4 s ida (76x 108 mm)
1/6 s ida (50x 108 mm)
l / 12(50x52mm)
Sista materia/da;::
Den 5:e i månaden
före utgivning

SVENSKA
NUMISMATISKA
FORENINGEN

OKTOBER
Föreningsträff på Historiska Museernas lunchrum. Intendenten vid myntkabinettet i Helsingfors Tukka Talvio talar om Antell som Männis ka och
numis matike r. Datum ä nnu ej bestämt.

Onsdag /5, kl 18.30. Antiksektionen samlas på kansliet, Östermalmsgatan
81 , Stockholm. Program meddelas sena re.
Onsdag 29, kl 18.30. Bernadottesektionen. Besök på Nordiska Museet för
a tt titta på Lea Ahlborns medaljer under ledning av Lars Lagerqvist.
NOVEMBER

Torsdag 6-fredag 7. Föreningens höstauktion på Historis ka Museerna,
Storgatån 41 , Stockholm.
Tisdag 18, k/18.30 Ian Wiseh n talar i Historiska Museernas lunchrum om
utgrävningarna på Helgeandsholmen.
Onsdag 26, kl1 8.30. Bernadottesektionen samlas på Historiska Museernas
lunchrum. Diskussion om kvalitetsbedömning.
DECEMBER
Tisdag 2, kl 18.30. Antiksektionen. Program meddelas senare.

Torsdag l l, k118.30. Föreningens lillajulfest i Historis ka Museernas lunchrum.

Onsdag 17, kl 18.30. Medeltidssektionen samlas på Historiska Museernas
lunchrum. Axel O. Larsson visar diabilder och berättar om sina gotlä ndska
mynt.

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr+ porto
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MEDALJGRAVÖREN
EHRENREICH
HANNIBAL
Av Torgny Lindgren

I början av 1700-talct var det Oera i
Sverige födda medaljgravörer. som
fö r sin utkomst sökte sig till andra
lä nder. Bland de m var t::ltrenreil'h
Hannihal. Han finn s mer eller mindre utförligt omniimnd fl erstädes i ut ·
ländsk lillcratur. Den full ständigas·
te skildringen på svenska av hans liv
och verksamhet är Nils Ludvig Rasmussons artikel om honom i Svenskt
Konstnärslexikon, III , Malmö 1957.
som vi främst stöder oss på i efterföljande framställning.
Ehrenreich Hannibal var född
den 9 april 1678 i Stockholm. Hans
föräldrar var konstnären Martin
Hannibal och Christina Lenten.
Martin Hannibal var född 1640 i
Ungern, varifrån han Oyttade till
Tyskland. Han inkallades omkring
1675 till Sverige av målaren David
Klöcker Ehrenstrahl vars främste
ateljcmedarbetare han blev. Han
öppnade också den första offentliga
målarskolan i Sverige. - Martin
Hannibal avled 1720 i Clausthal.

Ehrenreich Hannibal ''utbildades
under faderns ledning bland annat
genom studium och kopierande av
dennes och Nikodcmus Tessin
samlingar av teckningar efter italienska och franska konstverk. Det
synes ej ådagalagt att Ehrenreich
Hannibal varit elev till Arvid Karlsteen, Sveriges ledande medaljkonstnär under hans ungdom. men
viii att Karlsieens konstnärskap varit vägledande för Hannibals val av
levnadsbana.
Vid obekant tidpunkt begav sig
Ehrenreich Hannibal på en utrikes
studieresa med avsikt att ställa fär·
den till Italien och Frankrike. Han
synes dock ej ha kommit lä ngre än
till Berlin ( 1705), där han profiterade
av umgänget med den konstnärs·
krets, som var knuten till slottsbyggel. Ehrenreich Hannibal kom däreft er till Hannover, där han samrna
år vann anställning som medaljör i
kurfurstens tjänst med en årslön av
400 riksdaler. 1715 blev han dessutom gravör vid kurfurstendömets
främsta myntverkstad Clausthal.
där man med utnyttjande av Harz·
stora silverrikedomar bedrev en
mycket omfattande mynttillverkning.
Ehrenreich Hannibal har utom
talrika mynt (utom kurfurstendö·
mets bland annat en thaler för biskopsdömet Paderbom) utfört 3035 medaljer, de nesta över sina
landsherrar kurfurstarna av Hannover, sedan 17 14 även konungar av
England, Georg l och Georg Il . samt
andra medlemmar av det talrika

welfiska furstehuset. Han arbetade
dessutom ganska mycket för Hamburg och utförde även medaljuppdrag för lantgreve Ernst Ludwig av
Hessen-Darmstadt och kurfursten
och ärkebiskopen Clemens August
av Köln med Oera.
En granskning av Ehrenrcich
Hannibals verk ger till resultat att
han var en betydande konstnär.
Hans porträttbilder Lir överlag
mycket väl utförda och. på ett om
Karlsteen starkt påminnande sätt.
fast gestaltade. Hannibals revre
rymmer ganska olikartade inslag:
realism av litet buttert och grovt slag
(särskilt ett par bilder av Georg l)
vid sidan om en för samtiden mera
betecknande summariskt glättad
skildring (till exempel Georg Il och
hans gemål 1727). Betecknande för
llera av Ehrenreich Hannibals verk
iir ett utomordentligt detaljerat
skildrande av perukernas svallande
hårmassor, ett skildrande som påminner om det fina ritstiftets och
bringar Raymond Faltz' konst i erinran.
En av Ehrenreich Hannibals
främsta medaljer är över hertig
Georg Wilhelms av
Braunschweig-Liineburg död (1705). för
övrigt Hannibals äldsta med säkerhet kända (se bilden). Den fasta och
allvarliga skildringen av hertigen är
typiskt karlsteensk medan frånsidan
med sin i mål galopperande we lfiska
häst är en emblematisk och konst·
närtig fullträff.
Annars var reverserna för Ehrenreich Hannibal som för många andra

Medalj graverad av Elrrenreiclz Hannibal ö1·er Irertig Gt'Orf! \Villrelms av Braun·
sc/11veig-Liineburg död 1705. Fo10 Jiiri Tamsalu, KMK .
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medaljkonstnärer stötestenen, särskilt figurskulpturen, som ofta gav
till resultat spökligt vanskapliga
skepnader med tydliga spår av stålgravyrens lösligt degiga förlaga i
vax. Det är emellertid känt att
Ehrenreich Hannibal i motsats till
många andra medaljörer åtminstone
vid ett partillfällen själv tecknat förlagor till sina verk " .
I Johann David Köhlers MiinzBelusrigung , del XIII , Niirnberg
1741 , beskrivs 25 medaljer graverade av Ehrenreich Hannibal. Denna
förteckning, ehuru i och för sig den
fullständigaste förteckning, som
publicerats över denne konstnärs
ceuvre, är inte komplett: Köhler säger själv. att Ehrenreich Hannibal
förutom de sålunda beskrivna medaljerna graverat många andra.
Ehrenreich Hannibal avled den 13
mars 1741 i Clausthal. Han var gift
med Anna Maria Hötting (eller Hallinger) och hade sonen Martin Konrad Hannibal, född 1704 i Clausthal.
död 1766 därstädes. Martin Konrad
Hannibal studerade en tid på 1730talet för Johann Carl Hedlinger i
Stockholm; han efterträdde sedermera sin far såsom myntgravör i
Clausthal.

Kungl Myntkabinettet,
statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria

Gammalt myntfiffel i Nylöse

Freder. Il.
J Mark d.

1582

Chr. III
l/Il Mark d.
(= J rdr)

Freder. Il.
8 ski/1. d.

1578

J596

Staden N ya Lödöse eller N ylöse var
belägen på nuvarande stadsdelen
Gamlestadens område i Göteborg
och existerade från 1400-talets senare del till 1621, då den med kyrka
och rådhus i sin helhet förtlyttades
till Eklanda ängar vid Orterhällan
och K varnberget, där det nya Göteborg stakades ut och byggdes upp.
Klingande mynt
uran klang

Både vid arkeologiska undersökningar, ledningsgrävningar och
muddring i Sävån har man gjort talrika fynd av gamla mynt som visar
både mynthanteringens frekvens
och myntcirkulationens be~~affen
het i denna handelsstad. Ortugar
och halvörtugar från sturetiden möter i denna myntmassa och så isynnerhet ören och halvören från den
äldre vasatiden. Endast en riksdaler
från Gustav Vasa år känd bland fynden. Alla dessa sve nska småmynt ,

särskilt Johan III: s och Sigismunds,
är av mycket dåligt silver. De ser
nästan ut som kopparmynt. och de
saknar den fina klang, som ett präglat silvermynt har, sårskilt framträdande hos riksdalrarna.
Bristen på svenska silverriksdalrar i Lödösefynden sammanhänger
med att orten låg så långt från Svartsjö slott och Stockholm, att de snappades undan på vägen. De var värdemynt i motsats till småslantarna.
Denna brist fylldes av främmande
taler-mynt, särskilt holländskt ,
tyskt och danskt. Till danska gränsen var på Lödösetiden inte långt ,
och även danska småmynt spelade
stor roll i detaljhandeln kring Göta
älvs utlopp.
Willom Krämares knep
Den av många olika myntslag bestående penningcirkulationen i Nylöse ledde till fusk och skojande. Vi
finner ett par ganska intressanta no-

Narvavägen 13-17. 2tr
Stockholm
(Buss nr 42, 44 o ch 69
ti ll Historiska museerna.
tunnelbana till Karlaplan)

Utställningar: Svenska mynt
från 1000-talet till nutid,
Mynt från forna svenska
besittningar. Världens mynt
under 25 århundraden.
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens konsthistoria
Tillfällig utställning:

Tillsammans med Hist Museet
och Medelhavsmuseet
6/9-31/10
Trakernas gyllene paradis
Museet :
Måndag- fredag 11 -16
Lördag och söndag 12-17
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tiser om detta i stadens bevarade
Tänkeböcker. dvs i bokform förda
uppgifter om många stadens angelägenheter, om borgmäs tare och rådmän, om vittnesmål i rådstugan
mm.
Den 12 mars 1590 står det: "Samma dag blev Willom Krä mares hustru tillfrågad. var hon hade bekommit några fal ska penningar -- som hon hade givit Sisela Arvidsdotter i Horla för tre poller öl. Något som Siscia överbevisade henne om inför rätta. Sammaledes förklarade Siscia att förenämnda hust·
ru tillstod att hennes man, Willom,
icke plägar slå falskt mynt men istället köpa dåliga danska markstycken
(markmynt) och stryka dem över
med kvicksilyer och så giva dem ut
som goda. A ven bekände samma
hustru - hennes namn var Malin att när hennes man har sådana dåliga penningar, förvarar han dem i e n
guldsmeds-gyllenduk, och strax kan
han utprångla dem som fullgoda."Det är något oklart vad som här menas med ' 'guldsmeds-gyllenduk' '.
Troligen är det fråga om guldstickat
sidentyg, som naturligtvis kom allt
som förvarades i detsamma att verka värdefullt.
Filade en myntstamp
Den 2 april samma ilr uppliistcs i
rätten ett par vittnesbrev som inkommit frän Marstrand och Tjörn
och som handlade om samme Willom Krämare men också om Påve!
N ettler och deras myntfiffeL Nu tillfrågades Påvel var han hade gjort av
den myntstämpel som han hade låtit
fila slät i Marstrand. Härtill svarade
Påve] att han hade haft den förvarad
med andra redskap i en påse. Och
denna påse hade han förlorat i sjön
mellan Marstrand och Tjörn.
Samma dag inställde sig för rätten
Jens i Troliered på Hisingen (Trollereds gård strax söder om Säve kyrka). Han vittnade om att Påvel hade
givit honom en fal sk dansk mark för
öl och mat, vilket Påvel inte förnekade. Willom Krämare fick också
bekänna, att Påvel fått denna
" onda., danska mark av honom.
H. Wiclc·en

*
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Atterbom om tyska mynt
Av Ernst Nathorst-Böös

Posthumt utgavs 1859 dc av Per Daniel Amadeus Alterbom {17901855) 1817 författade Minnen frå n
Tvskland och Italien. nedskri vna efter en resa i dessa länder. Det var
således strax efter Napoleonkrigcn .
Minnesanteckningarna behandlar
vid två Iiiiniiien myntförhållandena i
Tyskland och utgör en lustig li.isning.
Den första notisen gäller hur han
vid sin ankomst söker upp den person. som skall utbetala pengar till
honom efter en anvisning hemifrån.
Mannen var emellertid inte hemma.
men någo n tjänstekvinna åtar sig att
hämta frun i huset. Vi lämnar ordet
till Alterbom (sid 22):
Desto glädtigare öfverraskad ble f jag
vid min å terkomst. då jag i denna nådiga
fru träffade ett ungt. vackert och a ngenämt fruntimmer. som genast med sin
fina, veka röst i vänlig linighet utropade
mitt namn och icke länge dröjde. förrän
hon inkom med en rulle Louisd'orer i
den ena handen och en gu ld ecritoir i den
a nd ra, h varefter hon uppr'.iknade för mig
louisd'orerna ochjag med en guldpenna
sirligt s kref ett q vitto, som beströddes
med azursand. Men nu begärde hon att
j ag skulle sjelf se till o m hon räknat rätt,
ochjag kom därvid i ett löjligt bryderi. ty
dels hade jag under hennes räknande
mest betraktat färgbrytningen af myntets guldglans mot de hvita händerna,

dels hade jag i mitt lif al drig förr sett
någon louisd ·or och visste lika litet huru
dessa s kim rande mynts tyc ken. h vilka nu
pi\ e n gång lågo framför mig med olik a
s tä mpl!lr och fo rmater. kunde förhålla
sig till hvara ndra . som till de i dagligt
bruk mera öOiga penningeslag. Jag räk·
nadc och r'.iknade i s tor förlägenhet. unde r det den vackra frun, som emellertid
satt bredvid mig på soffan, alltsomoftast
såg på mig oc h en smula ironis kt smålog.
Ändtligen måste jag bekänna min
oski c klighet att komma till rätta utan
he nnes undervi s ning; tålmodigt begynte
hon en populärt financiell föreläsning;
liirde mig förs t a tt skilja en dubbel louisd ' or frå n en e nkel. gic k sedan in i djupare
un dersökningar. och innan kort ägdejag
en s umma ris k öfversigt af hela preussis·
ka myntinrättningen. Skada. att inge n
tredje person var vittne till denna scen!
Jag utbras t sjelf efte rå t i s kratt. nä r jag
fö reställd e mig e n ung svensk ' 'Doctor
der Welt weisheit". som med en högst
djupsinnig uppsyn sitter i en elega nt sof·
fa bredvid en täck He nnes Nåd. för att af
hennes Iii p pa r hä mta - en föreläs ning ö f·
ve r mynt sorter. Men h vad s ker icke här i
verldc n?-

Den andra notisen har följande lydelse (sid 34 ff):
Du gissar visst red an att jag menar den
n yckfulla oreda och må ngfald. som råder
i Tysklands penningeväsende. Icke blott
myntfo te n i allmänhet h vilar i olika state r på olika grunder och förutsättningar.
icke blott de särs kilda myntslagens inbördes vexclförhåll anden besvära uppmiirk samheten - t ex det af Sydtysklands Gulden oc h Kreuzer till Norra
Tys kla nds Th aleroch Groschen: utan äfven h vart oc h e tt myntslag för sig sjelft
a nt ager o upph örligt, under bibehållande
af samma namn. för'.indrade värden. ja
förekommer inom e tt och sam ma rike
under olika stä mplar och inskrifter, ehuru gä lla nde fören och samma betydelse.
Den pre ussiska myntr;ikningen s kulle
dock ej var.! krå nglig om den kunde slip·
pa en geno m fransys ka operationer inrotad vil lervalla. nemligen den under Napoleons herravälde uppkomna s killna·
den mell an gute G rosehen och Grosellen
Mil nze. e tt smutsfärgad! oäkta mynt.
som ä nnu ej hunnit bringas ur omlopp.
Denn a s killnad är så vigtig, att då 24 gute
Groschen utgöra en Thaler (Riksdaler).
fordras deremot 42 Gr Miinze: således
kan den resande i början lätt få dubbelt
vedergälla sina beqvämligheter, om
värds husfolk och sälj are i all mä nhet ej
ä rligt angifva det mynt , hvarmed man

skall betala dem. och i alla fall beror det
på deras goda vilja all dr.1ga eller icke
draga någon fördel af en utlännings ovana vid deras Dreiser. Sechspfcnnige och
Gud vet al h hvad denna strunt af underafdelningar heter. Så iir ock det fordna
Svenska Pommerns myntade silfver.
hvilkel iinnu är det reella svenska riksmynt. som hos oss sjelfva förvandlats till
ideal. i så hög grad biiltrc än det öfriga
Preussens. all då jag i Pommcrn för Louisd'orn (eller Friedrichd"orn. som han
här benämnes) lic k bioIl 4 Thai er och 20
Groschcn. gäller han deremot i Berlin
(för det n~irvarande) 5 Thalcr och 12. l
Sachscn återigen mindre: och så byter
sjelfva det fasta. konungsliga guldet om
värde från rike till rike. ända in i det
ringaste af dessa förstendömcn. i hvilka
det stora Tyskland måst söndersplillra
sig. Orsaken är dels Coursens humoristiska regemente. dels de preglande förstames tcl est notre bon plaisir: deras
ansigten på dc olika d"orcrna ligga inbcgripna i cll beständigt bellum omnium
contra omnes. Kostnaden af en resa omkring Tyskland är såledc i alla hänseenden omöjligatt bestämdt foruträkna. Det
förhåller sig hvart man kommer med
Tysklands penningevärden som med de

Pommerska landsvägames nyligen ~ked
da miitning. hvilken utfallit p: det viset.
all det viigstycke. som förut varit fyra
mil l ~ ngl. nu blifvit fem o s v. Annars
gliidcr det öga och lingrar all aldrig i
handel och vandel bchöfva qvillja sig
med lumpna smutsiga parpcrslappar:
man blir på sig idel guld och silfvcr i lina.
gröna nät. och vedcrqvickcr sig magiskt
vid hvarje anblick af det ädla metallskim·
re t.
Denna skildring ka n erfordra n~gra
kommentarer. Det spliuradc Tyskland bjöd på många myntsortcr. Av
Gute Groscheli (ett i sig inte siirskilt
övertygande namn) riiknadcs. såsom Allerbom säger. 24 p: talern.
Gute Groschen-namnet hade uppkommit efterkipper-och wipperperioden på 1620-talct. Därtill fann s
Marienwoscllen. priiglad bl a i
Nicdcrsachsen med en fi nvikt av
1.06 på en bru11ovikt av 2.88 från år
1528 i Hildesheim eller en halt av 37
%. Härav gick 36 på Talern. Med
försämrad halt gällde de liinge. siirskilt i Hannover. Den kurs som At-

terbom redovisar var emellertid ännu sämre. Dreier var ett kopparmynt om tre pfennig. präglat i Nordtyskland. Napoi'Conk rigen p~skyn
dade myntförsi.imringen och inllntionen.
När Alterbom översiiiler "Thaler.. med "riksdaler.. är delta till
viss del fe l - de skilde sig åt i det att
från milten av 1700-talel den preussiska konventionstatern höll 23.386
g silver mol reichstalerns ca 25.5.
vid de nna tid blott 16.7 g. Detta kan
vara en antydan till förklaring av
kursskillnaden på guldmyntet. ehuru det synes som han fick något för
bra kurs.
Kritiken av våra sedlar känner vi
väl igen. men är en intressant bekräftelse på meromskrivna förh ållanden.
För al l komma från Sverige synes
Allerbom märkligt känslig. eftersom förh ållandena under hans föräldrars ungdom var kaotiska och under hans barndom inte mycket bältre.
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EN NY MYNTKASSETT

Nu finns även småkassetter för samtliga svenska 2, 5 och 50 kronor. ca pris

4:Änt ligen finns en svensktillverkad
Myntkassett som passar i kortlådor för
format A-6. Materialet är formsprutad
glasklar PS-plast som ger ett perfekt
skydd fö r dina mynt utan någon missfärgning. Finns i alla välsorterade butiker som säljer myntt illbehör. Till återförsä ljare specialoffert.
Arta l

Blått mellanlägg med guldtryck

ca pris 7:50

1972, 1973
1976, 1977
1978, 1979
1980

storlek
längd155mm
Bredd105mm
Tjockl6mm

Tidigare årtal kommer.

PEO Mynt & Frimärken AB

a .

~ Drottninggatan 29- Telefon 08/211210
~
Box 162 45 S-103 25 STOCKHOLM
~

PEO--------------- ---------- ---------- --PEO
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NÅGRA MYNTBENÄMNINGAR I
TIDNINGSNOTISER FRÅN 1840OCH 1850-TALEN
l Post- och Inrikes Tidningar p~
1840- och 1850-talcn föreko mmer
inte sällan notiser om tillverkning av
fal ska mynt. Intressant nog omtalas
de falska mynten ingalunda alltid
under angivande av deras föregivna
prägelvärde- t ex '' 1/ 16-dcls riksdaler specie'' -utan benämningar.
som skaffar oss ena tiders bnm en
stunds tankemödn. Vi återger några
sådana myntbenämningar här nc·
dan.
För att förstå benämningarna
måste man ha i minnet att det vid
denna tid i vårt land fann s /rt' olika
slag av riksdaler. nämligen riksdaler
specie, riksdaler banko och riksdaler riksgälds. Enligt 1830 års myntbestämningslag var värderelat ionen
dem emellan följande: l riksdaler
specie = 2 213 riksdaler banko = 4
riksdaler riksgälds: l riksdaler banko var sålunda= l 1/2 riksdaler riksgälds. Varje slag av riksdaler var

indelad i 48 skillingar. l skilling specie var = 4 skillingar riksgälds och l
skilling banko var = l 1/2 skilling
riksgälds. Silvermyntens valörer
var i prägeln uttryckta i riksdaler
specie, kopparmyntets i bankoräkning. Valörerna på riksbankens sedlar uttrycktes am tidigt i alla tre räkningarna. t ex 2 1/2 riksdaler specie
= 6 2/3 riksdaler banko = lO riksdaler riksgälds. Allmänheten begagnade i daglig handel och vandel företrädesvis rik sgiild s r~ikning .

/. 1/8-de/s riksdaler specie = 24 skillillg·
ar riks~ttilds = 16 skillill!(llr ba11ko. Foto:
ATA

o
-

2. 1116 dels riksdaler specie = 12 skillillf!·
ar riksgälds = 8 skilli11gar ba11ko. Fow:
ATA

1852 berättar Posttidningen om
" ett mynt af tenn. föreställande ett
tjugufyraskillingsstycke". 1857 om
"falskt skiljemynt, ett 24 skillingsstycke af tenn" och 1858 om ' 'fal ska
tjugufyraskillingstycken ., . H~ir är
det fråga om riksgäldsräkning . 24
skillingar riksgälds var= 6 skillingar
specie. det vill säga = 1/8 dels riksdaler specie (l ). 1856 talartidningen
om " ett falskt 12-skillingstyckc ",
som kunde "med liitthet förvexlas
med riksbankens silfvermynt". och
1858 om " falska tolfskillingsslantar, liknande silfver": det var
alltså fråga om mynt å 3 skillingar
specie, det vill säga 1/ 16-dels riksdaler specie (2.).
På våren 1852 hade Posttidningen
meddelat. att ett nytt silvermynt "fl
4 sk. bko valör. eller 1/32:dels rdr
specie" skulle ges ut (3.). 4 skillingar banko blir i riksgäldsräkning = 6

Ur Bankmuseets, KMK , samlingar

ULF NORDL INDs
MYNTH ANDEL AB
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08-62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
Karl Johan Petter Larsson i Smedstorp har sa tt in
1 oo kronor på banken och kommer nu fii r att ta ut <lem.
Kassö ren räcker honom en hun dr:~lapp.
KARL JOHAN PETTER; »Ån ej.
Fursök inte å skoja
mej å komma stickandes med en så n lapp, för ja h:.r
Jämna dej tier, ~ t ierna ska ja ha tcbaks. å köm inte
me nåra andra än mina, för ja har allt märke p!t dom,
gosse lell.•
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ORDNAR
Numismatisk litteratur
Lagerkatalog utkommer tv1 gånger årligen
M'dlem a•• S••rrigu My mhand/aru Föuning

riksdaler specie kallas 8 skillingar
banko, torde detta <;ätt att räkna
knappast vara representativt: den
folkl iga benäm ni ngen på denna silvermyntsvalör var "tolvskilling...
det vill säga J2 skillingar riksgälds.
l två notiser finner vi minnen av
en äldre mynträkning. 1844 berättas
sålunda från Växjö. att ''f1.1lska s. k.
dalerstycken (8 sk. r:gs)" var i omlopp. I Visby utprånglades J849
"3:ne falska s. k. 'fyradalrar' eller
1/6 r:dr specie' ' med Gustav IV
Adolfs bild och namn samt årtalet
1804. E nligt § l i J776 års realisationsförord ning skulle J riksdaler
specie beräknas till 6 daler silvermynt ; vänder vi på detta får vi l
daler silvermynt = 1/6 ri ksdaler specie. Men i den mån·räkningen i daler
levde kvar bland all mänhe ten, finner vi att l daler silvermy nt kom att
uppfattas som = 116 riksdaler riksgälds, det vill säga = 8 skillingar
riksgälds; sistnämnda belopp var=
2 skillingar specie eller = 1/24-dels

3. 1112-dels rihdaler specie= 6 skillingar riksgälds = 4 skillint:ar banko: Foto:
ATA

skillingar riksgälds: det är således
fråga om 1/32-dels riksdaler specie.
när det 1854 berättas om .. falska
sex-skill ingar, gjutna af tenn ...
I en del fall linner vi de falska
silvermyntens föregivna prägelvärden om räknade till banko. 1852 omtalas sålunda "en slant å 8 sk. bko,
gjute n af tenn. s narlik en dylik af
silfver", "falskt my nt , liknande de
från riksbanken utgifne åttaskillingsstycken" , "falskt mynt,
gjute t af te nn , i likhet med ett8-sk:s
bankostycke afsilfve r" . "falskt silfvermynt , mest af 8 sk. valör" . 1855
berättas om "en 8 s k. bko i silfver ,
som befanns vara fals k och af tenn
förfärdigad'· och samma år om· 'falska silfvermynt. bestående af J6 och
8-skilling-bankostycken ·'. 1857 omtalas "en efterapad silfverslant å 8
sk. bkos valör"'. 8 s killingar banko
var = 12 s killingar riksgälds eller.
som vi nyss sett, = J/ 16-dels riksdaler specie: 16 s killingar banko var
det dubbla, alltså = 1/8-dels riksdaler specie. - Även om vi här kun nat
anteckna flera fa ll. där 1/ 16-dels

4. l /24-dels riksdaler specie = 8 skillingar rikst:tiilds. daler. Foto: A TA

5. 116-dels riksdaler specie (Gustm· IV

Adolfs) = 32 skillingar riksgälds .fyradaler Foto: ATA

riksdaler specie (4.). En "fyradaler' · var fyra gånger så mycket. med
andra ord 32 skillingar ri ksgälds = 8
skillingar specie eller annorlunda uttryck t = 1/6-dels riksdaler s pecie
(5.). Det är sålunda fråga om en sådan .. fyradaler", när det 1846 berättas från Norrköping, att "i betalning
lemmils ett fa ls kt 32-skillingsstycke
af Gustav IV Adolfs , förfärdigad t af
tenn genom. som det tyckes, gjutning".
l och med att falskmyntarna började efterapa mynt präglade enligt
1855 års myntförordning upphör
Posttidningen att begagna myntbenämningar av det intresseväckande
slag. som vi berört här ovan: notiserna talar bara om falska JOöringar, 25-öringar, och 50-öringar
etc.
Torgny Lindgren

Medaljtillverkni ngen 1978 (n ä rmast fö reg. s tatis ti k i n r 3/ 1978) .

swrlek
Kun{!l Beliinin~smeda(ier
lllis quorum mcruerc labores

18
12

8
5
För medborge rlig fö rtjä nst

För långva rig troge n tjiinst
För .~erömli ga giimingar
För nit oc h redlighet
i rik e ts tj äns t
För omsorgsfull renv å rd

Guld

Sih·er

Bron.\'

l

2
2

Förteckning över nya medaljer som
präglats 1978 aterfi nns i MYNTKONTAKT 1979 nr 3. s 68.

Fiirsii/jning m· .w mlarmyn1 1978
1976års myntset
5st
1977
..
47 270st
1978 - .. 19 864st
67 139 s t

588
593

Egna tttgtl 1·or
Präglade i myntpress
- .. - i medaljpress
Öl'riga meda(ier
S umma

49.1 4 19kg
445.7079kg
254.5778 kg

Försäljningsvii rue (i nkl mervärdeskatt)
3 724 630:Kronor

18
12
8
5
5
8
5
6
5

Me/(/1/tlt~cln~

Guld
Silver
Brons

Guld
3 101
126

580
3 807

SiJ.,er
6 160
3 985
l 876
12 021

11rmr.1
2 1)95

Försiiljningsviirde (inkl mervärdeskatt)
Kronor
l 334 752:85

l 827

3230
8 ()52

J13

De tessinska
spelpenningarna
Av Tuukka Ta lvie

En m• C.G. Tessins spelpenninJ.!ar. J.!rtl·
1·erad cw Daniel Fehrmcm och ur~prun1o1·
/igen präf.!/ad clr 1746. De f/a t'X. prcic/at
c'ir 1799 for Åbo akademis ~amlinJ.!: ska·
dat i Åbo branc/1827. 1111 i Natimwlmu·
see t i Helsingfors. ( Hyckert 7. Foto
förf.)

Som svar på Gunnar Hol ts fragor i
MYNTKONTAKT 1980 nr 4-5
återkommer jag till C.G. Tessins jetonger. varom jag skrev i det före·
gående numret. Tyvärr måste jag
börja med a u räua en uppgift i min
artikel: jetongstamparna sändes till
Åbo inte i slutet av 1799 utan först år
1814. Man kan dock utgå från att de
inte användes i Stockholrn efter
1799 eftersom dc ägdes av Åbo akademi.
Här skall endast de Tessinska
spelpenningarna behandlas. De föl·
jande är representerade i National·
museets myntkabinett i Hclsing·
fors:
Hy 3: CONSTATER ET SINCERE) (JE1TON DE M' LE
COMTE DE TESSIN
Hy 5: CAROL GUST TESSIN
etc.) (CONSTATER ET S INCE·
RE
Hy 7: MYTARE VEL TIME·
RE SPERNO) (JETfON DE M•
LE COMTE DE TESSJN
Hy 13: CONCORDES EG IMUS
ANNOS) (CAROL GUST TES·
SIN ET ULRICA etc.
Hy s. 199: O POULES EN
YOY ANT VOS TRAil'S etc.
Hy s. 196: DEN GIÄRNA
SAFWANDE ANNIKA LARS
DOITER etc.
Av alla sex finns i myntkabinettet
eldskadade exemplar, som kan antagas vara samma som präglades för
Åbo akademi år 1799. Skadorna här114

rör från 1827 års brand. :;om förstör·
dc en del av samlingen och liirnnadc
ofrånkomliga spår på dc pjtiscr, som
efte råt uppgrävdes från uni versitetshusets ruiner. Dc hiir behandladc spelpenningarna är dock i all·
mänhet relativt viiibevarade (det
illustrerade exemplaret hör inte till
dc bästa). l samlingen finn s också
exemplar som har kommit till efter
1827. P:1 grund av vad som sades
ovan måste dessa v ar<~ prtigladc före
1799.
Den följande förteckningen upp·
tar alla exemplar av dc ifrågavarande spelpenningarna som finn:-. i Helsingfors. Eftersom uppgifterna om
diametern i vissa fall kan vara nyttiga. har dessa medtagits. Vad bctriif·
far vikterna. måste man komma ihåg
att dc skadade exemplaren ursprungligen har varit något tyngre.
Haltanalys har inte företagi t~. men
det finns ingen orsak atttänka att dc
för Åbo akademi präglade jetonger·
na kulle ha högre silverhalt tin dc
andra.
De

brand.1·lwdade

exemplaren

(priiJ!Iadl' år 1799)
I. Hy 3. 7.46 g. 31 mm.

2. Hy 5. 13.2 1 g. 34 mm .
3. Hy 7. 9. 17 g. 31 mm.
4. Hy 13. 12.95 g. 32-33 mm.
5. Hy s. 199. 11.33 g. 31 mm.
6. Hy s. 196. 9.78 g. 29 mm.
Andra
1799)

exemplar (priiJ:Iade före

7. Hy 3. 12.90 g. 30 mm . Helsingfors univ. samling utan nr.
8. Hy 5. Avslag i tenn. 12.20 g.
34 mm. Helsingfors univ. samt.
utan nr.
9. Hy 7. 8,65 g. 30 mm. Köpt från
Hirsch 196 1.
10. Hy 13. 11.52 g, 32-33 rnm. Frfm
Nurn. För. i F:s auktion
9.2.1959.
Il. Hy s. 199. Förgylld brons. 9.68
g. 31 mm. Helsingfors univ.
samt. utan nr.
Bland dc exemplar som har kommil till efter 1827 år den ;lttakantiga
s pelpenningen (Hy 13. nr 10 ovan)
vUrd att noteras på grund av att den
är ett praktexemplar med fin spegelglans (pä frånsidan tyviirr fördlirvad
av tvrt rispor). Sädana exemplar
misstänker man vanligen vara cfterprtiglingar, men i detta fall ser man
att stamparna varit nya och fri ska.
utan spår av nötning eller rost. Det
måste således vara fråga om en ori-

ginalprägling. Vad de andra exemplaren angår synes det inte heller fin·
nas några bestämda orsaker varför
dc inte kunde vara präglade under
C.G. Tessins (d. 1770) livstid.

*

Öppet brev till Yngve A/mer och
Ingemar Carisson med anledning av artikeln " Ett öre S.M .
1715" i MYNTKONTAKT nr45/ 1980 s 80.
Yngve Almers och Ingemar Carls·
sons kompletterande synpunkter är
utomordentligt intressanta. Ehuru
jag först ställde mig tveksam till dcras uppfattning o m att det ett öre.
där silviii valören som den sista lirtalssiffran saknas. skulle vara avsiktligt präglat. har jag sedan jag något funderat kommit att dela denna
åsikt.
Vad sedan gäller den präglingsmaskin som används vill jag med
Liljencrantz säga följande:
Väl talas vid nera till fålle n om
··präss" men egentligen kan ju detta
uttryck också användas om Mdra
verktyg såsom spindelverket vilket
ju också benämnes skruvprcss.
Denna uppfattning framför ock å
Liljencrantz (sid 116) och den skulle
alltså göra det möjligt att å ena sidan
anta att någon av Magnus Lundströms pressar använts och å andra
sidan all förlika den uppfattningen
med det tekniska resonemang som
Almer och Carlsson för. Med hän·
syn till att myntningen eller rättare
sagt försöken därmed ägde rum just
vid årsskiftet 1714 och 1715 och att
en sänkning av ettörets vikt verkade
i hög grad aktuell accepterar jag att
man vid något tillfälle i försökspriiglingarna ruordc sådana utan utsättande av myntets valör och årtal.
Med bästa hälsningar
Eder tillgivne
Ernst Natlwrst-Böiis

*

Observera

Stockholmsbesökare, som tillhör
någon till Svenska Nu_mi smatis~a
Föreningen eller Nord1sk Num1S·
matisk Union ansluten förening, är
alltid välkommen till Svenska Numismatiska Föreningens möten.
Programdetaljer finns inspelade på
föreningens automatiska telefonsvarare. (08/67 55 98)

Svenska Numismatiska Föreningens
årsmöte 1980
Lördagen de n 3 1 maj höll Svenska
Numis matiska Föreningen sitt ordinarie års möte i sommarfagra Sigtuna. Programmet inleddes med ett intressant föredrag av Lars O. Lagerqvist om stadens historia och
myntpräglingen där under Olof
Skötkonung och Anund Jakob. Därefter besöktes Sigtuna Fornhem under sakkunnig ledning av museichefen Karl Johan Eklund. Rund va ndring i staden följde så och sis t besöktes det enda i Sverige nu ve rksamma
klockgjuteriet. Klockgjutare Gösta
Bergholtz tog emot och berättade
o m klockgjutning och dess historia.
Som tack för de n fi na vis ningen erhöll Bergholtz föreningens medalj
över N .L. Rasmusson i brons. Nils
Ludvig Ras mussons minne hedrades med nedlägga ndet av en krans
på ha ns grav.
Årsmötesförhandlingar ägde därefte r rum på Stadshotellet. Till mötets ordförande valdes G . Bergens tråhle och till sekreterare N . U.
Fornand er.
Minnet av under 1979 avlidna
medlemmar hyllades med en tyst

minut . styrelsens och revisore rnas
berättelse uppläs tes och godkändes.
Års mötet valde 2 nya ordinarie ledamöter Y. Airner och T . Sarkan y
att efterträda R. Als tertun och B.
Tingström som båda önskat avgå
p g a bristande tid. Av suppleanterna hade E lisabeth Ljungberg avsagt
sig omval av tidskäl och till ny suppleant valdes K. Chavc . de övriga
omvaldes.
Vid konstituerande sammanträde
hållet eft er års mötet fördelades posterna inom s tyrelsen enl följande
Ordinarie ledamöter:
G. Bergenstrållie ordförande
T . Sarkåny vice ordförande (nyval)
N . U . Fornaoder sekreterare och
kassaförvaltare
Y. Alme r (nyval)
M. Greijer programsekreterare
F. Olrog auktions kommissarie
T . S undquist
S uppleanter:
S. Bakos
K . Chave
F. Held
T. Lind

Torbjörn Sundquist

,....----

Lösningen på Anders Fröseils ordfläta

1.

2.
De sj u förs t öppnade rätta lös ni ngarna hade insänts av:

3.

l. Wilgot Lind . T räri ngen 38 E.
416 79 Göteborg,
2. Magnus Widell. Bagaregatan 56.
566 00 Habo.
3. Hasse Hellberg. Vegagata n 3.
172 34 S undbyberg,
4. Tord Jonsson. Jupi terviigcn 15
8tr, 6 11 60 Nyköping,
5. Gunn_ar Bengtsso n. Storgatan 29.
703 63 Orebro,
6. Holger Nilsson , Löjtna ntsgatan
10. 781 32 Borlänge samt
7. Gunnar H olst, Vindväge n l ,
430 9 1 Hönö .

4.

Nr J erhöll som pris Numis matis ka
Meddelande n XXXI och nr 2- 7 var
sitt ex av V. E . L ilienberg: Förteckning öfver Timmermansorde ns
Mynt- och Medaljsamling ( 1910).

Valberedningen bestående av Lars
O. Lagerqvist, R.-Sjöberg och Lenna rt Wallen omvaldes. Ä ve n revisorerna H . Henriksson och G . Wahlqvis t samt revisorssuppleant G .
Sundberg omvaldes . Årsavgift och
intr ädesavgift fastställdes till oförändrat 90 resp 60 kr, för juniorer 45
resp 30 kr.
Förslaget till stadgeändring (se
MYNTKONTAKT nr 4-5 1980 sid
84) antogs enhälligt.
Föreningens förtj änstmedalj i silver tilldelades Frank Olrog för hans
mångåriga förtjänstfulla arbete ino m föreni ngen som s tyrelseledamot
och auktionskommissarie.
F öreni ngens medlems nål i guld
tilldelades Madeleine Greijer för
hennes upps kattade insatser som
styrelseledamot och programsekreterare.
Ordföranden förklarade därefter
års mötet avslutat.
Efter årsmötesförhandlingarnas
slut höll Lars O. Lagerqvist ett upps kattat och roande föredrag om innationer under historie n. Ett 50-tal
medlemmar avnjöt som avslutning
supe på Stadshotellet. Av s tämningen under dagen att döma var årsmöte t 1980 i S igtu na mycket lyckat.

u

p

p

L

..
o

s

A L

o

R E B R

..

A

..
o s

o

l

D
E
•
5. f/ )1' s T E R. A s
6.
s k A R. A

7.

K A L

M A

N G

8.

t! !f N K

l

9.

N y K

..
o

ö p
p

l

10.

v

l

s

N G
8 y

11.

SK Å. N

12.

s l

RJ

N l

N G E.
G T tJ N A
115

Plakett över Carl von Linne

På Räntmästarhusets fasad. k v.
Achilleus. SlusspJ·m 9 i Stockh olm
a vtäcktes onsdagen de n 18juni 1980
kl 16 00 ovan avbildade bro ns plakett ö ver Carl von Linne.
Asmund Arle har utfört konstverket på beställning av Kungl Myntkabinettets Vänner. som på detta sätt
har velat hedra den icke kungliga
svenska perso n som oftast av bildats
på medaljer såväl inom som utom
Sverige .
Via ceremonien, som ö ppnades
av vännernas ordförande rege ringsrådet Erik Reute rswä rd, erinrades
om anledningen till att plakette n
uppsatts just på Räntmäs tarhuset.
Här hade Linneus, som han då ännu

he tte . s in liika rpmktik unde r å re n
1739-42 . e tt fa ktum som hittills va rit
okiint fö r dc flesta stockholmare.
Ordfö ra nde n i s kö nhe tsrådet i
S tockholm, försäkringsdire ktö re n
Ande rs Ne rma n tac kade för vä nne rnas insats och förankrade i s itt tal
ytte rligare Linnes he mma hö righe t i
Stockh olm med at t be rä tta o m de n
linneans ka trädgård som anlades
under 1700-tale t i kv. Cefe us. Bland
de t 25-tal pe rsoner som med viinne rnas s tyrelse va r närva rande vid cere mo nie n märktes Linnesälls kapets
o rdförande . professor Magnus Fries
och Kun gliga Mynt kabinettets direktör Ulla Wes termark .
Leif Hiikstrand

Utställning från Israel
Den 6 juni öppnades en utställning om det moderna Israels mynt och medaljer sammanställd av Ulla Westermark,
som också svarar för den stencilerade katalogen (under
medverkan av Lars O Lagerqvist vad beträffar medaljerna). Materialet har ställts till förfogande genom Israels
Ambassad i Stockholm. En stor del av bildmotiven griper
tillbaka på Gamla Testamentet och på händelser i judarnas historia fram till Bar Kochbas uppror, men även moderna, samtidshistoriska skildringar återfinns.
Utställningsfotograf: Gunnel Jansson
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Lyckad träff
hos Ahlströms
Må ndagen de n 5 maj möttes ett JOtal av S ve nska Numis matis ka Föreningens medle mma r i B. Ahls tröms
Mynthandel AB :s lokaler på Kungsgata n 28 i S tockholm . En god s herry
a vnjöts som välkomstdrink och e n
del av lagret fö revisades. Dä refter
samlades deltagarna kring ko nfere ns bo rde t e n tra ppa upp och diskute rade numisma tisk litteratur. Frågan om refe re ns litte ra tur bör ha priser utsatta eller ej lockade fra m
må nga synpunkter. Tydligen anser
de fl esta att de t ä r lä mpligt med sådana. Dessutom tycks kö pluste n
hos samlare påverkas nega ti vt o m
e n bok saknar prisuppgifter. Ä ve n
a nd ra bokliga spö rs mål lockade till
me ningsut byte.
Sa mma nfattningsvis var de t en
myc ket lyckad träff. Dessa möten
mella n samla re och ha ndla re. som
ägt rum under de t senaste 1\re t. har
verkligen visat s ig vara både trevliga
och lä ro rika. De t ä r a tt hoppas a u
våra myntha ndla re ä r villiga a tt ställa upp även i fo rtsäuningen.
FO

Visste Du.

(O ?
- att den kä nde engelske numis matikern Colin Kraay i s in bok "Greek
coins & history - some current problems' ' ( 1968) fra mlägger en ny kronologi för Syrakosas myntning unde r femte å rhundradet före Kristus,
- att Willy Schwabacher 1958 gav ut
den lilla skriften " Das Demareteion" om det berömda Syrakusamyntet,
- a tt Ultuna lantbruksinstituts meddelande nr 29 ( 192 J) innehåller en
artikel av E O Are nanderom "Grekis ka te xte rs och mynts vittnesbörd
om den kulliga nötboskapen i Europa och Mindre As ien" samt
- a tt den kände norske konsthistorikerna H P L' Ora nge i några av sina
verk om antiken även berör myntkonste n.
NUF

MINNESMYNT
PÅ
TVÅHUNDRA
KRONOR
Förordning har nu utfärdats om det
beslutade minnesmyntet på 200 kronor (se MYNTKONTAKT 1980 nr
4-5, s. 90); den lyder:

Jubileumsmynts.
servtce

Svensk författningssamling

SFS 1980:133
Förordning
om minnesmynt på tvåhundra kronor ;

lltk<>nl fr1\n trycket
den 29 apri l 1980

utfärdad den 17 april IIJ80 .
Regeringen föreskfiver följande.
§ Med anlo.:dning av a lt kvinnlig tronföljd har infört~ i Sverige :-.kall
minnesmynt med l'll nanuw;inle av t v11hundra kmrwr tillverkas.

2 § Minnesmyntet s kalltillve rkas av en kgering som b..:sti\r av 1)2) tus..:ndelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha ..:n vikt av .O.~ gram m· h en
diameter av 36 millimete r. Avvikelsen fri\n den nominella vikten får vid
uppvägning av 100 mynt vara högst "!.7 gram .

Svenska Numis matiska Föreningens medle mm.~lr kan fr~ n föreningens kans li . Ostermalmsgatan 8 1.
114 50 Stockholm. rckvir<.ra jubile·
ums myntet. Ett ännu ej bes täm t antal my nt kommer att av fö re nine~c n
inköpas och utförsäljas så länge lagret räcker. Högst 2 ex säljes till va rje
köpare. Likviden insiillcs i försko ll
på postgirokonto nr 15 00 07-3. För
dem som vill ha myntet (mynten)
sända per post tillko mme r portokostnade r på l Okr (för l ex insättes
alltså 210 kr och för 2 ex 4 10 kr}.
Avhämtas myntet (mynten) perso nligen på kansl iet betalas endas t det
nominella värdet (för l ex insälles
alltså 200 kr och för 2 ex 400 kr).

n

3 § Minnesmynte t s kall ha följande.: prägel. På framsidan Konung Carl
XVI Gustafs bild, protil, viinstcr sida. omgive n upptill av orden "l'ARI.
XVI GUSTAF SVERIGES KONU NG" och nedtill av o rde n "FÖR SVERIGE l TIDEN'' . På höge r !lida under bilde n konstnärens s ignatur "MN''.
På frånsidan te xte n till fö rs ta paragrafen i successionsordninge n. ovanfö r
texten "1980" och nedanför texten "200 KR" omgivet av till vä nster "E".
som anger myntningso rten. och till höger " U" . !>Om utgör initialb~_.,k staven
i myntdirektöre ns efternamn. Randen skall vara slät.
Denna förordning trä<kr i kraft tvfi veek111· eft er den dag. dä föwnlninge n enligt uppgift på den utkommit frän tryek.:t i Svensk fö rfallningssamling.
På regeringens vägnar

GÖSTA BOHMAN
! .ars He dberg
( Ekonumidcpat1cmcntet)

* *

*

Internationellt
samarbete
Den inte rna tionella numismatis ka
kommissionen höll sitt å rliga s ammanträde den 2- 3 maj i Augst nära
Basel. Denna exklusiva samling numismatiker valdes vid de n internationella numismatiska ko ngresse n i
Bern i septe mber 1979. (Se MYNTKONT AKT nr 8/ 1979 s 169). Enligt
rapport från sammanträdet vä ntas
Bernkongressens handlingar föreligga i tryck under senare hälft e n av
1981. Vidare blir det de n 22-24 april
1981 en överläggning om " Emerge ncy Coinagc " i Dublin och e tt möte i Israel 1982 om " Greek lmperial
Coinage' ' .
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Nytt fra Den Kongelige Mynt
-maj 1980
A. MYNT
l. PREGTALL FOR 1979
Fplgende antall mynter ble preget
med ~rstallet 1979:
5 kroner
68 18000
l kroner
15 896 500
50~re
10 152 000
25~re
16 666 ()00
lO pre
25 808 000
5pre
25 255 000
2. MYNTSETT 1979
1979-settenen ble pakket i et antall
av 58 000. hvorav 50 000 i Sam! hillkassett og 8 000 i vakuum-pakning.
Norges Banks skilJemyntkasse
oppgir at man er utsolgt for myntsett
1979.
3. MYNTSE~fT 1980
Monteringen av myntsettet for 1980
er i full gang. På grunn av 200kronen vii et tilstrckkcl ig antall for
dckning av hele landet f~r:;t fon.:ligge utpå h~sten . Vi mft derfor be intresserte holde seg orienten om når
salget kommer i gang ved hcnvcndelse til banker og andre som forhandler disse settene . - Prisernc på
1980-settet er kr 18:- monten i
Sandhill-kassett og kr 16:- i vakuum-pakning.
4. 200 KRON ER MINN EM YNT
1980
l anledning av 35-årsjubileet for frigipringen den 8 mai 1945 er det utmyntet en 200-krone minnemynt i
spiv.
Myntet er gyldig betalningl>middel og utgis til pålydende.
Myntens data: Diameter: 36 mm
Vekt: 27 g
Legering: 625 ~o
Ag
Preg: Advers: Fri rikslpve. Under
og till venstre, delt på tre linjer:
NORGES FRIGJ0RING 8. MA l
1945.
Revers: Akershus Slott, sett fra
sj~s iden. Under og til h~yre mynt gravprens merke 0 H. Nederst et
felt med tekst 200 KRON ER og under dette " 1980" midstilt meJlom
myntdirekt~ren s merke AB og Den
Kongelige Mynts merke: Hammer
11 8

og bergsjern.
Rand: Glatt.
Design og modellarbeid
myntgravS)r 0 ivind Hansen.

ved

B MEDALJ ER
l 1979 produsene vi i alt 12 nye medaljer og merker, for4 av disse blc det
benyllet gamle stempler delvis
omarbeidet. av de resterende 8 regner vi med at fplgende er av interesse for publikum:
l. MEDALJ E FOR REDNINGSDÅO T IL SJ0S
Advers vi ser riksvåpenet med krone
og har omskriften: KONGERIK ET
NORGE. P& revers omstynger en
ekekrans ordene FOR REDNINGSDAD TIL SJ0S. i midten
skal red ning mannens navn inngraveres sammen med datoen da rednings d ~ d e n fant sted. Medaljen utstyres med hempe. ring og spennetilsvarende Norges Vel medajle.
Myntgr:wor 0ivind Hansen har
tegnet og modellert denne medaljen.

2. DRAMMENS FILATELISTKLUB/NORSK FILAT[LISTFORBUND
Medaljen som har en diameter av 45
mm, viscr på forsiden ··loven med
dobbeltfot" fra en av de dyreste varianter av frimerkel Norge nr l.
samt innskriften PRO/ FILA-ffELI A. Medaljens bakside er blank og
er heregnet på inngravering av utstillercns navn.
Medaljen er tegnet av en Drammens Filatelist Klubs medlemmer,
tegnesjef Thor Tollefsen, og modellert av m yntgrav~r 0ivind Hansen.
3. FRIM ER KEUTSTILLINGEN
"BJ0 RGVIN 79"
Til den oasjonale frimcrkeutstilling-

en " Bj~rgvin 79'' Ieveric vi en plakett med målene 60 x 40 mm . Som
motiv er benyllet en rekke vikingeskipsstevner hentet fra urskjrering
på en knortekjepp som ble funnet
ved utgavingen pä Bryggcn i Bergen.
Plaketten er modellert av mynt-

grav pr 0 ivind Hansen eller tillsemit
tegning utf~rt av Arne Sv. Toklum.
Bergen.
l ngen av medaljene produsert ved
Den Kongelige Mynt i 1979 kan selges på det åpnc marked.
Bodil Selne.1·

ÅRSMÖTE
Samfundet Kungl. Myntkabincllets
Vänner hade sill årsmöte den 13 maj
på Kungl. Vetenskapsakademien.
Styrelsen fick följande sa mm an~hll
ning: Ordf Erik Reuterswärd. v onlf
Le nnart Uhlin. skallmästare Ulf
Nordlind. övriga ord ledamöter
Lar Fleming. Staffan Högberg. Leif Hökstrand och Ulla Westennark.
suppl Torsten Fridlizius. Hara ld
Nilsson (sekreterare) och Frank
Olrog. Efter [trsmötesförhandlingarna orienterade Wilhelm Odclberg
om akademienl. hi!.toria och verksamhet varefter han med sakkunnighet förevisade Berzelius-mu.,eet.
Kvä llen avslutades med ell uppskallat sa mk v~im i .. Klubbvillan ··.
FO

MYNT-KURS
Ny ·'introduktions/.. urs i 111111/i.m wtik" startas av Medborgarskolan
första veckan i oktober under medverkan av Svenska Numismatiska
Föreningen . Deltagarantalet skall
begränsas varför anmälningarna bör
komma in i god tid. helst första hiilften av september.
PR-ko111111 i t tcll1

DANEFA::. Retligcrct af rigsantikvar P. V.Glob. utigivet af Det Kongelige
Nordiska Oldskriftselskab og Jysk Arkrealogisk Selskab. Kr. 225.00 incl.
moms .

Kiria(fynde t

Danefa: utkom som e n hyllning och
en gåva till drouning Margrethe på
hennes 40-årsdag den 16 april i år.
Boken innehåller illustrationer och
beskrivningar på da nska och engels ka av en rad förnämliga danska
fynd som gjorts under dronningens
livstid , d v s under de senaste 40
åren. Samtidigt öppnades en utställning på Nationalmuseet i Köpenhamn av samma material. Utgivningen av Danefre har bekostats av

e n rad danska fonder och stiftelser.
Behållningen av försäljningen går
till en ny fond fö r dansk arkeologi.
Dronning Margrethe Ils arkrealogiske Fond . Priset 225 danska kronor
är i och för sig lågt för en bok av e n
så uto mordentlig kvalitet som denna
och samtidigt har köpare n således
glädjen att kunna bidraga till den nybildade fonden.
Boken inleds med eu urval bilder
från de utgrävningar som den dan-

ska drottningen i yngre dagar deltagit i. Bland dem återfinner vi en av
henne tillsammans med morfar Gustaf VI Adolf i San Gcovenale 1956.
Därefter följer några sidor om dansk
fornminneslagstiftni ng och om begreppet Danefre. Det hör till de danska ord. som vållar svenska läsare
huvudbry. Danef<e betyder dött.
herrelöst gods. till vilket ingen ägare
finnes. Den danska fornm inneslagstiftningen är liksom den svenska av
gammalt datum. Vår finns formulerad i 1684 års fornvårdsplakat men
går tillbaka till medeltidens allmänna landslag. De danska kungl förordningarna av 1737 och 1752 bygge r på Christian V:s lag av 1683 och
grundtankenäratt ''Hvad ingen ejer,
der ejer kongen .. finns formulerad redan i medeltidens landskapslagar och i Valdemar Sejrs lag från
1241. I Danmark som i Sverige har
denna ticliga fornminneslagstiftning
och dess förankring hos befolkningen haft en avgörande betydelse för
den rikedom av nationella, arkeologiska samlingar som samlats i våra
museer
Av dc många danska fornfynd
som gjorts under den sista 40årsperioclen har 125 utvalts att ingå i
detta praktverk. De är illustrerade
på 85 planscher, alla i färg och tagna
av Nationalmuseets mästerfotograf
Lennart Larsen. Vissa bilder iir av
ett så raffinerat artisteri att man nästan glömmer föremålen för 9ilclen
som ko nstverk (nr 16. nr 51). A andra sidan får han små förem ål inte
minst mynt, att framträda med en
pregnans och detaljrikedom som gör
dem vältaliga (t ex nr 42). Detsamma gäller nr 31. ett utsökt smycke.
som man i utställningen lätt går förbi
på grund av dess litenhet.
Fynden spänner över lång tid från
stenåldern till 1700-talct och omfattar föremål av mångahanda slag.
Myntfynden utgör en betydande andel och bland författarna märks tre
av Den kong!. Mf)ntsamlings medarbetare: Kirsten Bendixen. Anne
Kromann och J~rgen Steen Jensen.
En hedersplats intar Kirialfyndet
från 1967. De81.422tyska. engelska
och franska medeltidsmynten i sina
trevliga. runda kittlar har även utvalts att pryda utställningsaffischen. Detta Danmarks och hela
Nordens största myntfynd kunde
tack vare en samlad insats av den
danska Ms;ntsamlingen publiceras
av J ~ rgen Steen Jensen i Nordisk
Numismatisk Årsskrift redan 1970
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och är en av dc viktigaste fyndpublikationerna i denna tidskrift.
Bland myntfynden utgör dc från
de s k svcnskckrigcn. Lennart Torstenssons fälttåg 1643-45 och Karl X
Gustavs erövringskrig 1657-60. en
stor grupp. om hos en svensk inte
uppväcker nflgra gladare kiinslor.
Störst iir den praktfulla Balleskatten funnen 1968 med över
12 000 mynt förutom silverpjiiser.
skedar och smycken. (Balleskatte n~
mynt är publicerade av Kirsten Bendixen i Arboger for nordisk Oldkyndighcd og Historie 1973.)
Ett vikingatid fynd (nr 70) innehåller armringar. silverbarrer. hacksilver m m av samma slag som dc
svenska vikingatidsfynden men i
motsats till de svenska fynden. i vilken mynte n oftast utgör huvudparten. finns hiir endast ett enda mynt.
en arabisk dirhem.
Fynden är ordnade kronologisk t
vilket ger en angenäm omviixling i
uppliiggningen. Dc sista årens fynd

kommer således sist i boken. Bland
dem finner vi givetvis · "århundradets största guldmyntskatt ··(nr 78).
funnen 1976 vid Vejby Strand. Så
när som på två mynt består den av
engelska nobler i olika valörer från
Edvard III och myntade efter 135 1.
Ä ven i Sverige har betydande fynd
av dessa engelska guldmynt gjorts,
senast ett enstaka exemplar i Habo i
Viistcrgötland 1977.
Till dc sista tirens märkligaste arkeologiska fynd hör nya gravfynd
från dc sedan länge kända gravfälten
vid Himlingoje. Priset bland gravgåvorna tar det underbara. röda
dryckeshornet i glas. det e nda kända i sitt slag och nästan intakt (nr
79).
Detta axplock torde räcka för att
visa att Danefre med sina sköna bilder och koncentrerade men innehållsrika texter är en bok att gliidjas
åt och att återkomrna till. värd att
läsa och att äga.
Ulla Westermark

Bjpm R. Rpnnin,::: NORGES PENGESEDLER OG SEDELBANKVE-

SEN INNTIL 1974. Del l: Scdlcr utstedt i K!:')benhavn (ornfatter også
Danmarks pengesedlcr 17 13-1813). Oslo. Universitetsforlaget. 1980. 258
sidor. Mycket rikt iii. Norska kr. 184:-.

,•'

Norge alltifrån upprinnelsen på
1600-talet fram till övergången till
kronan som myntenhet på 1870talet. Före 1814 hade Norge och
Danmark gemensamt penningväsen: en stor del av de sedlar. som
begagnades i ~orge, begagnades
därför också i Danmark.
Av praktiska skäl är arbetet uppdelat på två band. Arbetets första
del , som nu föreligger. omfattar tiden fram tilll814. s1ilunda den tid då
det norska penningväsendet hade
sitt centrum i Köpenhamn.
Arbetets andra del kommer att
omfatta det rent norska edelväsendet, sådant detta utvecklade sig från
1807. med centrum i Kristiania.
Danmark-~orges
ekonomiska
tyngdpunkt låg. som sagt, fram till
1814 i Köpenhamn. Där låg också
från 1736 de båda rikenas gemensamma sedelutgivande bank. Den
Kipbenhal'lrske Assignations- Vexel- og Laanebank ( Kurantbanken).

Det är, säger Rsjnning, upprättandet
av denna bank, som på allvar markerar pappersmyntets inmarsch i
det dansk-norska penningväsendet.
även om de höga belopp som sedlarna lod på gjorde, att mynt ännu i
många år var så att säga allcnarå-

TB MYNT HB
U. Thimberg

R. Berglund

Prislista nr 9 sändes gratis
på begäran

KöP E R
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHO R
UTIERATUR
Erstagaton 14
116 36 Stoc kho lm
Tel. 08--41 0133
Chefen för Oslo univeristels myntkabinett, f!:')rstekonservator Bjpm
R. Rpnning gav 1971 ut en samrnanställning över "Norges mynter
1628-1873"'. Året därpå publicerade
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han ett arbete om "Norges mynter
og pengesedler etter 1874".
Rs<Snning har nu lagt fram ett nytt
arbete, den första systematiska
översikten över sedelväsendet i

O ppethållonde:
Vord. 10-18
lörd. 10-13

dande som rörelsemedel bland största delen av folket. Införandet av
sedlar på ett så lågt belopp som l
riksdaler 1762 förde med sig ökad
användning av pappersmynt också
bland .. vanliga människor.. , bönder, fiska re och den växande gruppen av löntagare. Fram mot slutet
av 17{>0-talet blir sedlama det vanligaste rörelscmedlet. medan mynte n
hänvisas till den blygsammare roll
de sedan skulle spela. Det är, menar
Rpnning. inte oriktigt att säga, alt
vid ingången av 1800-talet hade begreppet .. pengar.. i folks medvetande blivit så att säga synonymt med
"sedlar... - För en svensk sedelhistoriker. som stä ndigt ochjämt i sina
forskningar gjort - och alltjämt gör!
- exakt samma iakttagelse, låter
dessa R~nnings ord nära nog som en
hälsning hemmifrån.
Vid norska bergverk begagnades
på 1600-talet. delvis in på 1700-talet.
ett system med kreditsedlar som betalning för utfört arbete. berg,•erkssedler. De första riktiga sedlarna i
Danmark-Norge hade till upphovsman en fantas irik affärsman i Bergen. den även här i Sverige bekanta
J0rgen thor MS:Shlen. Dessa sedlars
spännande historia tecknas livfullt.
De auktoriserade sedlar, som gavs
ut 1713-1728, kom till för att skaffa
täckning för de ökade statsutgifter.
som förorsakats av det stora nordiska kriget (1700-1720). 1736 började.
som vi nyss nämnde, Kurantbanken
att ge ut sedlar: helt naturligt skildras dessa viktiga sedlar ingående.
I Sverige led som bekant redan
Stockholms Banco på 1660-talet
skada genom e n mängd efterapade
och förfalskade kreditivsedlar. På
1700-talet förorsakade sedelefterapare och sedelförfalskare- av vilka
efteraparen tydligtvis betraktades
som den värre brottslingen - stora
bekymmer för riksbankens ledning.
RS1nning drar fram mänga fall av sedelefterapning och sedelförfalskning: dessa brott var ingalunda
okända i Norge!
R~n n i ng har uppenbarligen nödgats konstatera en viss knapphet i
det föreliggande beståndet av till våra dagar bevarade sedlar: det är ett
crux som svenska sedelhistoriker
ofta möter. Han redovisar själva föremålsmaterialet ytterst noggrant
och belyser det genom en god ekonomisk-historisk dokumentation.
Boken är ett fi nt exempel på högtstående bokproduktion: papper, typografi, illustrationer - allt är ut-

sökt. Det är med stort intresse vi
väntar på andra delen av detta förnämliga arbete.
Torg11y Lindgre11

In honour of
Humphrey Sutherland
Den som något studerat utliindsk litteratur om den romerska antiken
har dli och då stött r>ft namnet
Humphrey Sutherland. Namnet tillhör en med åren allt mer hetydande
engelsk numismatiker.
Till Suthcrlands 70-årsdag 197X
utgavs en festskrift- .. Scripta nummaria romana. Essays presented to
Humphrey Sutherland ... En av den
romerska antiken intresserad numismatiker har mycket av intre~o;c
att finna i boken. såsom framgf1r av
artikelrubrikerna:
Michael Cra11jord: Trade and 111llvement of coinagc aero-.~ the
Actriatic in the Hellenistic period:
Daphne Nasir: Plu ca change: currcncy in Central Gaul from Julius Caesar to ero:
Da !'id W. t\JcwDDII'llll: The organisation of the Julio-Ciaudian

mint at Rome:
Colin M. Kra(/\·: The bronzc cainage of v'espasian: classification and allribution:
J>lrilip V. Hill: The monument<; and
buildings of Rome on the coins of carly Scverans. A.D.
193-2 17:
R .A.G. Carson: Mints in the midthird century:
C.E. Ki11g: Denar·ii and quinarii.
A.D. 253-295:
J.P.C. Kent: Urbs Roma and Constantinapolis mcdaillons at
the mint of Romc :
Patrick Bruun: Site find s and hoarding behaviour:
Richard Rrece: Bronze coinage in
Roman Britain and the Western Provinccs. A. D. 330402:
Jan Ste11·art: Anglo-Saxon gold
coins:
Jra11-8aptiste Giarcl: Intages dc
r Antiquite romaine et dc la
Renais ance francaise:
Comelius \fermeule: The imperial
shield as a mirror of Roman
art on medaillon!> and coin'> .
NUF

Numismatisk litteratur till förmånspris
Medlemmar av Svenska Numismatiska Föreningen jämte anslutna föreningar samt av föreningar anslut na till Nordisk Numismatisk Union har
möjlighet att köpa numismatisk litteratur till starkt nedsatta priser. Skriftlig
rekvisition insändes till Svenska Numismatiska Föreningen, Östermalmsgatan 81, 114 50 Stockholm. (Till jämförelse anges inom parentes vårt
bokhandelspris exkl moms.)
N umisma riska Medcle/anclen
Del 10. Bl a om medaljer och besittningsmynt. 1887.
25:- (35:-)
Del 13. Hyckerts supplement till och fortsättning på B. E.
Hildebrands beskrivning av Sveriges och svenska konungahusets medaljer till och med 1890. 1892.
50:- (70:-)
Del 16. Appelgren: Gustaf l:s mynt (rikligt bildmaterial: numera ersatt av A:s beskrivning 1933. men innehåller värdefulla uppgifter om exemplarens iigarc). 1905.
30:- (40:-)
Del 17. 1-! yckert-Lilienbergs beskrivning av medaljer över
enskilda svenska män och kvinnor fr&n äldsta tid till 19 14.
Delvis nytryckt 1975 och hiift acl i ett band . Oumbärlig för alla
medaljsamlare.
225:- (265:-)
Del 18. Bl a om svenska mynt och myntvärden: Oskar ll :s
mynt; auktionspriser 190()...{)7. 1908.
25:- (35:-)
Dcl23. Bl a om Svenska Numismatiska Föreningens historia:
Olof Skötkonungs mynt: imitationer av svensk-baltiska schiltingar i Suczawa; Sten Sturc d y:s stormynt, äkta och falska.
1923.
30:- (40:-)
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Del 24. Wahlstedt: Minnespenningar över enskilda svenska
män och kvinnor (forts på nr 17). 1925.
50:- (70:-)
De125 . Wahlstedt: De s vens ka plåtmyntens historia; de stora
plåtmynten. 1931.
30:- (40:-)
Del 30. Svenska och utländska uppsatser, rikt iii. (delvis i
farg) om ämnen från antiken . medeltiden och nya re tid (tillägnad N. L. Rasmusson). 1965.
30:- (40:-)
Del 31. Svens k numismatik i olika uppsatser. från vikingatid
25:- (35:-)
till våra dagar. rikt iii. (till SN F:s 100-årsjub. 1973). 1973
Del 3 t a. Dito inbunden
32:50 (45:-)
Del 32: l . Ulla Ehrensvärd: Medaljgravören Erik Lindberg.
Förutom en biografi över L. och en s kildring av hans livsve rk
som bl a Myntverkets gravör innehåller boken en vik tig översikt av mynt- och medaljpräglingens tekni k. Rikt iii. 1974.
85:- (125:-)
Del 32: t a. Dito inbunden
100:- (150:-)

Vikingatida
myntpräglingsfynd
År 1980 har blivit något av .. vikingens·· år. l British Museum i London
pågår en stor utställning om vikingatide n. Vårt eget his toris ka museum
har en utställning om båtgravar från
vikingatiden och har skickat en uts tällning till Ryssland.
Det kan då vara lämpligt att berätta. att i den engelska s taden York
pågår utgriivningar för att avslöja
s tade ns vikingatida his toria. Härvid
har man sommaren 1979 hittat en
blyplatta, på vilken en av stadens

Nordisk Numismatisk Årsskr(fi
1953, -55 18:- (30:-)
1956, -59 18:- (30:-)
1975/76 20:- (30:-)
1977/78 20:- (30:-)
Nordisk Numismatisk Unions Medfemsblad
1954-1979. Vissa årgångar slutsålda. Enstaka nummer t o m 1975 kos tar l
kr därefter t o m t 977 kostar de kr t :50 därefter pr st kr 3:50.
Övrig litteratur , försäljes till nedsall pris till medlemmar i SN F och till SNF
och NMU anslutna föreningar.
Ahlström-Brekke-Hemmingsson: Norges Mynter. III. Priser
75:till 1978
Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid---gotländs ka
mynt. Häft.
42:Lagerqvist: Ur guldmyntets historia
3:Lagerqvist: Mynten berättar.
l :75
Lagerqvist-Nath0rst-Böö~: Mynt
27:Lilienberg: Förteckning öfver Timmermansordens mynt- o
medaljsaml.
5:Livijn: Aritmetica- En kons t för factorer, bokhållare.. .
15:Matsson: The Gods Godesses and Heroes on the ancient
Coins...
19:N at horst-Böös: Hela världens tjuv
56:Nilsson: Svenska mynt unuer Oskar Il:s tid (häft. 7:-)
10:Rasmusson: Sturetidens s venska myntförhållande (nytryck)
15:Rasmusson: Pengar på Gotland
5:Tingström: Svensk Numis matis k Uppslagsbok. 3:e uppl1972
50:Smärre skrifter nr l: SNF:s stadgar. Gratis till medl.
2:Smärre skrifter nr 2. III förteckning över SNF:s medaljer
1875-1977. Historik.
7:Diabildserie
Diabilder, 20 st, Svenska my nt, med text av L. O. Lagerqvist
Medaljer
Nr 53 Rasmusson, N. L.. silver
D:o brons
Nr 56 Erik LindberglÅrsmötet 1976, silver
Nr 58 Myntreformen J 975. silver
Nr 59 von Francken/Årsmötet 1977, silver
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40:-

450:l 10:-

55:220:60:-

myntmästare gjort provavtryck av
t vcnne nya s tampar. Aversen visar
ett lite t kors och inskriften EADVVI G REX. Eadwig var Englands konung under åre n 955-959.
Reversen har retrograd ins krift och
anger myntmäs tarnamnet Frothrie .
Fynd av ovan omnämnt slag är
sällsynta. Blyplattan finns avbildad
i Spink"s Numismatic Circular för
juli - augus ti 1979.
NUF

* * *

5-öringen för dyr- kostar 7
öre att göra
En femöring kostar i dag ungefär sju
öre att tillverka. Myntverket har
diirför fått rege ringens uppd rag att
se över hur tillverkningskostnaden
kan s käras ned .
Myntet innehäller 95 proc koppar
och den metatlen har, liksom bl a
sil ver, stigit i pris. Efter pris höjningarna i vintras föreslog mynt verket
att både fem- och tjugofemöresmynten s kulle bort.
Skälet var att fem-öringen var för
d yr och att det skulle vara praktiskt
att av runda till närmaste tio-tal vid
betalning. Därmed borde också 25öringen försvinna.
Regeringen vill inte gå med på det
förslaget utan anser att det är bättre
att undersöka om fem-öri ngen kan
göras billigare.

Nr 60 Ziervogel!Årsmötet 1978, s ilver
Nr 63 Carl XVI Gustaf/Årsmötet 1979, s ilver

140:150:-

Carl XII och
- Amerika!

OBS! Nr 56 och nr 59 bör beställas före utgången av år 1980. Därefter
kommer kvarvarande exemplar a tt nedsmältas i samband med prägling av
mya medaljer och jetonger för föreningen.

Oktober 4 Frimärks huset AB på Hotell Malmen , Stockholm.
November &-7 Svenska Numismatiska Föreningen på Historiska museerna, Stockholm.
November 22-23 B. Ahlström Mynthandel AB på Operakällaren. Stockholm.
November 29 SVEA Mynt & Frimärkshandel AB på Hotell Sheraton,
Stockholm.
November 23-24 Miinzhandlung Lanz, Graz, Österrike.

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
måndagen i varje må nad på AB Västanfors Industriers matsal, S Linjan ,
Fagersta. Upplysningartel 0223/ 116 7 1 e kl 17.00 och 0223/ 172 18 kl 8.3016.00.
F INSPÅNGS MYNTKLUBB sammanträder s ista torsdagen i varje månad
på Sparbanken Östergötland. Bergslagsvägen 4, Finspå ng. Upplysningar t el
01221103 89 el 161 20.
GÖTEBORGs NUM ISMATISKA FÖRENING har möten kl 19.00 den
8/9, 13/ 10. 10111 och 8112. Lokal: Traktören, Köpmangatan. Föreningen
håller öppet hus i Schackspelets Hus. Haga Kyrkogata 3, kl18.30-21.00 den
22/9, 27/ 10 samt 24/ 11.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje må nad på Restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar te! 0150/210 45 el 151 00.
KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖREN ING har möten
med auktion på Hemgå rden, Norrctullsvägen 9. Kristianstad den 19/9,
17/ 10, 2 1/ 11 , 12/12.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på
Pensionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplys ningar te! 0155/
131 31, 133 09, 134 29.
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten i Valbo kommunalhus
den 6/9 kll3.00, 6/10 kl 19.00, 6/ 11 kl 19.00 och 6/12 kl 13.00. Upplysningar
tel 026/ 13 I l 77,25 2617.
SAMLARKLUBBEN NUMIS Skellefteå har möten första torsdagen i
vaije månad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar 0910/ 186 80.
NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten
första helgfria onsdagen varje må nad på Handelsklubben. Sundstorget 3,
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14.

Aloe-metla/jell (Il' An·id Karlstee11. Foto: lliri Tamsa/u, KMK

Inom numis matike ns viirid liir man
sig så s må ningom att möta de mest
häpnadsviiekande ting - men jag
s tod ändå till en början helt oförståe nde. niir j ag vid ett besök hos
Spink's i London s log upp Bett's
··American Colonial History Il lustrated by Contempontry ~edal s "
och mötte Carl Xll :s ansikte och en
beskrivning a v en medalj med konungens bild. Vilke n sammans tällning - vår store karolins ke hjiiltekonung och- Amerika!
Jag köpte naturligt vis boken för
mitt numismatiska bibliotek i och
för ytterligare studie r i Amerikas
medaljhistoria. Medaljen å terfinn s i
Hildebra nds verk om Sveriges och
svenska konungahusets minnes penningar under nummer 138 och rubriken "En blombärande aloe på
Ko ng!. Råde t Grefve Nils Gyldens tolpes gård Noor i Knifsta socken i
Upland år 1708-1709".
Hildebrand skriver följande om
medaljen:

En blommande aloe herraktades
denna tid som en uromordentli~:
märkl'iirdit:her. ('l/I Nian 11/llll ha·
de den föresriillnin~. art clen1w
ve.rrs biOIIIIIin~t icke inrriijj(u·
oftare iin livart hundrae/e cir.
Detta uttalande bestyrks av att
Betts har en sUrs kild avdelning för
"America n CentUJ·y Plant" med beskrivning av sju medaljer över i botaniska trädgå rdar i Europa under
1700-talets bö1jan blommande aloe:
1700
Leipzig
1701
Wolfenb(ittcl
1709
Gyldenstolpcs gård
Gotha
1710
1711
Leipzig (ett annat exemp·
l ar)
1720
Salztal
1726
Niirnberg
Den av Betts avbildade svenska
medaljen finn s i s ilve r vid Yale-universitetet.
NUF
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Om du vill göra en fråga om ett mynt
eller något annat föremäl i din egen
eller någon annans samling eller du
vill diskutera någon uppgift i den
numismatiska litteraturen. så skriv
till MYNTKONTAKTs FRÅGESPALT.
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
e n sida av papperet. Undeneckna
med namn och adress: anonyma
brev publiceras inte.

Suomalaiset lukijamme
voivat, jos niin haluavat ,
kirjoittaa kysymyksensä
suomeksi.
Me käänämme
mielellämme kysymykset
suomesta ruotsiksi.
Frc1~-ta:

l källanvisningaroch bihliografkriir
äldre akademiska disputationsavhandlingar vanligen förtecknade under preses· namn och inte upptagna
under respondenten. som försvarade avhandlingen. Som exempel kan
nämnas: ..J .G. Wallerius. Dc valore
et proponione moneta: sviogothica:
argente:e. 1760 (T. Lindgren. Sveriges mynt 1719-1776. s. 156). Avhandlingens titelblad anger J .G .
Wallerius som preses och J. Segersten som respondent vid disputationen.
Kan man här och vid liknande ii Idre akademiska avhandlingar utgå
frå n att preses och inte re pondenten är den verklige författaren?
Gunnar fi olst. l lön ö
S1•ar:

Du har alldeles rätt i din förmodan.
Preses- disputationsaktens ledarevar i regel också författare till avhandlingen. för vars innehåll han
var ansvarig. Genom 18521'trs statuter för universiteten i Uppsala och
Lund skedde iindri ng. Dft restes det
rimliga kravet. att den som ville vinna en lärdomsgrad vid universitetet
124

sjiill' skulle författa den föreskrivna

avhandlingen (Svensk Författning samling 1852 nr 20. kap. X).
Tor~-tnY LindJ.tren. Uppsala
Fnl~-ta:

Heter det jeto n eller jetong och hur
uttalas detta ord? Vad iir det för
skillnad mellan en sådan och en
medalj'!
Ax. O. Larsson. Stodlrnlm
Smr:
S1·enska Akademiens ordbok meddelar i band 13 A. spalt J 87 (tryckt
1934) följande om ifrågavarande
ord. Det kommer av det franska
ordetjeton. som egentligen betyder:
gjutet föremål. medalj med mera. l
svenska spr&ket har ordet funnit s i
formerna jeton. jetton. jettong och
jetong. l ordboken upptas ordet endast i den sistnämnda form en. jetong. l svenska språket har ordet
begagnats i två betydelser. dels
myntliknande föremå l. som nnviindes s:1som hjiilpmedel vid riikning
och för markering. särskilt om spelmark: förr även om föremål. som
användes vid räkning på räknebräde. riiknepenning: dels 2) medalj.
numera blott om ett slags medaljer,
som vid vissa vittra eller liirda samfund s sammankomster utdelas åt de
i sammankomsten deltagande medlemmarna (särskilt åt dem. som infunnit sig vid sammankomstens början): förr iiven om minnesmedalj:
förr ii ven siirskilt om mindre medalj.
som utdelades såsom belöning för
framsteg. Il it. skicklighct uch dylikt.
belöningsmedalj.
belöningspenning.
Sn•n.fka Akademiens ordlista.
IO:e upplagan ( 1979). har diiremot
e ndast: JetOng (sjetång'), belöningspenning. skådepenning. ..
Förklaringen i Olof Ostergrens
Nusn!llsk Ndbok III ( 1926). lyder:
Jet o 'ng (SJ-ång) spelmark: spel- eller
be1.9ningspenning: skådepenning.
Aven i Ord för ord. 2:a upplagan
( 1977). anges två betydelser: Jetong
(sjetång'l e medalj: spelmark.
Så långt hrr ordboksredaktörer.
Uh oss nu lyssna till två numismatiker.
J Svensk Uppslagsbok, 2:a upplagan. band 14 (1950), skriver Nils
Ludvig Rasmusson. att jetong ii r ett

"föremål. ursprungligen avsett för
användning på ett räknebrädc. ab 'acus. Sedan räkningen på abacus blivit mindre vanlig, fick jetongen från
1700-talet karaktären av spclpcnning. - Ordet jetong kom även att
helt enkelt beteckna medalj av
mindre. med de vanliga jetongerna
överensstämmande format··.
I MYNTKONTA KT 1980 nr 3.
s 59. berättar Tuukka Talvio. att
Henrik Gabriel Porthan lärde sina
studenter. att skillnaden mellan en
jetong och en medalj inte all tid var
bestämd. Gränsen gick ··ungel1ir..
vid en slants storlek. det vill siiga vid
cirka 31 millimeters diameter. Upp
till denna diameter var det fråga om
jetonger. över denna diameter var
det fråga om medaljer. ansåg Porthan.
För min del tror jag inte. all vi kan
komma fram till en bättre bestiimning än vad Ponhan gjorde med sin
'"ungefärliga .. definition. Till undvikande av missförstånd är det enligt
milt förmenande bättre att inte siiga
jetong utan i stället liten medalj.
medalj med 31 millimeters diameter.
eller något s&dant.
Firman Sporrongs hartagit sig för
alt begagna ordet jetong såsom bcnämnirfg på de runda föremål av
guld. platina och silver. som lirman
tillverkar och säljer till folk. som genom investering i dylika föremål
tror sig skydda sitt kapital mot vad
som i reklamen kallas för .. inllationens härjningar ... Huruvida detta
bruk av ordet jetong iir riktigt. det
kan vi nog ha skilda uppfaltningar
om.
Torp ny Lindgren. Uppsala
Fråga:
Jag äger en liten samling sedlar. 5
kronor 1955. 5 kr 1956. Där finns 1vå
små bokstäver ovanför siffran 5 till
höger. 5 kr 1961.5 kr 196}. Där finn s
inte sådana bokstäver. Ar det OK?
Giintlrer Seemann. Dalby
Srar:

Din iakttagelse är riktig. På de 1954
införda sedlarna å 5 kronor fanns
som du säger två små bokstäver
ovanför valörsiffran 5 i nedre högra
hörnet på sedelns fram sida. Deras
syfte var att underlätta sedeltryckeriets interna kontroll. Dessa bokstäver omnämndes inte i kungörelsen den 26 maj 1954 (nr 343) om
utgivande av ifrågavarande sedlar.
Bokstäverna togs bort 1959: någon

kungörelse härom utfärdades inte.
l detta sammanhang kanjag påpeka, att liknande kontrollbokstiive r
också fanns på 1890 tu·s sedeltyp. De
infördes genom kungörelse den 10
juni 1898 (nr 59) och kallades då arbetsmärken. Vi finner dem på sedlarnas baksida, en rätt tydligt framträdande bokstav på vardera sidan
av Gustav Vasas porträtt. 1955
skedde en ändring. I stället för en
bokstav sattes rvå bokstäver på ömse sidor om Gustav Vasa: de var
betydligt mindre och utförda i avsevärt svagare tryck.
Torgny Lindgren, Uppsala

Carson: System and Product in the
Roman Mint.
Grierson: The Roma n Law of
Counterfeiting,
Robertson: The Numis ma tic Evidence of Roma no-Celtic Coin
Hoards .
Festskriften innehåller även Mattingly's bibliografi.
NUF

KONTAKTPUNKTEN

ROM -ÄNNU EN GÅNG!
Att specialisera sig inom numismatiken ledertilljakt på vad som s krivits
om ens samlarområde. Detta är inte
alltid lätt. ty särskilt inom numismatikens område har nya fors kningsrön lagts fram i ett mycket s tort a ntal skrifter och tidskrifter, ofta i
mins t v[intade samma nhang. Därför
är festskrifterna av stort värde.
Denna gång redovisas innehållet i
den festskrift som åre t 1956 tillägnades den engelske numismatikern
Harold Mauingly ("Roman coinage: Essays presenled to Harold
Mattingly"). Han är förfaLLare till
det ännu främsta enbandsverket om
romerska mynt.
Festskriftens bidrag är följande:
Jones: Numismatics and history.
Robinson: Punic coins of Spain and
their Hearing on the Roman
Republican Series.
Pink: Special Coinages under the
Triumvi ri Monetales.
Alföldi: The Main Aspects of Political Propaganda on the Cainage of the Roma n Republic.
Grant: The Pattern of Official Coinage in the Early Principate,
Kraay: The Behaviour of Earl y Imperial Countermarks.
Bellinger: Greek Mints under the
Roman Empire,
Woodward: The Cistophoric Series
and its Place in the Roman
Coinage,
Sutherland: Flexibility in the " Reformed" Coinage of Diocletian,
Kent: Gold Coinage in the Late Roman Empire,
Toynbee: Picture-language in Roman Art and Coinage ,

Inför den stundande höstsäsongen
är ganska mycket förberett eller under förberedelse:
Det blir en ny kurs i numismatik.
även denna gång i samarbete med
Medborgarskolan. Den är planerad
att hållas på tisdagar kl 13.30. In-

tresseratie kan få uppgifter antingen
på kansliet eller direkt hos Medborgm·skolan. Beräknad s tart förs ta
veckan i o ktober.
Under planering iir iiven e n numis matisk gruppresa till Helsi ngfors
eller Åbo. Tidpunkten är ä nnu ej bestämd men trolige n läggs resan under sJu l et av o ktobe r eller under november. Eftersom anmälningstiden
blir kort (se vårt oktober-nummer).
så kan det vara klokt att bes petsa sig
på deltagande i god tid.
Den korta anmiilningstiden beror
på a tt tidpunkten för höstens ordföra nde ko nferens i Örebro iinnu ej
kunnat fas ts tällas.
Våra medlemmar tycks inte vara
på det klara med. att vi med glädje
tar emot förslag till triiiTar och möten. Vi har t o m möjlighet att ordna
extra sådana om försJag inkommer i
något stmär god tid. F n förbereds en extra afton till
hös te n om numis matisk iitteratur.
Må nget utlä ndskt verk ä r svårt att
komnm över hiir hemma. Tiink om
vi kan hjälpa till! Skriv några ord till
kans liet om önskemål. Miirk kuverte t: "Extrakväll'' -och vi hör av
oss.
KC

AUKTION 15
Mynt o Sedlar: Lördagen den 8 november
kl 10.00
Bl a Riksdalrar av utmä rkt kva litet

AUKTION 16
Aktiebrev: Lördagen den 8 november
kl 13.00
Lokal: lngenjörsh uset, Ma lmskillnadsgatan
48 Mitt emot vår affär
Katalogerna utkommer i oktober och fås enklast genom att sätta in 20:- på postgiro 70 26 86-7.
Aktiekatalogen enbart 5:-

HIRSCH MYNTHANDEL AB
Malmskillnadsgatan 29, 11 1 57 Stockholm
Telefon 08/11 05 56. Postgiro 70 26 86-7.
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NYFÖRVÄRV TILL SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRE·
NlNGENS BLBLIOTEK
Under den senaste tiden har följande litteratur tillförts biblioteket:
Bruun : The Constalinian coinage of
Arelate . Corpus mimmoru m
Austriacorum: Band V. Leopold I - Karl VI.
Davenport: German seeular talers
1600-1 700.
- " - : European crowns 16001700.
- · · - : European crowns 17001800.
- ··- :European crowns and talers since 1800.

GYNNA
MYNTKONTAKTs
ANNONSÖRER

Deutsche Bundesbank: Oeutsche
Taler von den Anfiingen der
Talerprägung
bis
zum
Dreissigjährigen Krieg.
Divo-Tobler: Die Miinzen der
Schweiz,
Eypeltauer: Corpus nummorum
regni Maria: Theresia:.
Fiala: Beschreibung der Sammlung
böhmischer Miinzen und
Medaillen des Max Donebauer 1- 11.
FeJder: Medaillcur Johann Carl
Hedlinger ,
Gumowski: Ha nd buch der polnischen Numismatik.
Kaim: Russiche Numismatik . E in
Hand buch und Typenkatalog
von Peter dem Grossen bis
zur Gcgenwart.
Kroha: Miinzen sammeln.
Probszt: Die Miinzen Salzburgs .
Resch: Siebcnbiirgische Miinzen
und Medaillen von 1538 bis
zur Gcgenwart .
Rethy-Probszt: Corpus nummorum
Hungari;c.
Severin: The sil ver coinage of imperial Russia.

Sear: Greek coins and their values
(1978-1979)
Sylloge of Greek coins of the British
lsles:
l Ashmolean
Museum ,
Oxford: Anglo-saxon coins,
Il National Museum. Edinburgh: Part I Anglo-saxon coins .
Voglhuber: Taler und Schautaler
des Erzhauses Habsburg
1484- 1896.

*

CELEBERT BESÖK
Den 8 oktober håller professor Herbert A. Cahn från Basel föredrag i
Historiska Museernas hörsal. Det
skall handla o m en jätteskatt från
Kaisaraugst som innehåller både
byttor och senromerska mynt i
mängder.

NYUTKOMMEN!
1981 års upplaga av

STANDARD CATALOG OF WORLD COINS
av Ch L Krau se och C L Mishler
nu:
• 2 000 sidor
• mer än 72 000 mynt årtal sförtecknade med upplagor och valörer
• mer än 39 000 avbildningar i naturlig storlek
• mer ä n 220 års myntutgiv ning
från hela världen fram till 1980
Kan köpas i närmaste mynt-, frimärkseller bokhandel
Kan även erhållas från den europeiska
distributören.

MEVIUS NUMISBOOKS lnt.B.V.
97 Oosteinde
7671 AT VRIEZENVEEN, Netherlands
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Exklusivauktion
Mynt, sedlar, aktier, spelkort
4 oktober 1980
Välkommen till vår första exklusivauktion av an tika mynt, sedlar.
ak tier och spelkort på l Ioteii Malmen i Stockholm. Auktionen
presenterar många värdefulla objekt. Nämnas kan åtråvärda aktiebrev från Ryssland och Kina, mynt från tiden 400 år före Kr.,
Europas första sedel (svensk!), franska handmålade spelkort
m.m. Ett hell unikt auktionstillf.'ille för Skandinavien.
Den 3-4 oktober hålls vår kvalitetsauktion på
frimärken med utrop över 3 milj. kr.

r--------------------------------------------·
Sänd mig grmiskaralog for exklusivaukrionen.
Jag samlar O ak tier O mynt O sedlar.
Namn - -- -- - -- - - - - - - - - - - - Ad~SS---------~--------------
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E

ftcr en mycket lyckad auktion den 26 april, drar det nu ihop sig ti ll
in lämning för höstens stora myntauktion. Auktionen kommer att
hållas under november månad. Sista inlämni ngsdag är senast den
19 september. En snar in lämning underlättar för oss och för katalogens
utarbetand e.
Vi tar emot mat.erial från fö ljande områden

•
•
•
•
•
•
•
•

Antika mynt
Svenska & utländska medeltidsmynt
Svenska mynt. Ny tid.
Svenska sedlar
Utländska guldmynt
Utländska silver & kopparmynt
Medaljer
Samlingar och lots

Fö r in lämning ko ntakta antingen Stefan Bakos, Ingemar Wallin eller
Borys Rafolowicz.

Vi hoppas att N i även denna gång vill hjälpa oss att göra en
trevlig samlarauktion.

Några av de hittills inlämnade objekten

SVEA

MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB
stureplan 4. Box 5358, S·102 46 Sweden
Telefon 08·14 46 40
Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro 189-3759. Postgiro 85 96 65-2
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