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Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08-62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
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ORDNAR
N umismatisk litte ratur

Köper eller tar emot till våra
auktioner, samlingar och
enstaka bättre obje kt. Vi söker
speciellt säll synta svenska och
utländska mynt av hög kvalite .

Butik: Stureplan 4
11 4 35 Stockholm
Telefon: 08/ Il 05 56, 2134 59

Medlem av Sveriges Myntharzd!ar'S Förenirzg

Hildebrandföreläsningen

Arkeologiska
Institutionen

Numismatiska
Institutionen

äger rum på Operakällare n (h uvudingången, 2 tr) onsdagen den 9 oktober kl 16.00. Föreläsare iir som redan nä mnts professor Peter Berghaus, Miins te r. Ha n tala r om
s myckebrakteater (med bilder).

vid Stockholms Uni versite t, Frescati, sal D 220. kl 18.00 (precis)

Höstsemina rie rna 1985 hå lls kl.
18.00 (precis), som va nligt på Sandhamnsgatan 52. Stockholm.

18 sept Michael MetealL Oxford:
Om seeatlas
(liknande
frams tällning som föreläsninge n dagen innan)

Preliminärt prof! ram:

Pinsamt 3
s krev vi om i förra numret. dvs e tt
fel på medaljen över Bror Emil Hildebrand . och utlo vade ett bokpris
till den som först hittade detta. Det
var Anders Fröseli som fann att
frå nsidans latins ka å rtal betyder
1934 i stället för 1984 och bokpriset
går till honom. Ege ndomligt nog har
ingen a nnan läsare hö rt av sig ...

Brevkontakt
En sedel- och myntsamlare i Peru
önskar kontakt och utbyte med
svenskar. Korres pondens på e ngelska (eller spanska) språ ket. Namn
och adress: Manuel Abrizzio Forltana . Tupac Amaru 1934. Lima- l. Peru
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4 dec

Gert Rispling: Samunidiska
och
pseudosa manidiska
mynt

Höstföreläsning
Kungl. Myntkabinettet. Numis matiska Institutio nen och Svenska Numismatiska Föreningen har inbjudit
Dr. M. MetealL Hcberden Coin
Room. Oxford. a tt hålla föredrag
tisdagen de n 17 septe mber kl 18. 30.
Lokal : Sessionssalen. Histo ris ka
museerna. Storgatan 4 1. Stockholm . Dr. Metealf ko mmer att ta la
om seeatt as. aktuella bl a genom det
sensationella fynde t för eu par år
seda n av två dylika i Århus.

4 nov

Sceattas och den iilds ta nordiska myntninge n. Kenneth
Jo nsson och Brita Malmer.
Il nov l. Liineburgmyntninge n
omkring 1\r 1000. Något o m
stampar och sta mpfrekvens. Sven Brah me.
2. Aktuell litteratur. Nils
Uno Fo rnander.
18 nov Abbasider. sama nider och
volgabulgarer. O m sta mpfrekvens och myntproduktion på några viktigare
myntorter. Kjell Brisho lm
och Gert Rispling.
25 nov l. "Världens mynt". Till 15års minnet av en unik utstä llning i Kungl. myntkabine ttet. Brita Malmer.
2. Aktuell litteratur. Nils
Uno Fornandcr.
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Prenumeration på Nordisk Numismatiskt Unions
Medlemsblad
Om Du [ir medlem i SNF eller till NU an~lulen rörening kan Du prcnume·
re ra på denna imressanla. populiirt avfallalle 1 id~krifl. som innehftllcr aniklar på danska. norska eller svenska. rn ynlsamlarn ylt. rccenstoncr saml
aukt ionslistor från dc danska och norska fö reningarna (endas! medlemmar i
till Nord isk Numismatisk Unio n anslutna fö re~ ingar kan liimna anbud).
Tidskriflcn. som redigeras i Köpe nhamn. utkommer med 8 nr om året.
För vara medlemmar ålar sig Svenska Numismatiska Föreningen all
ordna prenumerationen. för niirvarandc 40 kr om {u·el. snu in beloppel på
SNF:s postgiro 150007-3 och <,kriv "NNUM " på talongen.
Om Du vill ha provexemplar ring kan..,licl Ot!/67 55 98 (vardagar 10.30- 13)
eller skriv till Östermalmsgalan 81. 114 50 Stockholm.

SNF:s kansli

Ny mötesadress

har postadress Östermalmsgalan
81, 2 Jr ö g, 114 50 Stockholm. Telcfontid måndag-fredag 10- 13 . tel 08/
67 5598. besökslid 10.30- 12.30.
Sl'lllt'.l'lerstiin;:t från midsommar l iii
ca l september. saml över julhelgen.

Fd tn och med mars i år håller SN F
sina möten ptl Sandhamnsgalan 50
A i Slockholm (buss 4 1 går d il. hållplats Öslhammargalan).
Diir kan vi tillhanda hålla kaiTe.
bröd och Hisk till sjiilvkostnadspris.
Viiikomna!

Å rsmötesmedaljen

Byte av tryckeri
Alla liiser kanske inlc redakt ionsrutan p;i denna sida så noga varje
gång. Vi påpekar därför. alltidningen från dclla nr å1crg1\11 till
Ordfronts Tryckeri i Stockhol m. Alla som skriver eller annonserar i tid·
ningen har givetvis nylla av au liigga
dclla på minne!.
/?('c/.

kan beställas till utgfmgen av oktober. Den ~ir avbildad pit~ 155 liingre
fram i della nummer.

Aldre litteratur
Nya medlemmaroch liisarc kan studera en förteckning i nr 911 O 1984.
...om kan fås fr:in ka n~lic1.
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500-kronorssedeln - inledningen till en ny serie
A v Ulla Ehrensvärd
Allt var mindre komplicera! förr.
tycker nog den som jtimför 1965 års
sedelutgivning med det myckna förurbetet till den 500-kronors edel
som gavs ut de n 8 maj 19R5. Den
inleder utsiindandet av den nya sedelserie som fort sätter under 1986
med en l 00-kronorssedel. 19R6/87
med l 000 kr och 1987/88 med 50
kronor. Utgivningen sker således i
etapper. men utformningen av sedlarna bör ses som en helhet.
Sedan 1965 har en mycket snabb
utveckling av reproduktionstekniken ägt rum . De gamla sedlarna har
visat sig vara alltför lätta att kopiera
med dagens offsettryck. Även om
de kommer att gälla i handeln tills
vidare. är det meningen att dc sä
småningom skall er ätt a!> av den nya
serien. som utformats med alla tänkbam säkringar mot förfalskning.
l dag har hundralappen blivit nfista n det vanligaste betalningsmyntet
och det har länge funnit s ett behov
av en mellanvalör mellan 100 och
l 000 kr. Detta är anledningen till att
Sverige Riksbank be lutat inleda
den nya sedelutgivningen med 500
kr. Det är första gången Riko;banken
ger ut en sådan. Men iden iir inte ny.
När de privata lokala (""enskilda··)
bankerna hade rätt att ge ut sedlar.
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fann s dc nna valör. Men dcn försvann ur marknaden i och mcd att
Rik:.bankcn 1904 fick monopol p<i
sedelutgivningen. Vid 1911 ar., riksdag tog man upp frågan om cn 500kronorssedel. men Bankoful lmiiktige avslog detta förslag bl a med moti veringe n. att man snarare borde
sliippa ut en lO000-kronor~~edel!
Dagens inflation har inte fört os~
så långt. Det fanns andra :.kiil till att
en "\cdelförslag ·kommittc"" bildades 19X2 med direktörerna Bengt
Mussberg och Sven Gidcon "om representanter för Tumba 13ruk och
Ake Gustafsson för Sveriges Riksbank. Kommitten har dcs~uwm bestått av professorerna Gunnar
Erik:,~on och Nils G. Stcnqvi"t \amt
docent Ulla Ehrcnsvard.
Föniiom mellanvalören 500 kr
ville man bl a ändra format pa tu.,cnlappen och göra sedlarna mera liimpade för maskinell behandling. Inga
sedlar kommer nu längre att vara så
små :.om dc gamla 5- och 10-orna.
De nya 50- och lOU-lapparna blir lika
breda. n:imligcn 74 mm. medan 500och l 000-kronorsscdlarna blir l.Q
mm breda. Längden viixcr gradvis
med lOmm för varje valör: 50 kr blir
130 mm lang. 100 kr 140 mm. 500 kr
150 mm och l 000 kr 160 mm.llikhct

med dc -;edlar som utgrvlls sedan
1952 . upptas ungefär en ljärdedcl av
sedelns yta av en .. talong··. Scdan
1962 har detta utrymme varit platsen för sedelns vattenmärke. Förr
kunde man bara bestämma vatlcnmiirkcts plat s på sedeln i sidled men
inte i höjdled. Men med den modernaste sedelt ryc kpressen på Tumba
Bruk kan man orientera vattenmiirket till en förutbestämd plats. Med
denna presc; kan man ocksa trycka
fyra offsctfiirger. varav en i våtoffseL på vardera sidan av sedeln och
ett trcfiirgskoppartryck jiimte numrering. Om sedeln hardjuptryck (efter metallplåt av stå l eller koppar) på
båda sidor måste pappersrullen pas. era prc.,.,en två gånger. Det vii entliga är dock att sedeln blir färdigtryckt i en och samma utrustning.
För kommitten gällde del att förcslå moti v för dc fyra sedlarna. En
grundtanke vid valet skulle vara. att
de olika portriitteradc personerna
skulle före triida sina egna århundraden. men att deras in aber också
skulle ha hetytt något in i vår tid. En
av dc fy ra utvalda borde vara kvinna. En fördel vore det också. om
den portriittcradc hade yvigt hår eller skiigg. eftersom dessa detaljer iir
svåra att förfalska .

De senaste schweiziska sedlarna
tjänade som inspimtion. Dc äger
just den rika utformning som man nu
eftersträvade i Sverige . De lockade
nog också kommitten in på tanken.
att man skulle avbilda kulturperson·
lighcter på sedlarna. Olika namn
drogs fram ur det förflutna: Axel
Oxenstierna. Polhem. Olof Rudbeck d å. Urbnn Hjärne. Berzelius.
Nobel. Branting m n. Mot Linne anfördes att "han varit med förut".
Man började fundera på en serie
med författare eller konstnärer: Heliga Birgitta. Stiernhielm . Bellman.
Sergel. Strindberg. Selma Lagerlöf
m n nämndes . Drottning Christina
kunde kombinera båda dessa tankcgångar pr1ett förträftligt sätt . tyckte
kommittc n. men det ansåg inte
Riksbanksfullmiiktige. som hade
det slutliga vakt i sin hand. "Hon
övergav oss ju 1" blev domen. Men
inom fullmHktige fa nns ändå en opinion, som talade för en serie med
regenter. Därmed skulle man fullfölja en tradition från 1890-talet.
Under det senaste halvseklet hade Riksbanken brukat uppdra åt enskilda konstnärer att utforma sedlarna. medan bankens egna gravörer
skötte den tekniska sidan. Denna
gång ligger emellertid ansvaret för
hela arbetet på en gru pp gravörer
och formgivare hos Tumba Bruk.
"Gralisk Form". som specialiserat
sig på säkerhetstryck av olika slag.
På basis av tidigare konstnärlig

verksamhet hade denna grupp under åren 1979- 81 genomgått en specialutbildning. som lagts upp av ledaren för Konsthögskolans Grafikskola. Nils G. Stenq vist. och - på
Tumba Bruks uppdrag - av den grafiske formgivaren Bo Lindberg. Några av denna Gravyrskolas elever
engagerades 1982 av Postens fri miirksavdel ning. men huvudparten
kom att arbeta på Tumba Bruk.
Bland de tio i gruppen som skulle
komma att syssla med sedlarna.
fanns det några som skalfat sig specialiteter: Karin Mörck modellerar
således fram i svag relief på metallduk den bild som skall föras in i
sedelpappersrullens bana och utgöra vattenmärket. medan Hannu Järviö blivit expert på mönster som kan
graveras i en s k guilloche-maskin.
Når gru ppen första gången presenterade sina skisser för kommitten. v~ick te nog Göran Österlunds
förslag största intresset. Han hade
just ffingat den något surrealistiska
anda. som präglade de schweiziska
sedlarna cch fört över den på
hemmaplan. Han föreslog ett porträtt av Polhem mot bakgrund av Fnlu gruva på l 000-kronorsscdelns
framsida. medan baksidan täcktes
av anatomiska bilder kombinerade
med ASEA:s robot i rörelse. Linne
prydde 500-k!:onorssedclns framsida. Men när Osterlund på baksidan
hade tecknat ett bihuvud mellan en
blommas ståndare och pistiller. på-

pekade Gunnar Eriksson i kommitten. att Linne själv inte varit medveten om biets funktion vid pollineringen. Så tick vi lära oss det! På
JOO-lappen samsades Sergel på
fra msidan med Bror Marklunds
skul pturer på baksidan. och på 50kronan kunde man se Selma Lagerlöf med motiv från Mårbacka och
Nils Holgersson.
Två i gruppen. som inte ii r födda i
Sverige. kom att utarbeta förs lagen
till sedlar med författarporträtt. Agnes Heija. som ursprungligen kommit från Ungern. tecknade Heliga
Birgitta på l 000-kronorsscdcl n. Georg Stiernhiclm på 500 kr. Bellman
på 100 kr och Strindberg på 50-lappen. Hon införde prov på författarnas handstil i bilden som en säkerhetsfaktor. Tjeckiskan Eva Ede-Suncsson återgav samma författare insatta i en arkitektonisk omgivning.
Hon nöjde sig inte heller med bara
ansiktet som porträtt. utan personerna var tecknade i halvfigur.
På dessa ovannämnda förslag kan
man se punkter markerade på talongen. Man hade velat tillgodose
dc synskadades önskemål inte bara
genom att ge sedlarna olika format
utan också genom punktskrift. Då
en utskrift av beloppen l 000. 500
osv krävde alltför stort utrymme.
tog man upp latinets siiTerkod: M för
l 000. D fö r 500. C för 100 och L för
50. Men det visade sig. att de synskadade känner igen sedlarna så väl
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på djuptryckets relief och utformning att punktskriflen blev övcrnödig.
Riksbanksfullmäktiges önskemål
om en serie med regentportriill uppfylldes av Lotta Frost och Eva-Lena
Johansson. När kommitten skulle
välja lämpliga föremål för denna serie . undvek man Gustav V<t~a. på
grund av att han varit med S< ofta
tidigare. och Karl XIV Johan. eftersom han redan fanns på den nu gällande tusenlappen. Som ell alternativ till Gustav lll nämndes dro11ning
Lovisa Ulrika. Den regent som alla
röstade för var Karl XI. Han hade
arbetat med statsnyttun för ögonen i
samma anda som Gustav Vasa. Under hans tid lades grunden till iimbetsmanna-Sverige och förutsiillningar skapades för en fri bondeklass. Genom att han införde det militära indelningsverket skapades en
arme av yrkeskrigare. som i fredstid
var jordbrukare. Eftersom fol ket
under honom fick njuta av nästan 20
fredså r. kunde han bygga upp landets förvaltning. Under hans tid
grundlades också Sveriges Ri ksbank .
De slutliga kandidaterna för regentserien blev förutom Karl XI
drottning Christina . uu~tav III och
Oscar I l . Porträtten av dessa kombinerades med vattenmårkcsportriitt
av samtida kulturpersonligheter:
drottning
Christina
med
Stiernhielm, Karl XI med Rudbeck.
Gustav II I med Sergel och Oscar Il
med Alfred Nobel. Baksidornas
(och delvis även fram sidornas) motiv anknöt till den verksamhet som
karakteriserat personen i vattenmärket. Från Stiernhielms författarskap valde de både tecknarna således en episod ur '"Den fångne Cupido'". Rud beck sågs mot bilder från
Uppsala. främst Gustavianum med
den anatomiska teatern . och hans
stora ungdomsupptäckt. lymfkärlen. Gustav III placerades naturligt
nog ihop med Drottningholmsteatern och en av Sergels dräktskisscr.
medan Oscar ll :s intresse för upptäcktsfiirder symboliserades av
A.E. Nordenskiölds fart yg Vega.
och Nobel-krutet prövades vid
dragningen av tunneln genom Södermalms berg i Stockholm.
l februari 1983 tog Riksbanksfullmäktige del av alla des a ·kisser och
gjorde sitt val:
··1 000 kronor: bild av Gustav Vasa ~ sedelns ena sida samt ~ andra
sidan porträtt av fram st< ende per142

son frän samma tidsperiod representerade konst. litteratur. vetenskap eller teknik ... 500- och .50-kronorsscdlarna skulle utformas med
anknytning till Göran Ö:-.terlunds
förslag med Linne resp Selma Lagerlöf. och 100-kronnn med bild av
Karl XI och baksida enligt fullrn iiktiges önskemal för l 000 kronor. Eftersom man behövde -;törre utrymme för ett "dubbclportriitt". för~köt
man Karl X l fra n 100-valörcn till 50()
kronor.
Gruppen arbetade nu vidare enligt dc nya direktiven. Vakt av Gu~
tav Va~a -;om huvudper-,on pf1
l 000-kronorssedcln vallade ett visst
huvudbry. eftersom Ola m. t\ lagnus
var den enda ~am tida kulturpcr~on
lighct av rang man kunde komma
pä. och dennes utseende kiinner
man inte till. Men detta hörde till
kommande ~rs bekymmer.
Som motpart till Karl XI ( 165597. regent 1660-97) an ~•1g' Olof
Rudbeck dii ( 1630- 1702) vara civen. Som förlaga till kungens portriitt valde man att ta en malning på
Gripsholm . målad 16!!2 av D. K . Ehrenstrahl och förestfillande "Siaget
vid Lund 1676". Men bi lden pil sedeln ii r spegc lv ~i nd för att fa an~iktet
riktat mot centrum. Detta portriitt
skulle ock~ft användas till vattenmärket. utfört av Karin Mi>rck. Till
Olof Rudbcck valde~ Martin Mijte ns portriiii frim 1696.
Som hakgrund till Karl Xl-portr~illel blev det naturligt att ta ett utsnillur de n gravyr i Erik Dahlbergs
"Suecia antiqua et hodierna" ( 17 16).
som förc~liiller Gamla Uankohuset
vid Jiirntorget. Denna plats var förr
samlingspunkt för Stockholms handel. och p;l tomte n för den gamla
jiirnvftge n hade man 1676- HO eft er
Nie. Tessin d ii :s ritningar byggt ett
hus. vari Sveriges Riksbank stannade iinda till 1906. På Suecia-sticket
(men inte på 500-kronors!tedeln !)
kan man se stora kopparplåtar bli
burna på rygg eller dragna p; en s k
plfttdrög. Dessa stora mynt hade
förorsakat Sverige svåra bekymmer. då bristen på metall gjord~:. att
man int e kunde slå nya mynt. Johan
Palmstruch hade diirför 166 1 börjat
ge ut kredit ivsedlar genom sin bank.
Stockholm~ Banco. Sedcln-. text var
tryckt p. ett kvartsark med löpnummer och datum o;krivct för hand.
Pahmtruch och fyra banktjiin<;temän skrev sina namn kring avtrycket av bankens sigill. som var priiglat
på en papperslapp. fa-;t satt med

oblat. Men den palmstruchska banken gjorde 1668 bankrutt. och svenska staten lick ta över. Därmed
grundades Europas äldsta ännu existerande bank. vars valspråk ii r:
Hinc ro bur et seeuritas (Härav styrka och '>iikcrhel). Först 1748 vaga<lc
man trycka detta på en sedel.
Agnes Heija !>tår för motivet med
Gamla Bankohuset på 500-kronorssedeln: medan bakgrunden är tryckt
i offset. i1r förgrundsfigurerna graverade för hand i stå l. Over detta
moti v ligger en gulvit text. hämtad
fd'm en av dc palmstruchska sedlarna 1665. Den är nuorescerande och
lyser i ultraviolett ljus. Den har etsats av Eva Edc-Sunesson. Bakom
portriittet av Karl XI. som handgraverats i !>tal av Gunnar Nehls. anar
man Stockholms Baneos sigill. som
nyter över i mikrotexten: Hinc robur et securitas. Denna mikrotcxt.
skriven av Eva-Lena Johansson och
tryckt i offset. störs delvis av Han nu
Jiirvi ö~ guillochemönster.
500-kronan framsida fick nart
. in fa sta form. men det blev desto
mer diskussion om dess baksida.
Olof Rudbccks pionjärinsats var
upptiickten av lymfkiirlen. En ankn ytning från delta till nutid linns i
immunologen . professor Han O.
Wigzells arbete med s k killercellcr.
Dessa har fotograferats av Lennart
Nilsson. som nu adjungerades till
kommitten. Alla engagerade sig
djupt i att Iinna den konstnärligaste
lösningen pf1 motivet till 500-kronans baksida. Men förslaget föll pc"t
Riksbanksfullm äktiges tvekan att
ha e11 känsligt medicinskt motiv på
en sedel.
l stiillt:t bö1:jade man bearbeta motivet med Christopher Polhem
(1661 - 175 1). Medan Polhem blev
niistan 90 år och Karl XI bara 4 1.
träffad es dc tv~ iindå en gång 1691.
Polhem förev isade då förku;gen en
modell till sitt uppfodringsverk för
malm. som 1693 skulle byggas upp
vid Blankstöten i Falu gruva. Verket korn att ligga norr om Storstöten. som bildats vid det stora raset
1687. Detta ras hade försvårat
malm framtagningen.
Polhems verksamhet förknippas
främst med Falu gruva och Stjärnsun<.l. Motivet från Falun hämtades
från "Suecia antiqua ..... och tecknade av Eva-Lena Johansson. innan
det fördes över genom fotografi sk
process till en metallplåt. täckt med
ett ljuskiinsligt skikt. 1 ett syrabad
etsade:. !!cdan de frilagda linjerna.

Även provet på Polhems handstil är
etsat efter teckning av Eva Ede-Sunesson. Texten ~i r hiimtad från en av
Polhems matematiska uppsatser.
"En lijten och kort inledning till dhe
algebraisk...... som förvaras i
Kungl. biblioteket (Cod. Hol m. X
705:2). Mot texten avtecknar sig det
stora kugghjulet från Polhems ;crkstadsanläggningar vid Stjärnsund i
Dalarna. Det består av guillochemönster. tryckta i on·set. Eftersom
alla Polhems bevarade modeller befinn er sig sedan 1925 i Stockholms
Tekniska museum. har denna institution tagit detta hjul till !>itt igenkänningsmärke.
Porträttet av Polhem. tecknat efter en oljem< lning tillskri ven Georg
Engelhard Schröder i Vetenskapsakademien. har handgraverats i stål
av Toni Hanzon. Hiir har man gtatt
tillbaka på Eva Edc-Suncssons ide
att återge personen i halvfigur. Polhems stolta gest mot sin nyligen erhållna Nordstjärneorden blir därvid
accentuerad. Det är ocksil Eva som
tillsammans med Eva-Lena Johansson stnr för sjmva formgivningen av
sedlarna. medan Lotta Frost och Inga-Karin Eriksson har ritat sedlarnas typografi.
Alla olika tekniker som använts
vid framställandet gör att sedeln
skiftar i många nyanser. men huvudintrycket blir e n blå färg. På samma
s~i tt kommer man att uppfatta 50kronnn som röd. l 00-kronan som
grön och l 000-kronorssedcln som
brun.
l Schweiz hade man presenterat
sina nya sedlar för allmiinheten genom en liten. kortfattad broschyr.
Samma tanke fann s även h o~ Sveriges Riksbank och Tum ba Bruk.
Hösten 1984 sammanställdes också
ett 12-sidigt h~ifte enligt layo ut av
Eva-Lena Johansson och med en
komprimerat skriven text av mig
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sj ii! v. Men niir Riksbanksfull mäktige skulle ta sWllning till publiciteten
kring sedelutgivningen. bcstiimde
man sig för att slå på stort. UIstindandet av 500-kronorssedcln i maj
19R5 skedd således med betyd ligt
större publicitet än ursprungligen
var tiinkt. Sverige Riksbank gav ut
en 8-sidig presentationsbro chyr.
medan man från Tumba Bruk lår bestii Ila ett utförligare häfte. "Sverige
sedlar". Texterna är författ<ld e av
redliktören vid Dagens Nyheter.
Roland Gyllandcr. och layout har
utförts av Leif Thollandcr.
Dr.:t ligger ~om synes m!tnga individuella insat er bakom 500-kro·
noro;~cdcln. även om den bör uppfatta:. :.om ett lagarbete.

Afrikas Befrielses
Orden (2)
Ett varmt tilck till vännen Bernt
Karlsson i Gränges lntr.:rnational
Mining. som har fäst min up pmiirksamhet på att Afrikas Befrielses
Orden CM YNTKONTAKT 1985 nr
2. s 42) numera har ytterligare tva
klasser. Med verkan från den 20
mars 1958 iir graderna sålunda :
Storkor CGranl Band l . kommendör av första klassen (Knight Grand
Commander). kommendör av andra
klassen (Knight Commander). officer <Knight Official) och riddare
(Chevalierl.
Hans E. S l..tilcl

Hertig Karl på skattjakt
Huset nr 24 vid Österlånggatun i
Gamla stan. Stockholm . vil ket
striicker sig tvärs igenom kvarteret
Pr.:rseus och vid Baggensgatan har
nr 23. var under 1700-talct bekant
som ett spökhus . Det sades all stora
skatter fanns gömda i husets kiillare
och att dessa föremål och mynt be·
vakades av en ande . Huset iigdes på
1760-talet av en sjökapten Magnus
Ahlström. Denne annonserade i
Stockholms Posttidningar att huset
var till salu . l annonsen meddelades
att stora skatter skulle tir111as i byggnadens valv och källare. Den i de
ockulta vetenskaperna bevandrade
löjtnanten Henrik Gu. taf Ulfvenklou meddelade detta och sägnerna
om huset för den för mysticismen så
sviirmande hertig Karl. senare Karl
XI II . vilken geno m bulvan inköpte
huset.
Grävningarna efter dc gömda
s katterna tog sin början i februari
1784 efter inledande "magisk rökning" och under högtid liga~ ceremonier under ledning av löjtnant Ulfvcnklou och "stadsmatematicus"
Lars Chr.:lin. Grävningarna iigde
rum pfa niittcrna och såviii hertig
Karl som flera av hans niirmaste
viinner och mcningsfriimler var närvarande. Dc inblandade var angeliigna att ej bli igenkända. Alla hade
hattarna djupt neddragna och var ikliidda fot sida kappor och uppslagna kragar. Dt:ras förehavande viickte dock stort uppseende bland hu~ets och traktens innevånare. Man

höll på med arbetet hela februari
samt mars. april och in i maj månad.
men inga skatter påtriiffadcs. Griivningarna fort sattes senare underjuli
månad. men med samma negativa
resultat. Hertig Karl och hans ri'a dgivare gav dock inte upp hoppet. l
början av år 1785 återupptogs griivningarna. men nu under ledning av
Reuterholm . som blivit avundsjuk
på Ulfvenklou fördennes inil ytande
hos herlig Karl. Inte heller nu hittades några skatter. varför hertig Karl
tröttnade på hela föret aget och huset försåldes (köpet liir ha återgått
lill den förre ägaren).
Ulfvenklou fick dock av hertig
Karl en guldsnusdosa med givarens
namnchiffer. allt såsom ett minne av
den magiske hertigens bevågenhet.
En av orsakerna till hertig Karls
intresse för skatter kan vara att han
påverkat av Gustav IIJ:s resa i Italien vintern 1784 där även Pompeji
besökte . Det är möjligt att hertig
Karl kände till att Sir William Hamilton. som var Englands s;lndebud
vid hovet i Neapel. sålt en stor samling föremål från Pompeji till British
Museum i London. Den bestod bl a
730 vaser. 175 föremål av terrakotta. 300 glaspjäser. 627 bronser. 150
elfenbensföremåL 150 ädelstenar.
145 guldsmycken och 6000 mynt.
Kanske hoppades hertig Karl på att
hitta ett nytt Pompeji medan brodern reste i Italien.
lan Wise/111
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Gåvor till Kungl Myntkabinettet från de
numismatiska stiftelserna .
Tack vare ckonomi~kt stöd fran de
numismatiska stiflclserna kan ftrli·
gen etl anlttl viirdcfulla föremi'tltill·
föras Kungl M y ntkabinellet~ ~am·
tingar: förem t"tl. wm ej skulle ha
kunnat förviirva~ för dc alltför knap·
pa statsanslagen. Utan dc!.sa bidrag
skulle tillviixtcn. borhell från fynden. te sig betydligt mera enahanda
och sakna toppnummer. Hår nedan
följer en förteckning över dc mynt.
som donerats under 1984.
l. Svensso/U St(/ii'IS<'
l. Sverige. Hans (1497- 1501) , örtug priiglad i Viistcrils. Frftnsi·
dan iir stampkopplad till S:t Eri·
cus-gruppcns örtugar. Det iir en
tidigare okiind stampkoppling.
Myntet har förviirvat!> fr1in
Anders Frö,cll. Stockholm.
lnv.nr. 101079.
2. Sknndinavi'k cflerpr~igling m
Aetelred Il . typ crux/intcrmedi·
atc mall cros-;. Fransidan år
ny. At~idan iir tidigare känd i
kombination med ålla olika
fränsidor. Denna ~tampkcdja
har publicerats av Mark Black·
burn i Viking-Agc coinage in
the Nonhcrn Lands. BAR 122.
1981. part 2. s. 439-440. nr
1Aa-8Ah.
Inköpt frän Spink's. London.
auktion 34. mars 1984. nr 621.
lnv.nr 101087.
3. l Henrik Pripps ( 1861 - 1921)
samling. som siildcs pä auktion
29. 1984. hos 13 Ahlström.
Stockholm. ingick cll :W-tal
mynt. som troligen härstammar
M111 etl vikingatidsfynd frän
Lysscbiick. Fagerred sn. Halland . Pil auktionen kunde flita
exemplar inropas för myntkahinetlcts riikning. Be kri v ning~.r
na nedan. utarbetade av Kenneth Jon!.<>On. iir hlimtade ur
Ahbtröms katalog. Katalognumren star inom parente-; sist i
be~krivningcn:

T yskland
a) Köln. cftcrpriigling för kejsar
Konrad Il. 1.22 g.Hiiv.248 (8)
b) Goslar. Ollo-Adclhcid-Pfcnnig 991 - 1040. 1.22 g. Hatz III
(9)

England
c) Knut 1016-1035. York.
myntmiistarc lrc. typ Pointcd
144

Helmct ca 1023-1029. 1.00 g.
Hd 68 1 !14)
d) Knut. Dover. m y ntm ~is tare
Lcofwinc. typ Short-Cross ca
1029- 1035. 1.17 g . Hd 339-340
( 15)
c) Harold l 1035- 1040. London. myntmästare Brihtmacr.
typ Fleur-de-lys ca 1038-40.
1.20 g. Hd 525 ( 17)
f) Harold. York. myntmiistarc
Witherine. typ som ovan. 1. 10
g. Hd 228 ( 18)
g) Harthacnut l 040-42 . Lin·
coln , myntmästare Mat han. typ
Arrn-and-sceptre. 0.95 g. Hd-:
Scaby l 168 (19)

.Ii!! l

roto: (iohrid Hildebrond. Raii !liksom
.fi'i ljwu/(' ).
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Danmark
Hardeknut 1035-42 . Lund.
förvirrade inskrifter. 1.0 l ~·
Hbg l 12 1).
Viki ngatida myntfynd från
viistsvcrige ii r rclati v t ovanliga.
varför dessa mynt utgör ett vik·
tigt komplement till övriga fynd
d}irifrån. Samtliga myntfynd
från vikingatiden är som bekant
h)

under utgivning i publikationsserien Corpus nummorum saeculorum IX-XI qui in Suecia
rcperti sunt (CNS). 1975-.
På samma auktion förviirvadcs ii ven följande förcm ål4- ll :
Sverige
4. Magnus Eriksson 1319-63, penning med lejon/ L mellan tre kronor. 0.32 g. Golabiewski.

Jix7

NNUM 1980:7. s. 247:12. s. 150
(52). Det av M. Golabiewski bt!·
skri vna exemplaret var det då
enda i myntkabinellet s samling
av denna sällsynta variant. Det
nyförvärvade exemplaret lir av
bättre kvalitet. siirskilt betriif·
fa nde åtsidan.
5. Johan III 1568-92.2 öre 157 1.
2.86 g. Lev 332 åts., fråns. ny
med inskrift NOSR. ( 173)
6. Gustav Il Adolf 1611 - 32. Siilcr.
l öre 1626. SM 125 (250). Bf1da
pilarna ompunsade.
7. Som ovan, l öre 1630. SM 138
(269). Ovanlig omskrift.
8. Karl XII 1697-171 8.5 öre 1707.
Samtida förfa lskning.
9. Karl XII I 1809-18. 1/ 12 skilling
1812 präglad på 1/2 skilling riksgälds 180 l (967).
3- 9 har inv.nr lOJ 105: 1- 14.
IL Gunnar Eksmims Srijielse
10. Pamfylien. Perge. tetradrachm
(silver) av Alexander-t yp. datcrad år 18=20312 f Kr (2088)
De fyra pamfyliska städerna
Aspendus. Perge . Phasclis och
Sillyum hade en betydande
myntning av post hu ma Alexander-tetradrachmer. daterade efter den pamfyliska eran. l dc
städer som hade den största
myntningen. Perge och Phaselis.löperårsföljden Mm ltill 33.
Eran börjar troligen 22 1/20 f Kr
såsom nyligen utrells av O!lo
M~rkholm i The era of the

•

.fig 10- 11

Pamphylian Alexanders. ANS
Museum Notes 23. 1978. s. 6975.
Il. Spanien. viistgotcrna . Leovigild
(56!!-586). trcmissis (guld). 1.27
g . Miles 2 ( 1699)
Den viistgotiska myntningen i
Spanien är mycket viktig och in·
tressant dlirför att den är den för·
sta sjiilvständiga myntpriigling-

en i västeuropa. Lcovigild ut·
gav .liksom hans företrädare . till
all börja med imitationer av bysantinska förebilder. men fro m
ca 575 satte han, liksom här. sitt
eget namn på mynten. På åtsidan
av vårt exemplar kan man läsa
LIVVICLLD.
10-11 harinv.nr 101 106:1 - 2.
12. Langobarder. tremissis (guld).
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sent 600-tal. 1.44 g. Odd y. NC
J972. 350 var. (559)
Langobarderna erövrade Italien norr om Tiber 568. Deras

195:1 -5. Katalognumren star sist i
beskrivningarna.
Ulla Westermark

m ynt imiterar bysantins ka fö rc-

biklcr.
13. Beneventum under karolingiskt
välde , Ludvig Il och hans gcmi'd
Engelberga. denier priiglad i Beneventum ca 867-70. 1.0 l g.
CN I 18. s. 186.47 (5891
Den karolingiske kejsaren
Ludvig 11 855-75 slog mynt i 8..:neventum i samband med ett
krigståg mot saracenerna.
Påvestaten under karolingiskt viiide
14. Grcgorius IV 827- 44. denier i
Ludvig den fromme s namn.
1.37 g. CN I 15. s. 69.6 (603)
15. Nikolaus 1858-67. denier i Ludvig ll :s namn. 1.64 g. CN I 15. s.
74: l (605)
16. Benedictus IV 900-903. denier i
Ludvig lll :s namn. 0.95 g. CN I
15. . 83.3 (61 1)
Påvestatens
myntprägling
började under Hadrianus J C77'295) och följde di't bysantinska förebilder. Från Leo III 1795-8161
till slutet av 900-talct följer mynten ett nytt schema. Dc har då p:l
åtsidan inskriften Ses Petrus och
påvens monogram och på frftnsidan den karolingiske kejsarens
namn .
Mynten 12- 16 har förvärvats frfm
G arrett collection part Jl. Zurich
16- 18 oktober 1984. Jnv.nr 101
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ANS = American Numismatic Society
UAR = British Archeological Reports
CN l = Corpus Nummorum ltalicorum
Hat L = V. Hat z i Commentationcs
dc nummis saeculorum I XXI qui in Suecia rcpcrti
sunt. vol l. 1961
Hbg = P. Hauberg. Myntforhold og
udmyntningar i Danmark indtilll46. 1900
Hd = B. E. Hildeb rand . Anglosachsiska mynt i Svenska Kongliga Myntkabinettet funna i
Sverigesjord. 1881
Hiiv = W. Hävernick. Die MOnLen
von Köln. vol l . 1938
Lev = A. Levin. Beskrifning af Johan lll :s mynt. Numi mati ka Meddelanden XI. 1887
Milc.:s = G.C. Miles. The Coinace of
the VisigothsofSpain. l952
NC = Numismatic Chro niclc
NNUM = Nordisk numismatisk
unions medlemsblad
Scahy = H.A. Scaby . Standard cataloguc of British Coins.
vol l. 1983
SM
B. Ahlström. Y. Almcr. B.
Hcmmingsson.
Sveriges
mynt 152 1-1977. 1976

•

fig 16

Ä nnu en myntstöld
Som bekant är våra museer allt oftare utsatta för inbrott och på si na håll
ä r det mycket sviirt ull klara upp jus t
myntstölder, eftersom m1'111ga av institutionerna inte har katalogiserat
just den delen av samlingarna pit ett
tillfredsställande siitt -som t ex fallet var i Jönköping.
Det är Falkenbergs muscum som
denna gång haft inbrott. På grund av
bristande rutiner ute i landet rapporterades stölden. som ägde rum i augusti 1984. inte till Kungl Myntkabinettet förrän i maj i år. Dessförinnan
hade inbrott ägt rum under 1983. di1
två plåtar- tydligen 2 daler s m 1742 .
men helt säker är inte uppgiften tillgripits. A v detta tog man ingen
varning. Montern. där det nya inbrottet skedde. har sina etiketter
kvar. vilket hjälper att göra en förteckning. som vi emellertid ännu inte erhåilit. Bland det sillina märks
l0-12 sedlar. varav en fr:tn Skånes
E B. och ett par tillskrivna förfal skaren Stenberg: medaljer. bl a trekungamötet i Malmö 1914: ett flertal
mynt från 1500-talet och framåt.
några av dem (oregistrerade) fynd
från RådhustorgeL
Numera har man tjuvlarm som
går direkt till polisen.

En sällsynt hånmedalj - dock ej över Carl XII
l auktion 3 1 av den 27 och 28 april
detta år hos B. Ahlström i Swckholm sålde:- under nr 1742 ett kontramarkerat mynt. enligt katalogförfattaren Carl XII. Det avbildas här
med text

men det ii r också allt. Konungen bar
aldrig vare sig skägg eller mustasch
och ej heller klädde han sig i civil
1600-talsskjorta. Icke heller kan
man kalla honom hycklare. oaktat
dc många olika uppfattningarna om

1742 H å nmedalj. m ·.,·/a;:. /Jriistbild i /wn11'.1k med km;:e. fulllalllh' för niisan: iil•crskrili O! DU HEUCfiU~'R.' ((}.' tfu hydlare!). A •·slag a•· <·a 24- 15 111111 å t.,·iclesstamp {N1 Spnnska N edl'rliilllfl'ma. Filip Il . R(ik.ldaafdcr 1561 IGeldem 1. Hi/dO.uhahr- Siln•r. 34 ;:. -12111111. NR {Foto: Inga Km111:{

Nu har jag i min Hildebrand e n anteckning om ett annat mynt med
samma kontramarkering hiimtat ur
8/iiuerfiir Miin::}i-euncle. M linehen.
januari 1910. pag. 4378. diir Dr. Buchenau skriver (min översättning):
En ~v::i rbcstiimd hanmedalj frun c:a
1700. En gulden fran Gron inge n 1692
med kontramarkering fri'111 Wcstfriesland pf1 fråm.idan. Pa åt-idan en ~.j
mm bred kontrastii mpcl förcstiillandc .:n
r~1 an i bröstbild hå llande -,ig för nii~an .
Over hu vudet st<lr "O! DU HEUCHLER !" Saknas hos Gaedcc hcn~. Hamburger rvliinzc n och ho~ Ficwcgcr Slg
Satyrische Mlin zen und Mcdaillcn. Bilden påminner om kung Carl XIl av Sverige. Om upplysningar bedl!s .

Varför Dr Buchcnau kommit att
likna gubben pli myntet vid Carl XI J
beror säkerligen på det korta håret.
Något svar pil sin fråga fick författa ·
ren aldrig.
Den 24 mm breda stiimpdn förcställer bröstbilde n av en man med
kon. tillbaka kammat hi1r. mustasch
(syns svagt på fot ot) och pipskägg.
Gubben är klädd i en skjorta av
1600-tals snitt med enkel kraee. Han
håller sig för näsan samtidigt ~o m
han räcker lång niisa. Teckan pa avsmak och avsky. Hos Ah l ~ trö rn står
att ha n bär ett harnesk. men det beror säkert på optisk villa: pl agg~ t är
tydligt av tyg oc h ej av jiirn. Over
huvudet ovannämnda text. Hi'lrväxten påminner nf1got om Carl XII.

hans person och gärning.
Gesten med att hålla handen för
näsan tyder på att det iir något han
tycker luktar illa. och uttrycket "Du
hycklare" förstärker han genom att
räcka lång näsa åt vederbörande .
Visserligen heter det "non olet".
men vissa pengar luktar trots det illa. nämligen sådana som statens tjänare oärligt komma över. t ex i form
av tagande av muta eller "glömmande .. vissa skatteintäcktcr.
l Hamburg har det präglats sådana hånmedaljer över kejsarens
tjänstemäns dubbelmoral och tagandc av mutor. En visar ell kort klippt
manligt huvud hållande högra handen framfö r ansiktet, dock ej täckande utan spretande. så att man
trots allt kan se om man så vill. men
låtsande sig vara blind. Vare sig

språket eller stilen på gubben är
svensk utan verkar mer ett nordtyskt arbete. Kanske är det ett arbete av en hederlig ··stämpclsnidare"
som anviint främmande mynt (sådant f~1 nns det gott om i de stora
handclstädcrna) för att ge uttryck
över sin harm och förargelse över
någon hycklare eller skattemas.
Jag vill icke på något sätt bindam
ig vid en förklaring varifrån och när
präglingen skedde. utan ville jag bara reservera mil! mol Dr Buchcnau's
och Ahlströms- katalogbeskrivning.
l alla fall en int ressant och skojig
historia som siikerligcn glädjer den
nye ägaren.
Anders Rin~:ber~-:
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Runmynt i sin rätta miljö
A v Harald Wideen
Någon gäng på 1000-talet, när Källands Råda församling (Råda sn)
hade byggt sin första kyrka. begravde man socknens stormlin i stora.
sängliknande stensarkofager på den
nya kyrkogl'lrden. Dessa sarkofager
som hade korsprydda gavelstenar
och lejonprydda sidohällar, blev på
Il OCHalet sönderslagna och använda som mursten i -den romanska
kyrka som nu restes på den gamla
stavkyrkans plats. Sädana grova
sandstensfragment kunde plockas ut
ur murarna när kyrkan 1925 var
förem ål för ombyggnad. och dc
kunde fogas ihop igen så att man
fick möjlighet att rekonstruera en
hel sarkofag och f.ö. ställa upp en
rad hällar till beskådande i kyrkboden.
Pä ett par gavelhällar ser man inristade stora. kristna kors av en typ
som ll.terfinns på danska och angelsaxiska mynt frän l 000-talet. Dessa

speciella kors kan liknas vid fyrbladiga. skovelliknande propellrar e ller
stora blommor som har ringformigt
blommste med fyra korsformigt
s!UIIda kronblad. Dessa sanustenshiillar med kors och lejon i dan~k 
engelsk stil tycks inte h:l haft inskrifter med runor. men den konststil dc
repre~enterar går igen också på våra
vanliga runstenar.
..~ä r konungarna kämpadr......
En ~ådan "vanlig" nulSten i gnejs
är sedan gammalt känd. inmurad i
Rtlda kyrkas vapenhus. Den är dc·
korerad med ett liljeornament men
saknar korstecken. Inskriften lyder:
"Torkel satte denna sten efter sin
son Gunne. Han stupade i striden.
dtl konungar kämpade...
Denna ståtliga slutfras Hr unik på
svc n~kt runstensmaterial men äterfinns niistan ordagrant på en dan k
inskrift vid Århus. Den kungliga

strid Gunne frän Rädadeltagit i kan
ha varit trckungaslaget vid Svoldcr
eller slaget vid Helgeå l 025 mellan
Knut den Storc och Anund Jakob.
Så tidigt pä l 000-talet fanns det
silkert varken kyrka eller kristen
begravningsplats i R1\da. och vikingen Gun ne blev nog aldrig jordad
i hembygden. Vid seklets miu. däremot. har kristen begravning ;igt
rum p1\ R1\da kyrkogl'lrd. Etl myntfynd visar detta.
· l februari 1822 anmntdcs till
nwndigheterna i Stockholm ctl fynd
a,: gamla silvermynt {lnv.nr. -D8).
hittade vid upptagande av en ny
grav p1\ Räda kyrkogård niira Lidköping. Fyndet var inte särskilt stort
men intressant bl a därigenom att
det kan antas ha tillhört en äldre
l!rav. Det var inneslutet i en nästan
förmultnad skinnpung.
Myntens antal var 18, men flera
av dem var fragment och så illa medfarna att man inte kunde bestämma
dc.:m n;irmare. Eu var dock tydligen
präglat i Köln och ett annat av kung
Ethelrcd i England. Sädana mynt är
ju vanliga i dc myntskatter om

l. Innan llf){)-w/ets romanska stenkyrkor h/i,•it byggda. 1'1/r tft krisma gutf.lhll\1'11 i Sn·rijll' uppfiirtfa

lll'

breda ekpla11kor som

.mllllllllllhii/1~ a1· horisomala s\'1/ar och lummwrlmntl. Sti hiir kall .wad. l 'TÅliii i 1\tlllmu/.1 Uåt/a /111 seu 111. Obsen·er11 tlt'

stensarkofagt•ma ptl kyrkogt1rtiell. på kort·l~ s.w/fit/a! M ylllfkllll<'llllll'tl rtt~l/11\'llltft•pom·rmlcf i tlt••llllt kyrkogurcl.

148

omnadt•

under vikingatidens slutfas gömdes i
den svenska jorden, inneslutna i träskrin eller metall behållare. l Västergötland ä r hi thörande skattfynd förhållandevis få taliga, t ex Varnhem,
Bä re berg och Mölndal.

Mynt som cirkulerat
De vlistgötska myntskatterna från
vikingatiden ä r inte särskilt stora,
jämfört med t ex de gotländska,
varav flera framkommit som orörda
depositioner i ett naturahushållande
samhälle. Jag tror aldrig det hänt att
man funnit en portmonnä eller
handväska i en sådan myntskatt,
vittnande om myntanvändning i
mi nut. Skinnpungen från Råda
kyrkogå rd med sitt lilla bestånd av
hela och delade penningar är ett av
de få fynd som visar att de främmande mynten inte bara legat som
kapital eller rävarulager i våra bygder utan att mynten också cirkulerat,
enstaka och i småposter, man och
man emellan.
Dåtidens tyska och engelska mynt
hade - som alla v~istcrländska mynt
i äldre tid (hos oss ända till Gustav
lll) - inskrifter på latin. Dessa
kunde inte läsas av vanligt folk, men
man kände väl till m yntens utseende
och man prövade deras goda beskaffenhet genom att böja dem och
hacka i yta n.
Nu inträffar emellertid det egendomliga att rådafvndet innehöll e tt
mynt -med nordisk inskrift på e na
sidan, tecknad med runor. Bl a läste
man ordet Lund. och därigenom
blev det klart att runmyntet tillhörde e n m yc ket sällsynt typ av danska
penningar från l 060- l 070-talet.
Dessa mynt är alltjämt inte kända i
mer ~in några hundra exemplar. På
ena sidan har dessa mynt Frälsaren
och
den
latinska
inskriften
MAG NYS REX. Detta äsyftar
dock inte danakonungen Magnus,
som man trodde 1822, utan Sven
Estridsen (det va r hans tilläggsnamn ).

J. Rwunmt från Sn•n Estridsen m· sam·
ma typ som elen påträffade. F.Ju·r P.
1/auberg (1900).

2. T1·1l .wrkt~(a}:hiillar i R åda k_,·r/..a. /)t•n t'lltl ar"'' J:tll·dhiillllu'tl de/..omtil·t /..ur., i
runstc•n.util. cle11 am/ra en 'idohiillmed t•·a mut.,titlltla/ejoll. ad>iltlad {Jtl om.,ftl}:t'l.
Rislllrl'll har t" 111 fijniikt tl.\ llldkomma rdi<:f•·t>r/..a/1. Foto Il. \\'iclct'll .

Rå dafynde t visar att kyrka och
kyrkogård existera t här på J000-tale t. och kvrkan har då varit en s k
stavkyrka.- Kring denna har dc ornerade stensarkofagerna stå tt. Dessa
är tillve rkade av personer som inte
kä nt till stenhammare och mejsel,
inte konsten a tt blanda murbruk.
Hällarnas ''ristningar" är gjorda
med pik. Gravläggningen i en sädan
sarkofag gjo rdes under monumentet. i jorden. Naturligtvis kan graven

med mvnten ha varit en sädan sarkofaggrav.
Ytterligare e tt västsvenskt fynd av
runmynt är känt. också detta i samband med en grav. I kanten pä e tt
s~ort stenröse pä E llebäckstorp i
O stra Frölunda fann man på 1800talc t två "danska silfvermynt med
runinskrifter". De inlöstes av state n
men torde nu vara svära a tt identifiera i Kungl. Myntkabinettet. så
.Jim.\ 11iWa sic/a
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Brita Malmer 60 år
Den l juni fyllde Brita Malmcr 60 år.
Det torde vara välbekant för våra
läsare att hon är innehavare av Gunnar Ekströms professur i mynt- och
penninghistoria vid HumanistiskSamhällsvetenskapliga Forskningsrådet sedan 1979 och att hon tidigare
var museidirektör och chef~ för
Kungl Myntkabinettet.
Vid en mottagning i Kungl Myntkabinettets medaljsal dagen innan
framfördes gratulationer av den nuvanlnde museidirektören. som s~ir
skilt uppehöll sig vid Brita Malmers
utomordentligt viktiga. ja enastående insatser för detta museum. vars
självständighet vid omorganisationen 1975 måste betraktas som hennes verk: han framh öll ocksft hur
hon drivit de viktiga skriftserier som
Kungl Myntkabinettet utger och
som gjort institutionen k ~ind världen
över. Gratulationer och hyllningstal
frambars också av Gunnar Ek·
ströms stiftelse. av Sven Svenssons
stiftelse. av Samfundet Kungl
Myntkabinettets Vänner och <~v
Svenska Numismatiska Förening·
en.
Redaktionen för det sårnummer
av Hikuin nr Il. som rediuemts i
Danmark som en festskrift tillägnad
Brita Malmer. företriiddeo; av overinspekt()r J()rgen Stecn Jensen från
Den kgl. M0nt· og Medaillesamling.
Det först färd iga exemplaret- då det
enda existerande i bundet skick överlämnades därefter till henne.
Skriften kommer att anmälas i ett
senare nummer av vår tidskrift. Den
som redan nu önskar bestålla den
kan göra det från Museumstjenesten. Sjprupvej l. Lysgaard. DK8800 VIBORG. Danmark . Priset är
140 d kr vartill kommer porto etc.

.forts från fiirC[Niende .~illa

sällsynta de än är. All erfarenhet
säger oss att dessa bäda mynt har
tillhö rt en nedgrävd skatt. Vetenskapligt tillvaratagna myntskatter
visar sig ofta väga flera kilo. Smäskatter och lösfynd av arabiska och
danska, angelsaxiska och tyska silvermynt utgör nog oft ast rester av
otillräckligt tillvaratagna eller illa
redovisade fynd.
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Fo/IJ: .llar.1 Spe//. Raii.

SNF:s årsmöte 1985
l str.tlandc för,ommarvadcr hull St\ F
sill 112:c ar<;motc i Vä\tcra,. Lurdagen
den Il m;ti kl 11.00 'amladc' cll J().tal
forvanwn,fulla medlemmar pa V;"tcr."
slo11. For't p:'t programmet 'tod bc,ok i
det intrc~'an t a och innchall,rika 'lothmu,cct. ~om bl a har en avde lning med
numi~mati,ka objekt. ~um huvud,akligen kommer fran läroverket\ 'amling.
Efler lunch följde itrsmoh:,furhandling·
ar i rik~\alen på Viistem, ;,loll . Dc inled·
de~ pa cdvanligt säll med all vi hyllad.:
våm bortgångna kammta~ minn.: med
en tv~ t minut. Arsmötet ledde' av Forc·
ningen ~ ordförande. som i ~amhand med
verksmn h.:tsberii ttelscn pa~~adc pa att
orientera om arbetsfunktionerna inom
styrels.:n och om .. Numisrnatbk Sam·
verkan··. \0111 finn~ utförligare prc,cnte·
rad pa annan pl;ll~ i de11a numm.:r.
Foljandc medlemmar hade tilldelat'
utmärkcl,er:
E/im J)rt'lllll'r-medaljc•,
till lngcmar
CarhMm. La:>.a fiir han~ djupa l..lllhiW·
per i wensk numismatik .
Medlc•m.lllllit•!l i Jlii"J:yllt siil'c•r /iu· -10tlriJ:I medlem skap till Prof. Dr. l Ierbert
A Ca hn. lla<;c l. och \1vnthandlarc Jolwn
Chr. l Ioim. Köpcnhainn.
Mecllc•m.\lllllc•/1 i .fiir;:l'/lt .1i/1·c•r (or /or·
tjiiii.H t•r till Karl Kl~s~n och Erik Kroon
<ro~thumt).

Korrc'.IJIO!Idermule ledamor hk v SN F:'
vice ordflirande. auktionslwmmi,~ark
oc h St Bart helemy-expert Frank Olrog.
Efter fort"tll rumtvandring pit museet. alternativt promenad i ~tatlcn med

bc~ot.. 1 dumt.. Ht..an och i den brcd' id
liggand.: Jclcn. rned gammal. pietchfullt
rem n crad h.: b} ggcl'.:. var lic t dag' for
att 'ami;" till gcmcn,am middag pa
Stal"hotcllct .
For.:niltgcn' urdft\rando: h;il\adc vii i·
kommcn och tac:k:tdo: Vibtcr:"forcning·
c n for att SN F fatt möjlighet att forla~a
ar.. motct till Va,tcr..". Efter maten
orientcmdc Turbjum Sundqui't och
Lennart \\'all~ n om dc n Il\ a 5()(1-t..m·
nor\wdcln och om dcn prc,~t..onfcr.:n,.
!>Om med anledning dar.J\' hallih ;1\ ri(..,.
hank,fullmiiktigc' ordforandc. Gunnar
Strang. varefter und.:rtccknad oricnt.:ra·
dc om vem Sven Svc n ~~on var och vad
han och h;u" donation be tytt och hcty·
der fur wen'k numi,nwtik och for SNF.
Nar vi vaknade pa 'i>ndag,morgoncn
kunde vi gladja o" al :tll 'adr.:h mat..t.:r
'"'tt o" hi - ..olcn 'traladc fr.tn c n kl:tr·
bia himmel. Det varcnundcrhar fur,om ·
mardag. niirdcn ar 'om allra l1:"t. R.:llan
klockan l) 'tart:ltlc dellagarna i ett 10·1:11
bil:tr fran 'lottct för att itgna 'ig at ctt
intrc,~a nt l>Ch nmfattand.: dag'lll'l>gram.
Fiu·, ta male t varTidö ' lott. Av gu iden
tick vi vcta att d.: n ;lld,ta t>yggnadcn var
en f:"t bmg. den 'k Oldenburg. Den
uppfordc' 'annolit..t rcdan i 'lutet av
1400-talct och 'tar fortfar.md.: t.. var 'om
ruin. Det nuvarande Tidl\ .. tott uppfiir·
dc' 11nllcr fi>rr;, hiilften av 1600-talct av
Axel O~cn,ticrna. Slollct omfatt ar en
hu vudbyggnatt oc h 31iigr.: >ammanhiingandc flyglar . ~o m bildar en borggard.
Den mr,tc iigarc 'om man mcd 'iikcr·

het känner till var riksrådet Ivar Magnu sson Green. som dog omkring år 1500.
1537 köptes gärden av drottning Margaret a Lc[jonhufvud och 154() by tt<: G us ta v
Vasn bort Tidö mot Ekols und . Rik snidet
Jo han BMts sondott er Anna. som 1608
gifte sig med Axel Oxenstierna. iirvde
vid faderns död 16 10 Tidö slot t. Detta
förklarnr varför man ofta i s lottet stöter
på Oxenstierna- Baåts dubbelvapen. Numera iigs oc h bebos s lotte t av Carl David
von Schi nkd.
Vi kunde vid rundva ndringe n i s lottet
bl a beu ndra de berömda s kulpterade Tidöd örrarna oc h må nga vackra portrii tt.
frii ms t av iigare av Tidö s lo tt och deras
familjer. Axel Oxenstiernas stora bibl io tek införlivades 18-19 med Rik~<trkivet.
l en av slottets flyglar finn\ ett omfattande och trevligt muscum med leksaker
från garn la tider fram till våra dagar.
Ras kt in i bilarna och vi dare mot Skultuna diir vi orient erades om S kultuna
Bruks his toria och dess till ve rkning och
fick möjlighet att se museet och handla i
but iken. Vi hade vid det laget börjat bl i
lagom hungriga oc h diirför sma kade det
gott med lunch innan vi cflcr nagon tirnme fon attemot Anund shög. Inte minst
detvä storn skeppssättningarna imponerade m,vckct på deltagarna niir vi beundrade och fo tograferade de m fri\n toppen
av Anu nds högen. Att omrfldet lir populärt vittnade en massa miinni kor om
som ök t s ig dit ror att njut a av en underbar för ommardag. magnifikt inrnmad
av vit i p por och blåsippor. Vi vandrnde
en liten bit på Eriksgatan men för att det
inte s kulle bli ror se nt fon atte~ flirden
mot vart sista resmål på denna sighbeeingtur:
Ängsö s lott. som ii ven det hade myc ket a tt visa. Gu iden kunde bl a berti tta om
a tt Ängsö ä rett av de ä ldsta herresiitena i
mellers ta Sverige. Det omta las första
gången 127:! d a det tillhörde Riseberga
klo ter i ärke. Ett stenhus uppforde~
pa 1.;80-talct på samma ställe som det
nuvarande slottet ligger. Slottet. som intogs och delvis förstördes av Gu~tav Yasa 1522. har genomgått grundliga re stau re ringar p;\ 1740-talet och i bö rjan av
!<)()().talet.
Slottet har genom aren ägts av manga
kända släkter som t ex Oxenstierna. Posse. Sparre och Piper.
Fängelset i källaren kan knappa~t rekommenderns som sommar- an mindre
som vinterbostad. Alla bekvämligheter
saknade . Vilken kontraM att direkt från
f;1ngel ehålan ko mma ut i den flödande
vårsole n! Kyrkan b redvid s lottet fick b li
det sista vi besökte innan det \';tf bog tid
att uppsöka bilarna för att inte? komma
hem alltför sent. speciellt som manga hade en läng bil resa framfor sig.
Föreningens klubbmästare - Anders
F ro oell -fiek tillträda si n befattning bara n ~gon vecka fö re å rs mötet pa grund
av Erik Kroons bortga ng. i\ndcr~ bidrog
med sina fina arrangemang till att gön•
å rsmötet innehållsrikt oc h trev ligt.
Mä nga nöjda deltagare. som hade k nu-

tit nya trevliga bekantskaper. tog farviii
av varandra. Vi var övere ns om ntt vi p:l
a ll a siitt haft e n intressant oc h tre vlig
lördag-slintlag til lsamman s.

Göran Ber}!I!II.Vtrc1hle

Raymond Faltz
en svenskfödd medaljgravör med
sin
utländsk ryktbarhet, har
verksamhet beskriven dels av A.
J ulius i Konstvetenskapliga studier
och essayer Iii/ägnade Augusl Halzr
på 60-årsdagen ("Raymond Faltz.
en karolinsk medaljör") och dels av
Nils Ludvig Rasmusson i Svenskt
Biografiskt Lexikon.
Faltz, som levde under åren
1658- L703, verkade mot slutet av
sitt liv främst i Berlin, där han också
avled. Han var även intresserad av
numismatisk forskning. Rasmusson
skriver härom följande: " F. skall
även ha sysslat med arbeten fö r en
medaljkonstens historia och lär ha
varit säker kännare av de olika
medaljmästarnas stil. " Jag kan
komplettera detta med ett utdrag ur
Johann Christoph Rasche 's l\ r 1770 i
Nilrnberg utgivna bok Die Schätzbarkeit amiker Miinzen in Go/d, Si/ber und Bronze zum Vorrheil dererjenigen welcl1e eigene Samm/ungen
antegen oder den Werth amiker
Miinzen richtig beurtheilen wo/len.
Cita tet lyder:
"Auch darinn erlitte die gelehrte
Welt einen wahren Verlust, dass das
Werk von beriihmten Stempel-

mu

schneidcrn, an welchem der geschickte Medailleur Raymund Falz
in Berlin gearbeitet, nicht zum
Vorschein gekommen ist. Er wollte
darinn nach der Art, wie Sandrart
das Leben und die Werke der alten
und neuen Mahler beschrieben,
eine ähnliche Nachricht von den
beriihmten Stempelschneidem unter den G riechen und Rörnem geben, und diese G eschichte bis auf
seine Zeit fortsetzen. Es scheint,
dass Falz keinen andem Weg nehmen können, als aus den vorhandenen Milnzen selbst die Verschiedenheit ihre r Kunst und Geschicklichkeit zu entwickeln. Bis jetzt hat sich
die Falzische Handschrift noch nicht
ausf!ndig mae hen lassen."
(Aven därigenom led den lärda
världen en verklig förlust, att det
arbete om berömda stämpelgravörer, på vilket den kompetente medaljö ren Raymond Faltz i Berlin
arbe tat, aldrig har offentliggjorts. l
detta arbete vilJe han på samma sätt
som Sandrart beskriva äldre och
nyare mälares liv och verk, ge en
likartad skildring av de berömda
stämpelsnidarna under greker och
romare, och fortsätta denna ända in
i sin egen tid Det tycks, som om
Faltz inte kunde ta någon annan väg
än den där han förklarade skillnaden i gravöremas konst och talang
genom att utgä från själva mynten
och medaljerna. Hitintills har Faltz'
handskrift icke Il\ t i t sig återfinnas".)
NUF

Raymond Fal/l. Självporträl/ (ensidig
gjuming) 170 l . Kungl. Mymkabinetret.
Foto N. Lagergren. A T A. Skala 2:3.
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"För berömliga gärningar" under Oskar I
A v Trogny Lindgren

l anledning av en förfrt1gan från
danskt håll gjorde jag för någon tid
sedan en sammanställning av mina
anteckningar om utdelningar av
"För berömliga gärningar" under
åren 1860-1 872 (se MYNTKONTAKT 1981 nr 7. s. 144). Av dc 64
exemplar. som jag kunde redovisa.
utdelades inte mindre iin 62 som belöning för räddning av medmänniskors liv. i nertalet fall fram drunkningsdöd: endast vid tvfltillfiillcn utdelades "För berömlig gärningar"
som belöning för andra förtjänster.
Av de medaljerade var 62 män: de
fick sina medaljer au i högbia tt band
med gula kanter bäras på bröstet: av
de två medaljerade kvinnorna fick
den ena sin "guldålla" all vid rosell i
blåu band bäras på bröstet och den
andra sin "silveråua" all i silverkcdja bäras om halsen.
För all få en jämförcbc har jag
gjort en liknande sammanställning
av mina anteckningar om utdelningar av "För berömliga giirningar" under åren 1844-1857. Jag liigger nu
fram denna sammanstiillninn utan
anspråk på att den skall belraktas
som fullständig: för vi a år saknar
jag tyvärr notiser.
Mina anteckningar omfauar 105
utdelningar av "FÖr berömliga gärningar" under nyssnämnda år. Därvid utdelades 22 medaljer i guld a,·
5:e storleken. 27 i silver av 8:e storleken och 56 i silver av 5:e storleken. Exemplar i guld förekommer
under hela perioden . Däremot tillhör "silverfemmorna" periodens
förra del och "silveråuorna" dess
senare del. de sista "silvcrfemmor"
som jag känner till. utdelades 1853
och den första ''silverållan" 1852.
A v dessa l05 medaljer utdelades
alla utom Il som belöning för räddning av medmänniskors liv. i nertalet fall från drunkningsdöd. Men fyra undantag var de medaljerade
män: de fick sina medaljc.:r au i högblå u band med gula kanter bäras på
bröstet.
Det är värt att närmare redovisa
de av mig kända Il fall. da "För
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berömliga gärningar" tmdcr liren
1844- 1857 utdelades som belöning
för andra förtjiinstcr än riiddning av
mcdmiinniskors liv.
1845 i guld jav 5:c storleken till
polisadjutanten Leerbeck i Köpenhamn för avviirjandc av efterapning
av svenska sedlar (se min artikel i
NNUM 1951 nr 7. s 139 ff. och i
MYNTKONTAKT 1979 nr 9- 10. s
19611'.).
1846 i sil ver av 5:e storleken till
barnmorskan Greta Jonsdotter
"som i 40 år tjenstgjort och ii nnu vid
70 iirs ålder fortfarande tjen,tgör".
sjuksköterskan A C Bobag vid Göteborgs fattigförsörjning och förestånderskan S Norberg via Stockholms försörjningsanstalt: den sistnämnda fick sin medalj "att i -;ilverkedja biiras om halsen": <.annolikt
fick de båda andra kvinnorna ~ina
medaljer att bäras på samma siitt.
1847 i silver av 5:e storleken till
styrmannen Nils Bobcrg för viilförhållandl! och oförtrutenhet under
mång< rig tjiinstgöring vid sNpostföringcn mellan Gotland och Oland.
1849 i guld av 5:e storleken till en
icke namngiven klockare i Dalarna .
"hvilken i 42 år be tridt ~i n tjenst i
derunder ii f ven gjort sig kiind -;asom
skicklig vacci natör och kirurg" och
häradsdomaren Lars Perssort för nit
och v~ilförhållande under mång?tri!!t
utövande av nämndernansb-cfaiining samt i silver av 5:e ~torleken
postiljonen J F Blomq\'ist för avvärjande av post röveri.
1853 i ilver av 8:e storleken kronofjärdingsmannen Olaull Dahllöf.
som hade gripit tre förrymda kronoarbetskarlar. och hemmansiigarhustrun Kerstin Olofsdottcr. "hvilken
under en längre tid vårdat ögonsjuke
personer": hon fick sin medalj att
bäras om halsen i kedja - viii av
silver. Samma år i guld av 5:c <; torleken till uppbördsiiikaren Magnus
Furst för utmärkt skickliehet som
läkare ombord på korvenen Lagcrbjclkc under resa till Sydamerika
och Viistindien.
Sammanställningen hiir ovan vi-

sar. att "För berömliga giirningar"
~iven urukr Oskar l friimst var en
belöning för riiddning av miinniskoliv. Bland dc medaljerade miirks ~ex
danskar. två norrmiin och tre finnar:
uppenbarligen ville svenska n.:gcringen bl!löna nordbor med en mcdalj med inskrift på svenska: utliinningar. som hade räddat svenskar i
sjönöd. fick vanligen "lllis quorum
meruere labores".
Bland innehavarna av "För hl!römliga gärningar" i guld av 5:c ~tor
leken miirks kofTerdikaptcnen J F
Söderström. som 1855 erhöll o;in
medalj för att han "vid trenne o;iirskilda tilll'iilkn med egen l if~fara
riidtlat tri! pl!rsoner från att drunkna". Till honom iignadcs en dikt som
tryck t e~ i Post- och Inrikes Tidningar för den 29 december IS.'i.'i och av
vilken vi hiir aterger sista ver.,en:
"Skönt iir iiretecknet. '>Oill dig
pryder:
lngl!n mera viilförtjent det bar.
Denna prydnad på ditt bröst
betyder.
Att en menskovån du år och var.
O! rar l'ort i d!.! tta iidla kall!
Hjertan mer och mer du vinna
skall. ..

Offerkista för plåtar
Alskilliga gamla offerkio;tor fra n vakyrkor ii r bevarade. de b pa plal".
dels i mu ~ee r. En del har tillkommil
senare iin under medeltiden. En av
dessa har 'itf1tt i gamla Tösse kyrka i
Dalsland och befinner sig numera i
den nya. invigd 1848. (Den gamla
kyrkan n:vs aldrig. ovanligt nog.
men anviindcs liinge till profana iindamål innan den restaurerat o; genom
en stiftei'-C'> försorg.) Den rektangulåra ki'>tan av trä med jiirnbcslag
har tre mynthålL varav en för pl;ltar.
Uppgift tagen ur E. Runelid:
Dalslands gamla kyrkor. Ed 1984.
LLt
r<l

Myntfynd i Grönsöö
slottsträdgård
Slottet Grönsöö ligger på en mindre
ö i Mälaren. I anslutning till huvudbyggnaden finns en ståtlig trädgärd
som liksom slottet är en skapelse av
riksrådet Johan Skytte. Sedan slottet 1611 var uppfört av byggmästaren Pahr, började Skytte tänka på
omgivningarna. Trädgården anlades
år 1622 av ingen mindre än den store
trädgårdsmästaren Johan Ludhwichzon. Om denna trädgärd vet
man endast hur stor den var till arealen samt att den var en avlång fyrkant, begränsad av tvenne långa alteer, mellan vilka fanns rader med
fruktträd. A v gamla kartor framgår,
att J o han Skyttes trädgård ligger alldeles på samma plats som nuvarande "stora" trädgärden intill stallet
Det går ej att ange fruktträdens antal under 1600-talet men år 1703
fanns det 63 fruktträd, 1727 - l 000
träd, 1796- över 500 träd osv. Flera
träd. i trädgården är berömda, t ex
den jättelika "drottning Kristinas
lind" (namnet syftar på Karl IX:s
drottning, inte på Gustav Adolfs
dotter). En annan vördnadsvärd
trädjätte är det s k Jacobs päronträd, som reser sig längre in i trädgärden ; det hade 1925 en omkrets av
tre meter. Flera lika stora päronträd
fanns ännu på 1890-talet, och vid
deras fållande anträffades vid rötterna mynt från 1600-talet. Flera av
dessa mynt är frän 1600-talets förra
hälft, t ex ett 1/4 öres koppannyn t
frän 1634 (det äldsta myntet).
Under ett av träden fanns ett mynt i
en högre valör, Karl Xl, 2 mark
1688. Dessa fynd har hjälpt dendrologer och hortonomer att datera
träden i fruktträdgården; Jacobs
päronträd är troligen en kvarleva
från tiden kring 1634. Det tycks som
om man lagt ned årets mynt vid
planteringen av träd, liksom bruket
har varit vid byggande av hus (se
Torgny Lindgrens artiklar i Myntkontakt 1977:7s4-5, 31; 1977: 10s
20- 21, 30- 31; 1978:2s55; 1980:910 s 197-198; 1982:9-10 s 245 246).
Litteratur rörande myntfynden i
slottsträdgården:
Karling, Sten: Triidgårdskonstens
historia i Sverige intill Le N6trestilens genombrott, Stockholm 1931 , s
172.
Sonesson, Nils: En slottsträdgård

--:-·=-~ Grönsöö slott efter Gripenhjelms karta 1689. Reprofoto: Bo Widegren. KM K.

med anor. Grönsöö i Mälardalen,
S veriges Pomologiska Förenings
Å rsskrift 1923.
Söderberg, Bengt G.: S/ou och Irerresäten i Sverige, Uppland vol. l.
Wallin, Sigurd: Grönsö, Stockholm
1952.
/W

Ny skrift
I serien Göteborgs N umi s mati ~ka
Föreningens Smås krifter har nu utkommit nr 18. DlRH EMEN ETf
MEDELTIDA VÄRLDSMYNT av
Gunnar Hol st.
Medlemmar i föreningar anslutna
till Svenska Numis matis ka Föreningen kan enklast erhålla detsamma genom att siitta in 20 kr ( l ~ kr + 5
kr exp avgift) på GNF:s postgirokonto 72 06 75-8. Ange Småskrift nr
18 på talongen.

Nya minnesmynt
Året 1985 blir något av ett rekordår
för svens ka minnesmynt - inte
mind re än tre olika! Vi har redan
anm tilt det nu ut väx lade till Världsungdornst\ret (MYNTKO NTA KT/
SNT 1985. s 2 och 43). vars förordning utkom i SFS 1985 som nr 161
(daterad 14 mars). Valören är som
bekant 100 kr och halten sil ve r 925/
1000. vikten 16 g och diametern 32
mm. Upplaga n är fa stställd till
120000 ex. Vi avbildar den ovan efter Myntverkets fot o.
Någon gång i oktober utkommer
nästa 100-kronorsmynt. till minne
a v Europeiska Musikårct. och i december det sista för 1985 . Skogens
år. Halt. vikt. upplaga som det förstnämnda. Vi skall återkomma med
niirmare uppgifter senare.

Foto: M.l'llt•·erket. Fiirstortul.
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Numismatisk samverkan
l januari i år lades grunden till en
samverkan mellan olika numismatiska intressenter. Vi enades då om
pro visoriska bestämmelser som på
försök skulle tillämpas fram till första ordinarie mötet. våren 1985.
Den 26 april träffades så rep resentanter för dem som tidigare anmält
intresse att vara med. Mötet fastställde de föreslagna

Bestämmelser .för N umismatisk
S amverkan
Syftet

Numismatisk Samverkan skall arbeta för en samordning av den numismatiska verksamheten.
I l. Deltagare
Kungl. Myntkabinettet (KMK
/observatör/
Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria (arbetsnamn: Numismatiska l nstitutionenJ /o::,servatör/
Mynt kontakt. Svensk Numismatisk
Tidskrift
Skandinavisk Numismatisk. Mynt
och Medaljer
Numismatiska Bokförlaget AB
Numismatiska Litteratursällskapet
i Göteborg
Sveriges Mynthandlares Förening
(SMF)
Svenska Numismatiska Föreningen
~N~

-

Nya medlemmar kan antagas av
möte eller av ett enigt AU Cse pp IV.
VI)

III Verksamheten
syftar till
atti tiden samordna den numismatiska verksamheten
attsprida information om de numismatiska organisationernas verksamhet
att verka för ökade personliga kontakter
att i övril!t verka för ökat samarbete
mella"i! i första hand de numismatiska organen men även med
grupper inom angränsande områden. som kan vara av intresse
ott genom samverkan kunna genomfOra omfattande arbetsuppgifter.
IV Organisation
Verksamheten administreras och
leds av SNF.
Vid möte representeras deltagare nuvarande enl p Il eller senare invalda- av högst 2 delegater.
Vid behov kan förstärkt representation medgivas.
Mellan möten (p Vl) sköts verksamheten av ett arbetsutskott (ACJ.
som består av representanter för
KMK. SMF och SNF.
Vid behov kan AU förstiirka~.
Ändringar i organisationen beslu1.:,
av möte (p VI).
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Från SNF :s bibliotek

Adressändring l
Använd postens adressiimlringsblankell, som du sänder
till:
MY NTKONTA KT
Svenska
Numismatiska
Föreningen
Östermalmsgatan 8 1
11450 STOCKHOLM

V Namn
Numismatisk Samverkan. FörkortningNUMSAM
Yl Möte
Numismatisk Samverkan sarnias till
ordinarie möte höst och vår. Vårmötet lir årsmöte.
Extra möte kan hållas om AU anser
lämpligt eller om en majoritet av
deltag<~rna så önskar.
Verksamhetsåret omfattar 1/1-3 1/
12.

Kallelse till möte skall utsiintlas se·
nast 6 veckor före möte.
Ärende. som skall tagas upp till behandling och beslut på mötet. skall
vara SN F:s kansli tillhanda senast 3
veckor före mötet.
Mötet orienterades vidare om den
tiinkta verksamheten. som bl a skall
inriktas på:
a) samordning av och information
om den numismatiska verksamheten
b) numismatik i press och litteratur
mm
c) numismatik i skolor. sammanslutningar m Il
d ) utställningar. visningar. miissor
mm
e) föreläsn ingar
f) .. utbildni ngsbank··ojudband med
diabilder. videokassetter mm)
g) intresse för numismatiska samlingar tillgängliga för allmänheten.
Vid mötet uppstod en livlig diskussion och många goda förslag
kom fram . Det var verkligen roligt
att se vilket stort intresse alla visade
inför de n gemensamma uppgiften.
En mycket stor del av arbetsuppgifterna är lä ngsiktiga och i många fall i
hög grad så. men andra. mindre projekt ger resultat redan under detta
år.
En del av uppgifterna är så omfattande att det knappast skulle finnas
förutsättningar att nå ett gott resultat utan den nu inledda samverkan.
Bd<'

Lite gott ur till biblioteket inkommen litteratur:
Die Miim.en- und Medaillensamm ler
Berich te:
l) December-numret 1983 innehåller en artikel av O tto Lange om
Kenlllure auf antiken Miinzen.
2) A pril-numret 1984 beskri ver
myntningen i staden Etenna i sydvästra delen av Mindre Asien under
rubriken Der Heros von Etenna.
Numismmisches Nachridilen B/au
(NNB) :
Medaljsamlare bör observera, att
myntkabinettet i MUnchen under
1985 anordnar e n utställning om de n
tyske medaljgravören Maximilian
Dasio ( 1865- 1954). Ka talogen
komme r att bli en monografi över
Dasios arbeten. Nr l 0/1984 av NNB
innehäller en förteckning över dessa.
The Nwnismatist:
l) November-numret 1983 innehåller den rikt medaljillustrerade artikeln Commemoratian of the first
m anned balloon flights.
2) Juli-numret 1984 har en rik t illustrerad artikel om The Liberty Cap
- Numismatic symbol sans pareil.

Kom till kansliet, bläddra, läs och
fängslas!
NUF

SNF i Sydsvenska
Dagbladet
Den 27 april i år inledde SN F ett
samarbete med Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Avtalet uiillcr till att
börja med året ut och det går ut på
att SN F skriver en 1/4-sida om numismatik varannan lördag (udda
veckor).
Dc som önskar kan prenumerera
på Sydsvenskans lördagsnummer
men prenumeration måste omfatta
både udda veckors nummer med numismatik och jämna veckors med
filateli.
Prenumeration kan ske til l tt rets
slut genom att ringa 040/28 15 80
(abonnemang) eller genom <Hl skriva till Sydsvcnska Dagbladet Snällposten , Box 145 . 20 1 21 Malmö.
Meddela namn och adress sil får Du
tidningen och en faktura på antalet
ex som Du skall få till årets slut.
Bd(•

FIDEM-medaljen

Torgny Lindgren. SNF:x år.\lniite.llllt'·
dalj 1985. Foto Gunnel Jan.s.1t111. R mi .

Torgny Lindgren
återfinns på Svenska Numismatiska
Föreningens årsmötesmedalj för
1985. modellerad av Leo Holmgren
och präglad av Myntverket i guld
och sil ver. Medalien kostar 2 500 i
18 karat guld (20 g) och Jl(l kr i silver
(999/ 1000. 15 g). Som tidigare miiter
den 31 mm och har den av Erik
Lindberg utförda frånsidan.
Medaljen kan beställas t o m oktober 1985. därefter kommer verktygen att makuleras och ingen nypriigling sker. Passa d tirför på och beställ
den genast! (Kansliet tar e mot pii
sedvanlig adress eller tel 08/67 55 98
kl 10-13.)

till den stora kongressen och utstiillningen i juni i Stoekholm avbildades
på förra numrets omslag. Vi skall
hiir ge en beskrivning av den och
tillåter oss diirför att ii n en gimg ta in
en bild. Modellerna har utförts av
Berndt Helleberg. Åkcrsb..:rga.
skulptör. medaljkonstniir och FlDEM :s hu vudddccat för Sv..:rige.
Den iir slagen a v ~l ynt ve rket och
miiter 60 mm.
Beskri vningen blir som följer:
Åtsida: •XX•KONGRESS • upptill
medsols
•1 985• STOC KHOLM • nedtill motsols liincs kanten. bägge texterna avgriinsadc med
en bågformad linje mot bildframställningarna. Överst i en cirkel en
stiliserad bild av Stockholms stadshus. till höger inom en oregelbunde n
fyrhörning ett likaså stiliserat manshuvud en face och i profil. förestmlande ko nstniiren samt i vinklarna
dennes signatur B och H. allt nedsänkt. till höger diirom FIDE M med
upphöjdn. k~a ftiga bokstiiver i en
mot vänster expandera nde nedsiinkning. som g!ir över medaljens
mittparti och bryter den inre cirkeln. Under denna inom en nedsänkt cirkel en öppen krona med tre
spetsar. varunder synes början av
ett huvud med tv!i i form av punkter
antydda ögon. allt symboliserande
S:t Erik. Stockholms vapenbild (hiir
i ""förkortat'" utförande).
Frtinsida : Överst symboliseras himlen/lufthavet av en fftgel med utbredda vingar och lång niibb: diirunder jorden genom en frfl n viinstc.:r
expanderande sektor. över vi lken
en sol till vänster siinder sina strilar

åt höger: nederst havet med vågformade streck och en fi sk. Till höger
står ..:n människa. som sträcker sig
över alla tre sektorerna, benen i havet. nrmar och hiinder nedsänkta på
mittsektorn och huvudet i luften.
vridet så att han betraktar fågeln.
Hiirmed har konstnären velat ~ym
bolisera människans krav på att behärska luften, jorden och havet.
Rami: M V följt av uppgift om metall
samt i'trtalet 1985.
Medaljen siiljs av Myntverket i
Eskilstuna (Box 40 L 63 106 Eskilstuna) och kostar i guld ( 18 k. 210 g.
upplaga 10 numrerade ex.) 24655 kr
(med reservation för ändrat guldpris) . i silver (minst 130 g. 999/ 1000.
upplaga JOO numrerade ex.) 750 kr
och i brons (onumrerad upplaga) 100
kr. med etui 120 kr. l samtliga fall
tillkommer exp.avgiften lO kr~

H,\K:\i\ WESTERLUND
~lynthandcl

K (li'EH • S,\ LjEH • BYTEH
• SEOI.AH • MEDALJEH

~ IY.:\T

Spec. sedlar
Bt•tnlar bra .fiir sedfar
.fiirt• 1930
Vu:-.U}!uhm 42
t Il :W :iTOCKIIOLM
Tr i UB/1 J UB Ui

7

Foto: Gahriel llildchrancl. Naii.
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En kuriös spelpenning
Hovfröken Wilhelmina Ribbing,
som 1754 gifte sig med riksrådet
Anders Johan von Höpken, fick
före sitt bröllop en kuriös !;pelpcnning av riksrådet C. G . Tessin
(Hyckert l, s. 204; Hildebrand s.
150). D en är, liksom de flesta enskilda spelpenningar frän denna tid,
graverad av Daniel Febrman vid
Kongl. Myntet och präglad i silver
på en åttkantig platt, men tydligen i
ett fåtal exemplar, eftersom den är
mycket sällsynt. Frän senare tid
finns även efterpräglingar i tenn.
Åtsidan visar en flygande mygga
och har inskriften PICCOLA MA
GRAVE LE FERITE. På fränsidan
står inom en blomsterkrans JETTON DE MLLE LA BARONNE
WILHELMINE RIBBING. Både
Hyckert och Hildebrand har anmärkningen: "Åtsidans inskrift och
figur innebära förmodligen anspelning på någon af dagens händelser, i
grefve Tessins vanliga stil".
Mynthandlare Jean Elsen i Bryssel ger regelbundet ut förträffliga,
illustrerade lagerlistor, som normalt
inledes med en liten numismatisk
uppsats. l lista 70 från augusti 1984
skriver J. Nivaille om ''Taons, abeilles et mouches" (Bromsar, bin och
flugor) och under denna titel får
man bl a reda på källan till den säregna devis, som Tessin använde på
Wilhelmina Ribbings spelpenni ng.
Anne-Louise Benedicte de Bourbon, barnbarn till "le Grand Conde" (1621 - 1686), giftesig 1692, när
hon var sexton år, med hertigen av
Maine, son till Ludvig XIV och
Madame de Montespan.
H on var Liten till växten och
snabb i repliken vilket gjorde att
hon vid sitt bröllop fick som emblem
ett bi och som devis PICCOLA SI,
MA FA PURGRAVILE FERITE
(Visst är jag liten, men jag sticker
ändå så det känns), hämtad från
Torquato
Tassos
herdedrama
Aminta från 1573.
Hon instiftade 1703 l'ORDRE
DE LA MOUCHE A MIEL, där
" mouche a miel" enligt heraldiskt
språkbruk är ett honungsbi och inte
en fluga. Samtidigt präglades en
bärbar guldmedalj som vägde 14,6
gram. På åtsidan finns hertiginnans
bild och kring denna står L. BAR. D.
SC.D.P.D.L.O.D.L.M.A.M., som
skall betyda Louise Baranne de
Sceaux, Dictatrice Perpetuelle de
/'Ordre de la Mouche ti Miel. Från-
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lixemp/ar m· jeltmg<'ll i 1\tmg/. Myul/.:ahitu' /11'1. Silt '<'l'. Fo10
Be11g1 A . Lu11dhr rJ.I. Ra ii.

sidan har på mittfältet ett bi som
flyger till sin kupa och i omskriften
devisen frän bröllopet samt i avskärningen årtalet 1703.
Det finns även en senare, icke
bärbar prägling i brons (Corre 734),
avbildad som nr 2318 i auktionskatalog XL, 1980 frän MONZ ZENTRUM, Köln.
Vid inträde i orden fick medlemmarna avlägga eden : "Jag svär vid
bina på Mont Hymette att visa trohet och lydnad mot Ordens ständiga
ledarinna och att hela mitt liv bära
medaljen från l'Ordre de la Mouche
å Miel och följa stadgarna så länge
jag lever. Om jag bryter min ed gillar jag att honungen blir galla, att
vaxet blir talg, att blommorna blir

nässlor och att getingarna och bålgetingarna sticker mig med sina
gaddar". - Mont Hymette (Hymettos) var ett berg i A ttika, söder om
Aten, berömt för sin mam10r och
honung.
Medan T essin i början på 1740talet vistades i Paris som svensk
ambassadör hade han förmodligen
hört talas om Louise de Bourbon
och hennes orden. Tyckte han att
Wilhelmina Ribbing hade vissa likheter med henne och var det därför
han satte den italienska devisen på
den svenska spelpenni ngen? Men
varför har honungsbiet från Mont
Hymette blivit en svensk mygga?
G. Ho/sr

Svenska Turistföreningen
har under sin 100-åriga tillvaro
under parollen " Känn ditt land"
ihärdigt verkat för att sprida l<unskap om vårt lands rikt skiftande natur och kultur. T ill raden av de
gångna decenniernas välrenommerade landskapsböcker har nu lagts
en ny typ av böcker, benämnd Känn
ditt land - Svenska Turistföreningens orienteringsserie om svensk nawr
och kulwr. Den tar upp ämnen som
berör hela landet, t ex "Spår efter
isen", "Svenska träd", "Kän n ditt
vatten", "Former i fjällen" och
"Svenska frimärken".
År 1984 kom del 17 i serien ut
med titeln Svenska pengar, författad
av - naturligtvis - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös. Det
är en "glimrende" sak! Den kom för
mig själv i rätt ögonblick - just när
jag efter ett besök i England övervägde att vända mig till Lagcrqvisl
för att föreslå en svensk motsvarig-

het till den engelska ''The How and
Why Book of Coins". Den svenska
upplagan är klart överlägsen den
engelska genom sitt fantastiska
vackra, fårggranna och instruktiva
bildmaterial. På 60sidor presenteras
från "fådernas flintyxor och gotiskt
guld" via "medeltidsmyntningens
slut - och nya problem" och "den
stora koppartiden" fram till "ett
samhälle nästan utan pengar". Det
är mycken kunskap som vidarebefordras i de 17 kapitlen. Du får även
veta " hur man samlar mynt" och
"vad har det kostat?".
Det är en "skön" skrift, som inte
bör saknas i nägon medlems bibliotek (kan enklast köpas i Historiska
Museets i Stockholm bok-shop pris 43 kr - men annars beställas
hos STF, 101 lO Stockholm). Väl
lämpad som repetition för kännare
och som start för nybörjare!
NUF

Erik Kroon död
Den 23 april 1985 avled. helt oväntat, ingenjör Erik Kroon, 62 år gammal. Erik. som var en intresserad
numismatiker. hade under många år
varit SNF:s klubbmästare. Han
lämnade som sådan aldrig någon
möda ospard för att göra våra sammankomster trivsamma. Han har
därigenom och genom sitt alltid glada och trevliga sätt under åren skaffat sig många vänner.
Bara 14 dagar före sin död fick
Erik meddelande om att han hade
tilldelats SN F:s guldnål för sina förtjänster.
Vår förening och alla hans många
vänner har gjort en stor förlust men
vi kommer att minnas Erik - den
glade. vänfaste kamraten.
Gömn BerRensmihle

Arvid Backlund död
Den kände skulptören och medaljkonstnären Arvid Backlund avled i
början av maj i en ålder av 89 år.
Han var född och bosatt i Svärdsjö i
Dalarna. Hans talanger uppmärksammades i unedomen av Anders
Zorn och Carl Larsson. Han studerade sedan i Stockholm och vid
konstakademien i Köpenhamn samt
gjorde utlandsresor till bl a Italien.
Främst blev han känd som porträtt·
skulptör och kom därigenom också
att utföra medaljer- de mest kända
är väl de över Albert Engström och
Erik Axel Karlfeldt. Under hans
långa tid i Stoekholm - först 1979
återvände han till hembygden - hade jag förmånen att lära känna honom som en synnerligen älskvärd
personlighet. närmast i samband
med hans deltagande i ett par
medaljutställningar för ett trettiotal
år sedan.
LLr

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanlriidcr första helgfria
måndagen i varje månad (utom juli och augusti) p?t Västanfors Industriers
matsal kl 19.00. Möten 9/9, 19110 (Lindgården. Kyrkv~igen 3. auktion +
myntmässa). 4/ 11. 29/11. 2/ 12 kl. 18. Obs tiden.
FALU -BORLÄNGE MYNTKLUBB. Mötesdagar 18/9. 16110 . 13111, 11112
kl. 19 (Sigridsgården).
MYNTKLUBBEN GOTEN. Visby, har möten pft Hotell Solhem den 26/9.
31/10.28/11,30/ 12.
GÖTEBORGs NUMISMAT ISKA FÖREN ING. Mötesdagar 9/9. 14/ 10.
11/ 11, 9/ 12; 1986: 13/1, 10/2. 10/3. 14/4, 12/5. Lokal : Traktören. Köpmansgatan 20, kl 19.00. Antiksektionen: 19/9.24/ 10. 21/ 11: 1986: 2311.2012. 20/3 .
24/4. Antiksektionen : Lokal Schackspelets Hus. Haga Kyrkogatan 3. kl
18.30- 21.00. Upplysningar: tel 03 1/177970 (Bo Nordcll) under dagtid. ej
helger eller lörd/sönd.
HALMSTADS MYNTKLUBB. Lokal: Klaras;m:n. Fredsgatan. i Bi~liote
ket. Halmstad. Möten den 2/9. 7110. 4/ 11 och 2112 med början 19.00. Ovriga
upplysningar: N-E Ericsson . tel 035/ 129676.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möten med auktion i Höörs Pli'tts matsal 12/9,
10/ 10, 12/ 12. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/22 151.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mftndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar.
Upplysningar: tel 0485/31281.080/ 11584. Auktioner varje g~ng.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrineholm. Upplysningar: tel O150/21O45 el 151 00.
KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE. Månadsmöten på Rådastrand
den 22/9 kl 16.00. 20110 kl 16.00. 17/ 11 kl 13.00. Föredrag. fråges port.
auktioner mm. Upplysningar: 0563/407 25.
KRISTIANSTADORTEN S NUM ISMATISKA FÖRENING har möten
med auktion på Hemgården. Norrtullsviigcn 9. Kristianstad. den 20/9.
18/ 10. 15/ 11 och 20112. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/
71328.
LUNDS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten varje mrtnad. Lokal:
Utbildningshuset Swdentlilleralllr. Åkergriind l. Upplysningar: tel 046/
122593.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad:
919. 14/ 10. Il/ Il och 9/12. på Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57.
Nyköping. kl 19. Upplysningar: tel 01551134 29.67154. 12841.
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND konunerall under 1985
hålla månadsmöten med auktioner i lokalen BORGEN i Helsingborg föjande tisdagar: 3/9. 1/ 10. 5/11 och 3112.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möten med auktion på restaurang TERASSA. Rådhustorget 23 Nässjö den 27/8. 24/9. 29/1Ooch 26/11 kl 19.00. Upplysningar: te l 0383/ 158 35 kl 07.00- 09.00.
SAM LARKLUB BEN NUMIS . Skellefteå har möten första torsdagen i
varje månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar: tcl 0910/18680.
SANDV IKEN-GÄVLE MYNTKLUBB håller moten i Borgarskolans cafeteria kl 19 första onsd i varje månad sept-dec. Upplysningar: tel 026/
13 Il 77.
SKARABORGS NUM ISMATISKA FÖRENING. Skövde. sammanträder
på Restaurang Postiljonen för möten med auktion kl 19 den 2/9 och 7110.
Upplysningar tcl 0500/80850 (Thord Lund ).
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SKÅNES N UMISMATISKA FÖRENING, Malmö har möten 26/9. 3 1/10
och 28/11 i IOGT-lokalen, Engelbrektsgatan 20.2 t r. kll9.30. Mynten visas i
auktionslokalen från 18.30 samt i klubblokalen de två föregående tisdagarna
kll9-21. Klubblokalen Kungsgatan 38 A, Malmö hålleröppet varje tisdag kl
19-21 under september-maj.
SÖDRA DALARNAs MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den 15 i varje månad kl 18.30 i Rembostugan, Hedemora. Upplysningar:
te! 0226/562 78.
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i
månaden kl 18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A.
Trelleborg. På programmet står aukt ioner. föredrag. lotteri mm. Upplysningar: tel 0410/34544.
TÄLJE MYNTKLUBB, Södertiilje har möten i Wcndelas rum , biblioteket
Luna kl 19.00 den 12/9, 10/10 och 14/ 11. Upplysningar: te! 0755/61938.
664 75.
UPPSALA MYNTKLUBB sammanträder på Skandia, Drottninggatan l A.
kl 19.30 den 17/9 (föredrag), 22/10 (auktion), 12/ 11 (föredrag). 9112 (föredrag). Upplysningar: 018/11 5000.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den
30/8, 27i9. 25/10 och 29/IJ.kl 19.15 på IOGT-logen Standard. Tomasgatan
34, Vetlanda. Anordnar Myntets Dag på Vetlanda Stadshotell 17/3. Upplysningar: t el 03831158 35 kl 07.00-09.00.

UTLÄNDSKA
15/9
22. Westfiitische Miinz- &
Sammterbörse in den West·
fatenhallen Dortmund. Halle
2 K.A.: Westfalenhalle
GmbH-Ausstetlungsteitung.
Rheintanddamm 200. D-4600
Dortmund l.
19-20/ 10 14. Int ernationate M(inzenbörse in Z(irich. Sa. 9.0017.00 Uhr. so. 10.00- 16.00
Uhr. lm Kongresscenter.
Hotcl Int ernational. 1\larkplatz. CH-8050 Ziirich. KA.:
Postfach/P.O. Box 4584.
CH-8022 Zurich.
42. Internationaler M(inzen1/ 12
markt in Hannover. 10.0017.00 Uhr. Niedersachsen·
halle der Stadthalle Hannover. KA.: S Wimmelmann.
Hausmannstr. l. D-3000
Hannover l.

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB , Smålandsstenar. har möten andra
måndagen i varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag o dyl följs av
auktion. Upplysningar: tel: 0345/112 95. Lokal: Finnvedens Sparbank (källarlokalen).

l\'litt i Citv.,

V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö har möten på Röda
Korset, Hovsgatan Il, kl 19.20 den 10/9. 23/ 10, 19/11 , 10/12. Vid samtliga
sammankomster hålls auktion.

PEO Mynt
& Frimärken

V ÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 19.00
första onsdag i månaden sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte . Upplysningar: tel 021/139494 (efter kl 18).

Med stor sortering av
Mynt • Sedlar
Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör

WESTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten den 3/9. 1/ 10.5/ 11.
3/12 1985 och 7/ 1 1986. kl 19. Lokal: Tingshusgatan 2. Ludvika.
ÖREBRO N UMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3. Upplysningar: te! 019/ 13 52 13.

Litet frågesport för nybörjare och andra
Svarsalternativ. se nästa sida!
l. Svenska nickelmynt består. efter 1962. till 75% av vilken metall?
2. Vad heter Östra Aros i dag?
3. Vem valdes till riksföreståndare
efter Sten Sture d ä?
4. U n der 1700-talet talar man i Sverige om "Enkel pjäs". Vilken valör åsyftas?
5. Vad är ett värdemynt?
6. De första mynten bestod av en
blandning av guld och silver.
Vad kallas den?
7. En biga på antikens mynt drogs
av hur må nga hästar?
8. Sveriges koloni St. Barthelemy
såldes 1878 till vilket land?
9. Vad är en "plåtdrög"?

!58

10. Vilken valör har det s k pojköret
1772?
Svaren kommer i oktobernumret!
Alternativ till frågorna:
l. a. Nickel
2. a. Västerås
3. a. Svante Nilsson Sture
4. a. 5 öre SM (silvermynt)
5. a. Metallvärdet=åsatt värde
6. a. Alloy
7. a. Två
8. a. Spanien
9. a. Släde för transport
av plå tmynt
10. a. 2 öre SM (silvermynt)

Drottningg. 19. Box 16245 .
103 25 STOCKHOLM
Tel08-211210

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

Koppar
Uppsala
Sten Sturc d y
lO öre SM (silvermynt)
Ett mynt av guld eller s il ve r
Elektron
Fvra
F;·ankrikc
Metallstyckc. som skall präglas
till mvnt
b. l öre. KM (kopparmynt)

Svar p:l frågorna i majnumret:
l. Gustav VI Adolf
2. t873
3. t522
4. l 000
5. Christina Rcgina Svcciac

6. Olov Skötkonung
7. Avesta

8. t925
9. Stockholms Banco
10. Omskrift

KONST & ANTIK
MÄSSAN

SVERIGE
September

26

AB Stockholms Auk tionsverk

- - BESOK MELLAN SVERIGEs FORSTA
KONST & ANTIKMÄSSA.

Oktober

26-27

Ahlströms Mynthandel

Sällan eller aldrig hor vi på Do·
lernösson upplevt ett så slort intres-

November
21

se inför en mössa som Konst & An tik-

AB Stockholms·Auktionsvcrk

mössan. Det stora intresset från utställare
och inte minst besökare ör ett klart bevis på
all samlarintresset ör mycket stort hör i mellonsverige.
Hör kon Du promenera runt och boro lilla
eller hondia i Dalamössons 4 500kvm stora
mösshall blond antikviteter och konst, mynt
och ontikvorio, antikt och kuriosa. Välkomna.

Sve nska Num ismatiska Föreningens hös tau kt ion: Datum ej
fastställt.

UTLÄNOSKA
September
17
17/ 18

18/ 19
20/2 1
25/27

P.J. Downie. Melbourne
Kiinker. Osnabriick
Auctiones. Basel
Muller. Solingen
Hirsch. Mii nchen

5-6 OKTOBER 1985
DALAMÄSSAN • BORLÄNGE

Oktobe r

2/4
7
8/ 10
9/10
11/ 12
12
14/ 15
16/ 17
19
21 /22
22
23124
30/3 1.1 0- 1.11

Öppet: lördag- söndag 10.00-18.00. Entre:
30:-, barn under 15 år gratis i målsmons säll skop. 5 min gångväg från Borlänge centroi
och centrum. För vidare information tel 0243 83090.

H.-W. Bank. Stuttgart
Vecchi. London
Giel3cncr Miinzcnhandlung. Mli nchcn
Spink & Son. London
Kupfer Bank. Niirnberg
Holmasto. Helsingfors
Bank Lcu AG. Zurich
Spink & Son. Ziirich
G. Frank KG .. Niirnberg
Uankhaus Aufhäuser. Miinchcn
P.J . Downic. Melbourne
Schult cn. Köln
Pcus Nac hf.. Frn nkfun

Fagcrstabygdcns M)•nt·
klu bb. Lindgården. Kyrk väge n 3. Fagersta.

19/ 10

No,·em ber

112

5n
6n
8/9
11/13
12
13/14
14/16
18f l 9

1912 1
2J n2

25126
27128
27/30

Emporium. Hamburg
Milnz Zcntrum. Köln
Spink & Son. Dallas. Texas
Emporium. Hamburg
Gicl.lcncr Miin:tenhandlung. Milnclu:n
P.J. Downie. Melbourne
Spink & Son. London
\Vinter. Diisseldorf
Kölner MOnzkabineu. Köln
Schulman. Amsterdam
Tietjen. Hamburg
Lanz. Mii nchen
Spink & Son. Sydney
G. Hirsch Nachf.. Mii nchcn

BORÅS

24-27
okt.

Välkomm~~

KONST- OCH
SAMLARMÄSSAN
MED MYNTOCH
FRIMÄRKEN
•
•
•
•

De cember
4/6

JO
11/ 13

Schcnk-Behrcns. Essen
P.J . Downic. Melbourne
Kurpfiilzische Miinzenhandlung.
1\lannheim

ANTIK•

Torsdag
Fredag
l ö rdag
Söndag

24
25
26
27

okt.
okt.
okt.
o kt.

kl.
kl.
kl.
kl.

12121212-

20
20
18
18

Västsveriges största antikmässa
Postens förstadagsstämpel
Utställare i tre hallar
Stormynt· och frimärk savdelning

-..
bocösmösson ab .. 11
KyrUngsgat•n. Vid motnrv•gen

lei. 033· 10 11 41

'

\:J
159

AUKTION 32
26-27 oktober 1985
Operakällaren - Stockholm
På vår höstauktion kommer ett rikhaltigt utbud av mynt, sedlar, medaljer,
ordnar samt litteratur att försäljas. Som exempel kan nämnas:
31 ex. från Gustav Vasa och Erik XIV ·
3 multipelriksdalrar från Gustav Il Adolf
19 st Oskar ll :s 2 kronor
17 st plåtmynt från Kristina - Adolf Fredrik
Den rikt illustrerade auktionskatalogen utkommer vid månadsskiftet september-oktober och erhålles
enklast genom insättning av 50:- på pg. 3003-1 .

••

B. AHLSTROM MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28-30
Box 7662,10394 STOCKHOLM
tel. 08/140220,101010

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandla re, hitintills 19 företag
i tio 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 medlemmarna vill
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjän ster.
De nuvarande medlemmarna är :

B. Ahlströms Mynthandel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
10394 Sthlm 7. tel 08· 140220

Myntet l Malmö
Stora Nygatan 17, 211 37 Matmo
tol 040·129930

Specie Mynt handel HB
Storgatan 19
574 00 Vet landa, t el 0383·15301

.Amneklevs Mynthandel
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping
tel 01 1·102950

Mynthuset
Biblioteksgatan 5. Box 7049
10386 St ockholm . tol 08·20 518 1. 2060 52

Strandbergs Mynt & Frim ärkshandel AB
A rsenalsgatan 8, Box 7377
10391 Sthlm, tcl 08·208 1 20

Hirsch Mynthandel
sturepl an 4
114 35 Stockholm . tel 08· 11 05 56

Ull Nordlinds Mynthandel AB
Nybrogatan 36, Box 5132
102 43 Sthlm, tol 08·62 6261

Ticalen Mynthandel
Stureplatsen 3, 4 11 39 Goteborg
tel 031 ·20 81 11

Karlskrona Mynthandel
Hantverkargaton 11
37 135 Karlskrona, t el 0455·8 13 73

Norrti lje Mynthandel AB
Tullpen sgatan 13, Box 4
761 00 Norrt alje, tel 0176· 168 26

R. Uppgrens Mynthandel
Fågelsångsgatan 5. Box 3075
250 03 Helsingborg
tel 042·11010 1, 1367 42

Malmö Mynthandel
Kal endegatan 9. 211 35 M almo
t el 040· 1 1 65 44

Numis Mynt & Frim ärkshandel AB
Kaserntorgot 6, Box 2332
403 15 Goteborg, tel 03 1• 13 33 45

M attsons Mynthandel
Kungsä ng sgatan 21 B
753 22 Uppsala. tel 018· 130554

J. Pedersen Mynthandel
Skol gatan 24, 502 31 Borås
t et 033· 11 24 96

Mynt & M edaljer HB
Sveavagen 96. Box 19507
104 32 Stockho1m, tel 08-34 34 23

Peo Mynt & Ftimlorken AB
Drottninggat an 19, Box 16245
103 25 Slhlm. tol 08·21 12 10

Hoikan Westerlund Mynthandel AB
Vasagatan 42, 11 1 42 Sihlm
tcl 08· 1108 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 10432 Stockholm, tel 08·343423

