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Sveriges numismatiska docentavhandlingar 
och myntkabinettet i Lund 
Av Mars P Malmer 
Sverige har i dagarna f'au en ny docent 
i numismatik. Kenneth Jonsson. som 
utnämnts till docent i numismatik och 
penninghistoria vid Stockholrns uni
versitet. Redan 1805 utnämndes Carl 
Clcmens Rothstein i Lund till docent i 
1111111ismmik och flldt'meslmulers llll

riqvirera. Den sistnämnda termen av
ser med d<itida språkbruk den isländs
ka sagaliueraturcn. Bror Emil Hilde
bmnd, sedermera riksantikvarie. var 
vår fårstc docelll i 1111111ismarik i mo
dern mening. utniimnd i Lund år 1830. 
Nästa docentutnämning dröjde ända 
till 1952. då Willy Schwabacher. an
tikvarie vid Kungl. myntkabincltel. 
blev docent i den tmtika historirns 
hjlilpl·etellskaper. slirskilr mtmisma
rik. vid dåv.trande Stockholms hög
skola. Brita l\h1lntcr blev docent i 
numi.mwtik. för~ t i Lund 1966. sedan 
i S10ckholm 1973. Flera kända forska
re inom ämnesområdet har aldrig va
rit docenter i numismatik. t ex Bengt 
Thordcman som blev docent i konst
historia med medellidsarkeologi i 
Uppsala 1920. Sturc Bolin som blev 
docent i historia i Lund 1926 och Nils 
Ludvig Rasmusson som blev fil. l i c. i 
historia 1938 och hedersdoktor i Lund 
1956. 

Dc tre docenterna i numismatik 
rc~p. numismatik och penninghistoria 
har alla i början av ~in karriär haft an
knytning till Lunds universitet och 
dess myntsamling. Oror Emil Hilde· 
brand. Brita Malmer och Kenneth 
Jonsson. De har ock~å det gemen
samt att dc har ägnat dc vikingatida 
mynt fynden en ~to r del av sin forsk
ning. Denna trefaldiga parallell. do
centur i numismatik. studier i Lund. 
och specialisering pl1 vikingatid. iir 
kanske inte helt ~lumpmässig. l vmje 
fall kan sammantriiffandet var.J viirt en 
kommentar. 

Bror Emil Hi/debmnd skrevs in som 
student vid Lunds universitet vid ~.:n
oast 14 års ålder, hibten 1820. Fern år 
senare var han klar med första delen 
av sin filosofie kandidatexamen: 
språk. historia och e~tetik. Efter ytter
ligare två terminers studier. våren 
1826. avverkades den andra delen. 
som gällde filosofi. matematik och 
naturvetenskap. l ~in otryckta ~jälv-
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biografi betonar Hildebrand ~itt in· 
tresse ror geologi. naturligt fiir en stu
dent. Ridd och uppvuxen på ett jiirn
bruk. Efter lyckligt avlagda prov åter
stod disputationen. Det giillde inte då 
som nu att mrsvar.t ett eget vetenskap
ligt verk. Doktor - eller ~om det då 
hette inom filosofisk fakultet. magis
ter- blev man genom att disputera på 
ett arbete skrivet av professorn. i Hil
debrands li1ll botanikern och ekono
men. sedermerJ biskopen C. A. 
Agardh. Den hö~tidliga magi~terpro
motionen iigdc rum i Lund~ domkyr
ka midsommarafton 1826. med 
Agardh som promotor. 

Under sin studietid had~.: Hilde
brand haft viss kontakt med univcrsi· 
tetets hbtori~ka mu~cum och dess 
myntsamling. Profcs~orn i hi\toria. 
Anders Otto Lindfors. var sedan 1816 
chef ror museet. Vid slutet av varje 
termin l<irevisade han 11\U~CCtS sam
lingar för studenterna. vilket fiir den 

unge Hildebrand innebar en höjd
punkt i den i övrigt roga in~pirerande 
historieundervisningen. Lindfors' 
medhjälpare vid skötseln av samlin
garna var akademiadjunkten Sven 
Hylander. rood 1797. llyl:mder var 
niira viin till kanslirådet Christian Jur
gensen Thomscn i Köpenhamn. le
dande arkeolog och myntf(Jrskarc. 
ThorliSen uppmuntrade Hylander att 
intressera sig fOr myntsamlingen i 
Lund . Hylander uppriiuade en ror
teckning över de anglo~axiska myn· 
ten. som sändes till Thomsen fiir 
granskning och reviderad återsändes 
till Hylander 1823. Hylander var dl\ 
redan allvarligt sjuk. Han avled i tu
berkulos våren 1825. 

Efter promoveringen 1826 var den 
ännu blott 20-årige Hildebrand länge 
oviss om valet av levnadsbana. Skullc 
han studera bergsvetenskap. skulle han 
bli pr.ist, eller kanske rentav lektor i 
Kalmar. inte långt från födelseplatsen 

l. Bmr Emil f/iltlehmnd. Vittrrhetsak{l(/emiens portriitwrkn: 



Flerahopps järnbruk? Till slut antog 
han ett anbud att bli informator hos 
friherre Nils Gyllensticrna på Krap
pcrup i nordvästra Skånc. en befatt
ning som han innehade fram till s in 
doccntutnämning. 

I Lund hade under tiden A. O. Lind
fors övergått till professuren i vältalig
het med poesi. Hans cftcnrädare som 
professor i historia och chef för uni
versitetsmuseet hette Ebbe Samuel 
Bring. Bring hade lovat kalla Hilde
brand till docent, men ångrade sig. 
Sommaren 1829 sände han ett brev till 
Hildebrand på Krapperup, där han 
sökte bli fri från sitt löfte. l stället ville 
Bring kalla Hildebrands promotions
kamrat , en magister Borgström, till 
docent i numismatik. 

Brings brev blev avgörande för Hil
dcbmnds fmmtid. Han begav sig 
skyndsamttill Lund föratt specimine
ra för en docentur i numismatik och 
kastade sig in i ett hektiskt arbete. 
" Från kl. 4 om morgnarna till kl . 10 
eller Il om aftnarna är jag i kläderna" 
skrev han till sin mor på Flerohopp. 
Samtidigt måste han arbeta som infor
mator fOr Gyllensticmas unge son, 
som följt med till Lund. 

Hildebrand förmådde Bring att stå 
fast vid sitt löfte. Han fick tillgång till 
universitetets myntsamling och lycka
des fä en avhandling i numismatik får
dig i december 1829. Avhandlingen 
tryckles på Berlings boktryckeri. ett 
företag som ännu i dag anlitas för nu
mismatiska publikationer. 

Hildebrands docentavhandling har 
titeln : Nu m ismara Anglo-Saxonica 
Musei Academiae Lundensis ordinata 
et descripra. Den är ett litet häfte på 
48 sidor. alltså tre 16-sidiga ark. del l , 
II och III . Varje del är försedd med ett 
dedikationsblad. som bryter pagine
ringen. Den fi.irsta dedikationen riktas 
som sig borde till Hildebrands princi
pal, Nils Gyllenstierna. Ungeflir hal
va avhandlingen består av en löpande 
text på latin. Hildebmnd uppehåller 
sig utfdrligt vid en dåtida stridsfråga, 
nämligen om Olofskötkonungs mynt, 
identifierade av Keder 1706, i själva 
verket vore engelska och ej svenska. J. 
H. Schröder i Uppsala hade redan 
1827 liksom nu Hildebrand kunnat 
fastslå myntens svenska ursprung men 
schröders arbete trycktes inte förrän 
1830 och tycks ha varit okänt för Hil
debrand (som dock hade tr'ciffat 
Schröder i Uppsala 1828). Senare de
len av av hand l ingen är en katalog över 
universitetets anglosaxiska myntsam-

ling, omfattande 113 nummer och 170 
exemplar: Edgar l, Ethclred 163, 
Knut 5 och Harald Harfot l. Katalo
gen är uppställd efter myntaner i 
bokstavsordning och avslutas med ett 
index över myntrnästarnamn samt en 
plansch över de viktigaste typerna. 
Katalogens uppläggning är alltså i hu
vudsak densamma som i Hildebrands 
båda kommande. så berömda katalo
ger över anglosaxiska mynt. J av hand· 
lingen betygar Hildebrand sin tack
samhetsskuld till såväl ThorllSen som 
Hylander. l vad mån Hylanders av 
Thomsen granskade förteckning över 
universitetets anglosaxiska myntsam
ling från år 1823 haft betydelse för 
Hildebrands uppställning kan för när
varande inte utrönas. 

Hildebrand ber'.ittar i sin självbio
grafi: " Fakulteten gaf mig betyget 
Laudatur fOr så väl författandet som 
försvaret , kallade mig till Docens, och 
den 26 Februari 1830 utfårdarles fOr 
mig H. K. Höghet Kanslerens konsti
tutorial". Hildebrand sände sin av
handling till Thomsen, som inbjöd 
honom till Köpenhamn. Köpen
hamnsbesöket sommaren 1830 blev 
vändpunkten i Hildebrands liv. Tack 
vare Thormens rekommendation kal-

Kungl Myntkabinettet 
UtsiiJ/Iningar: 

Ingång Narvavägen 
(hörnet Lmnegatan) 2 tr, Stockholm 

Tlllllilliga utställningar: 
" Ur dolda gömmor" 

På Malmö tekn iska museum visas 
"Ur berg i börs" tom 3019 

Ring i övrigttelefon 08-783 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag-SOndag 11 - 16 

Måndag slångt 

Besökstid: tisdag 13-16 
ingång Narvavågen 

Bos6ksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405. 114 84 Stockholm 

Tel: 08-783 94 oo 

lades han till Stockholm för att ordna 
den statliga myntsamlingen. Redan 
1837 utnämndes han till riksantikvarie 
och sekreterare Vitterhetsaka
demien. 

Genom Lind fors' demonstmtioner i 
historiska museet och genom sin be
kantskap med Sven Hylander kom 
Hildebmnd redan i tonåren i kontakl 
med myntforskning. Den andra lun
dadocenten i numismatik, Brita Mal
mer, hade till en början andra intres
sen: konst, litteratur och historia i nu 
nämnd ordning. Hennes kandidatexa
men kom så småningom att omlatta 
fem ämnen, historia, klassisk forn
kunskap, nordisk arkeologi, konsthis
toria och pedagogik, med dubbelt så 
många betyg som de då erforderliga 
sex. Huvudsinrikningcn blev nordisk 
arkeologi. Kandidatuppsatsen, Z11·ei 
Reliefspangen au s Grön by, Skåne, be
handlade nordisk djurornamentik 
från 400- och 500-talen. Den trycktes 
1949 i Meddelanden från Lunds uni
versitets historiska museum. Den kan 
till omfånget, 45 trycksidor. jämföras 
med Hildebrands vid samma levnads
ålder författade docentavhandl i ng. 
Brita Malmers första numismatiska 
erfarenhet korn två år senare, genom 
arbetet med en annan uppsats. Ein me
rowingisclrer Go/d ring aus Ksp. Led
berg, Östergötland, publicemd i 
Meddelanden 1951. Detta arbete för
anledde Nils Ludvig Rasmusson. chef 
för Kungl. myntkabinettet. au erbjuda 
henne en amanuenstjänst. Det var en 
förnämligt erbjudande. inte minst i 
början av 1950-talet, då antalet fasta 
museitjänster var minimalt och f mm
t idsutsikterna på rnuseibanan mörka. 
Men Brita Malmer. som var bosatt i 
Lund och ännu inte fårdig med sin li
centiatavhandling. måste avböja och 
erbjudandet gick i stiillet till Lars O. 
Lagerqvist. 

Rasmusson knöt emellertid Brita 
Malmer som medarbetare till CNS
projektet med ansvar för de bysantins
ka och skandinaviska mynten. Avsik
ten var att hon särskilt skulle arbeta 
med de ''anglosaxiska barbarerna" 
och i en doktorsavhandling försöka 
lösa frågan om deras präglingsplats 
och präglingstid. problem som även 
hadesysselsatt Bror Emil Hildelmmd. 
Men en annan arbetsuppgift kom 
emellan. Det gällde bearbetning och 
publicering av de skandinaviska, hu
vudsakligen norska mynten i de laps
ka offerplatsfynden i samband med 
arkeologen Inga Sernings doktorsav-
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2. Carolinasalen i Lund (/l' n 18 maj 1966. Frtin \WISier till lr6gt'r: Nils /.11(/\ig RLzsmusson. 
Kolbjom Sknare. Petrr 8t'rglums. FOto fiam/d Stuben. 

handling om offerplatsfynden 1956. 
Brita Malmers del av undersökningen 
utmynnade i arbetet A comribution 10 
the 1111111ismatic history of Nonvay 
during the c/e1•emh cemury, publice
rat 1961. Undersökningen av de nors
ka mynten innehöll en del för numis
matiken metodologiskt nya grepp och 
dåvarande professom i arkeologi i 
Lund. Holger Arbman. erbjöd sig att 
acceptera det som doktorsavhandling. 
För andra gången tackade Brita Mal
mer nej till ett generöst erbjudande. 
Skälet var att avhandlingsbetyget ända 
fmm till den stora universitetsrefor
men i slutet av 1960-talet hade avgö
rande betydelse får fOrfattarens fram
tid. (Vi erinrar oss hur Bror Emil Hil
debrand inte utan belåtenhet nämner 
betyget på sitt docentspecimen, Lau
datur). 2 betyg med docentkompetens 
innebar möjlighet till fonsatt akade
misk karriär. 2 betyg utan docentkom
petens. ofta en hårfin skillnad. tvinga
dc fOrfattaren att söka annan utkomst. 
Ingen kunde på fOrhand garantera do
centbctyg på Brita Malmers 150-sidi
ga skrift om norsk mynthistoria. Hon 
hade iinnu ingen fast anställning och 
vågade inte riskera möjligheten till 
docent kompetens. 
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Brita Malmers doktorsavhandling. 
Nordiska mynt fore år 1000, blev får
dig 1966. Disputationen ägde rum i 
Carolinasalen i Lund den 18 maj. i 
samma lokal där Bror Emil Hilde
brand u11der två decemberdagar 1829 
hude fOrsvarat sin Numismaw A11glo
Sa.:w11ica. Nils Ludvig Rasmusson 
var fakultetsopponent. Kolbjorn Skaa
re fårfattarens opponent och Peter 
Bcrghaus tredje opponent. Den cftcr
str"iivadc docentkompetensen erhölls 
med god marginal. men den tjocka 
boken om nordisk 800- och 900-tals
myntning var i själva verket endast en 
nödvändig fOrstudie till det ursprung
liga avhandlingsämnet, dc anglosaxis
ka imitationerna. 

1962 hade Brita Malmer blivit an
tikvarie vid Kungl. myntkabinettet i 
Stockholm. hennes första fasta tjänst. 
och hösten 1970 utnämndes hon till 
Rasmussons eftenrädare som chef för 
myntkabinettet. För ingen av dessa 
båda befattningar krävdes docent kom
petens. l den utsatta ställning vari Bri
ta Malmer länge befann sig - som 
första kvinnliga chef för myntkabinet
tet och som en av de första kvinnliga 
cheferna inom hela myndigheten 
RAÄSI·IMM - fungerade emellertid 

en högre akademisk titel som ett 
ibland viiibehövligt skydd. 

Den nu aktuelle numismatikdocen
ten med lundaanknytning. Kl'/llletll 
Jonsson . var redan som mycket ung 
intresserad av mynt och mynthistoria. 
1962. vid 12 års ålder, blev han med
lem i SNF. Han började sina studier 
vid Lunds universitet 1969. Kandidat
examen i nordisk arkeologi. medel
tidsarkeologi och konsthistoria var 
klar 1973. Kenneth Jonssons 3-betygs
uppsats. Myntreformen i England till 

der kung Edgar och den tidiga impor
ten n v engelska mynt till S1•erige vent i· 
lerades på arkeologiska seminariet i 
Lunds universitets historiska muscum 
den 6 mars 1973. Eftersom den om
sorgsfullt utarbetade uppsatsen an
knöt till museets samlingar, och nu
mismatiken ännu inte var ett eget äm
ne. tvekade jag (som då var professor 
i nordisk arkeologi i Lund) inte att ac
ceptera den inom ämnet arkeologi. 

Kenneth Jonssons följande verk
samhet är vålkänd för denna tidskrifts 
liisarc. Efter ett par år som amanuens 
vid Kungl. myntkabinettet tog han an
stiillning vid Ahlström mynthandel 
AB och var under en följd av år enga
gerad i utarbetandet av firmans ut-



J. Respotufellll' ll Brilfl Malmrr. Foto flamhl Swbtn. 

märkta auktiunskataloger. Samtidigt 
var han ivrigt verksam med veten
skapliga publikationer i olika numis
matiska ämnen. Anmärkningsviird är 
Kenneth Jonssons prestation attunder 
eu års ledighet 1986- 87 fårdigstiilla 
två böcker, dels Viking-Age hoan/s 
and late llnglo-Saxon coins. dels dok
torsavhandlingen 17te new era. 17te re
fonnation of the late Ang/o-Saron 
coinage, båda publicerade 1987. Dis
putationen ägde rum i december vid 
Stockholms universitet med Michael 
Metcalf, Oxford, som fakultetsop
ponent. 

Proccduren för disputation och do
centkompctens ii r nu väsentligt annor
lunda än på 1960-talet och tidigare. 
Endast två slags betyg kan delas ut. 4. Kenneth Jonsson. 

_Godkiind och Icke godkiind, och det 
sistnämnda förekommer praktiskt ta
get aldrig. Efter yuerligare merilering 
kan den som :.å önskar efter något el
ler några år ansöka om au la bli anta
gen till docent. En meritlista på om
kring 100 skrifter, däribland eu par 
omfauande arbeten i manuskript. gör 
Kenneth Jonssons docentur i 1\Umis
matik och penninghistoria vid Stock
holms universitet mycket viii motive
rad. 

Finns det en gemensam niimnare 
mr de tre här närmare behandlade nu
misrnatikdocenterna och deras veten
skapliga verksamhet. utöver anknyt
ningen till Lunds universitets historis
ka museum? Kanske. Lärdomshisto
rikern Bengt Hildebrand betonar nu
mismmikens betydelse mr utvecklin
gen av nordisk arkeologisk l<lrskning. 
"Det fimns eu slag av fornsaker, på en 
gång arkeologiska och historiska m
remål. över vi lka det fi1kti skt icke 
gick för sig att över hela linjen speku
lera hur Hisryckt och fantastiskt som 
helst: det var mynten. På deua fiilt 
miirkes särskilt v'.il skillnaden mellan 
liueriir tmdition och empirisk iaktta
gelse" (Fornv'.innen 1934. s. 264). 
Som knappast något annat humani~
ti:.kt ämne erbjuder numismatiken 
möjligheter till objektiv registrering 
och statistisk bearbetning. Myntin
skrifter. stampar. stampkombinatio· 
ner, vikt. s ilverh<~lt. fyndförekomst -
en noggrJnn utviirdering av konkreta 
röreteelser som dessa ger be~tående 
resultat. fjärran från lösa spekulatio
ner. Den gemensamma niimnaren rör 
dc tre numismatikdocenterna iir just 
dena: en noggrant. mödosamt och 
ödmjukt registrerings- och publice
ringsarbetc. till tjänst fOr nutida och 
kommande forskning. 

Referenser 
Bror Emil Hildebmnds otryckta sjii lv
biografi. 
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argcnto pmestantissimi ... , Leipzig 
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Kungl. Vinerhets Historie och Antik
vitets Akademiens Handlingar 13. 
1830. 
Manin Weibull och Elof Tcgn~r: 

Lunds universitets historia 1668-
1868. Lund 1868. 
Bengt Hildebrand: Bror Emil Hilde
brand. Hans liv och gärning. Förc
drag i Svenska Fornminnesforeningen 
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den 4 oktober 1934. Fornvännen 
1934. s. 257-316. 
Bengt Hildebrand : C.J. Thomscn och 
hans liirda forbindelser i Sverige 
1816-1837. 1- 11. Stockholm 1937. 
1938. 
Notis i NNUM 1953. s. 70- 71, .. Lille 
indsigclse ... signerad R. + S. 
lan Wischn, Carl Clemens Rothstein 
- en tidig docent i numismatik. SNT 
1988:6, s. 153. 

Aktiebreven försvinner 
Riksdagen har godkänt eu kontobase· 
rat system fOr registrering av aktier. 
Därmed kommer de traditionella ak· 
tiebre\en au forsvinna. Aktieägaren 
tar i stället en konto hos värdepap
perscentralen (VPC). som anger vilka 
aktier han äger. 

Stockholms fondbörs genomgår en 
fortlöpande datorisering. Den förenk
lade aktiehanteringen infordes för 
några år sedan. Idag är det cirka 500 
bolag som arbetar med det f6rcnkla
de. datoriserade systemet. Dessa bo
lag kallas avstämningsbolag. 

Avstämningsbolagen kommer nå
gon gång under 1990 au övergå till det 
nya kontobaserade systemet for regi
strering av aktier. Värdepappersccn
tralcn. som fOr aktiebok och ombe· 
sörjer utdelningar. kommer då även 
au hantera aktiekontona. Förutom ak
tier tillkornmer även andra värdepap· 
per i det kontobaserade systemet, till 
exempel konvcrtiblcr. optioner och 
obi igationer. 

Riksdagen har ställt sig bakom lag
fOrslagen i den nu framlagda proposi
tionen (prop 1988/89: 152). Men detta 
är så au säga andra varvet i besluts
gången. År 1987 lade regeringen en 
proposition där riktlinjerna presente
rades (prop 1987/88: 108): dessa god
kändes av riksdagen (NU 1988/89:3). 

För den enskilde aktieägaren kom
mer det nya systemet au innebära att 
han får ett komoutdrag varje gång han 
gör en afflir och vid varje årsskifte. 
Några aktiebrev konuner han inte an 
ha - gamla aktiebrev blir viirdelösa 
(dock ej som samlarobjekt) och några 
nya får inte tHI1i rdas fOr aktier som är 
registrerade enl igt aktiekontolagen. 

Den som äger aktier kommer såle
des inte att behöva vare sig bankfack 
eller låsta byrålådor- det blir som att 
ha eu personkonto hos en bank. 

Kontoutdragen kommer :m skickas 
ut från dc banker och fondkommis-
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sionsbolag som praktiskt hanterar 
värdepappershandel n. inte från värde
papperscentralcn. 

Hur aktieägaren skall bära sig åt om 
han vill göm affarer på utländska ak
tiebörser il r oklart. Han eller hon be· 
höver som regel ett bevis på sitt aktie· 
innehav - det räcker inte med eu kon
toutdrag. Riksdagen utgår dock från 
au regeringen löser denna fråga innan 
systemet triider i kraft. 

Niir systemet skall börja gälla blir 
en fråga mr regeringen att avgöra. 
Man kornmer att bygga ut systemet 
successivt: före hösten 1990 r'.iknar 
man med att systemet skall fungera i 
stor skala. 

När ny teknik skall tas i bruk fOr au 
administrera miljardbelopp ställs det 
naturligtvis höga krav på noggrannhet 
och säkerhet. Risken att något går fel 
och akticiigare blir ekonomiskt lidan
dc kan ime uteslutas. Därför införs ett 
kontrollansvar hos värdepapperscen
tralen som innebär att skadelidande 
har riitt till full ersättning om systemet 
inte fungerar som det skall. Om därc· 
mot banker och fondkommissionärer. 
som utfOr registrering av köp och for· 
säljningar. gör misstag som drabbar 
kunderna så faller ansvaret på dem. 

Enligt regeringen skall värdepap
perscentralen ha en beredskap au täc
ka skador som uppgår till minst 500 
miljoner. Regeringen far därför tillåt
else att st :H la ut garantier till värde
papperscentr::tlcn på 100 miljoner kro
nor och samtidigt öka sitt aktieinne
hav i bolaget med en och en halv mil
jon. Statcn iir hälftenägare i värdepap· 
perscentralen. 

Folkpartiet. centern och miljöparti· 
et godtar en kontobaserat aktiesystem 
men vill au aktieägarna skall garante· 
ras ell bäure skydd genom au värde
papper..ccntmlen ikläder sig cll strila 
ansvar i stiillct fOr ett komrollansvar. 
Eu strikt ansvar skulle hindra au ban
ker och viirdcpappersccmral skyller 
på varandra om fel uppstår. 

Dc borgerliga partierna och miljö
partiet iir också rädda all det aktie
brevsilisa samhället kan bli en. som 
man siiger ... i många människors för
hållanden ingripande f6rändring" och 
au det diirRir måste utviirderas så 
snart det iir möjligt, det vi ll säga tidi· 
gast om någm år. 

Folkpartiet, centern och miljöparti· 
et vill inf6ra eu sekretesskydd for 
mindre aktieägare. Information om 
aktieposter på mindre än 500 aktier 
som finns upptagna i aktieboken bor-

de inte vara tillgänglig för all· 
mänhete n. 

l ett särskilt yllrande pläderar de 
borgerliga partierna och miljöpartiet 
fOr all personnummer i framtiden ej 
skall användas niir det gäller aktiekon· 
ton. Det enda skälet au behålla per
sonnumret är fOr au hjälpa skattemyn· 
dighetcrna. 

Några miljöpartister hade motione
rat för avslag på propositionen men 
partiet rescrvcmdc sig inte till formån 
för motionen. (LU 5, Snabbprot 31.) 

När aktiekontolagen träder i kraft 
kommer samlarintresset för gamla 
vackra aktiebrev att f6rnyas. 

Ordenskonferens och 
-kalender 

TS 

Den 16- 21 oktober 1990 anordnar det 
ungerska heraldiska och genealogiska 
siillskapet och Helikons slottsmuseum 
i Keszthely en internationell konfe· 
rens på engelska och tyska inom äm
net "History of Orders and Decor
ations ... En liknande konferens hölls 
den 9- 13 oktober 1989. 

Keszthely ligger invid Balaton-sjön 
(Planen Sce) och ca 20 mil från Buda· 
pest (jiirn- eller motorväg) och Wien 
(motorviig). Detaljprogram erhålles 
från museets generaldirektör Dr. 
Laszl6 Czoma. Helikon Kastelymu
zcum, S7.:1badsag utca I. H-8360 
Keszthely. ~om även emottager anmä
lan. Pris 300 DM (ink!. kost och lo
gi). Vetenskaplig organisatör är bitr. 
universitetsprofessorn Dr. Alli la Pan
dula. Akacfa u. 6, H-1072 Budapest. 

Tcvan Verlag (direktör Dr. Cs. T61h 
Janos). lranyi u. 4-6. H-Bekescsaba. 
skall utgiv-J en väggkalender (49x33 
cm) i farg 1991 . Denna exklusiva utgå
va prcscntcrJr historiska ordnar och 
utmärkelser fr:'111 det habsburgska ri 
kets epok. t ex insignier för Gyllene 
Skinnets orden (1429- ). riddarkors 
fOr Militiim Maria-Theresia-orden 
(176+-1918) och exemplar av Kungl. 
Ungerska Sankt Stephans-orden 
(1764-1918). lntressemde må hänvän
da sig 1 i Il rtirlagct. 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

L. p ., 
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Aterföreningen Sverige-Aland II: 
Belöningsberlock vållar cause celebre 
Av Gunnar Hallenblad 
Åland har varit en del av Sverige un-
der åtminstone dubbelt så lång tid som 
exempelvis Skånc. Jämtland eller Bo
huslän . 11mkcn på en återforening 
med Sverige har därför legatlatent un
der ytan ända sedan freden i Fredriks
hamn 1809. Efter sprängningen av Bo
marsunds fåstning 1854 har strävande
na då och då bubblat upp till ytan med 
större eller mindre kraft. bl a under 
åren 1905- 1907. 

Tidigare arrikel 
införd i SNT 1989: 7 

Det V'.t r emellenid under första 
världskriget. som åtcrfOreningstanken 
tog fastare form. Trots utfåstelserna i 
det s k Ålandsservitutet år 1856 om 
demilitarisering mr all framtid befåste 
ryssarna Åland under första världskri
get. Trycket ökade också mot den 
åländska befolkningen med tvångsar
beten och beslag av civi l egendom. 
Man in!Orde ett mycket omfattande 
och dcwljcrat fi.irryskningsprogram. 
som omflutadc över l 000 olika punk
ter. alltifrån tull-. lots- och skolväsen
det och ner tilltexten på mjöl- och po
tatissäck:tr. Det fOrekom också åtskil
liga råa övcrfitll. plundringar och 
oprovocerat våld mot civilbefolknin
gen. Detta skapade en massiv protest
rörelse. och utan ryssarnas vetskap 
samlades den 20 augusti 1917 repre
sentanter för dc olika kommunerna till 
ett hemligt möte. som resulterade i en 
vädjan till Sveriges konung och rege
ring om hjälp för att åter bli en del av 
moderlandet. 

Dt•ll fam(isa hyllnillgJberlocken i guld •·tiger 9 x ram. Ven tir 4 cm hiig och 2 cm bred. 
Fmm.ridmt i/r i emalj och 1·i.mr l'/1 heraldiskt djur. som lir <'IIIIIOtsmrigher r il/m jilmelis
tiskt fl'/ tryck. Bok.lidan har rexte11: ~.S. Ett wcksamt Alalid 1918. 

Ålandsrörelsen blev namnet på den 
samfiillda aktionen för en återförening 
med Sverige. ''Finlandfriu och Åland 
svenskt'· var devisen. som formulera
des av redaktör Julius Sundblom. 
Man planerade en folkresning, som 
med hjälp av svensk militär skulle be
fria Åland från den ryska ockupatio
nen. Det beslöts att man skulle sända 
en deputation till Stockholm med en 
adress, som undcnecknats av 95 pro
cent av den åländska vuxna befolknin
gen. Ålandsdeputationen arbetade iv
rigt och frumgångsrikt i Stockholm 
for att skapa opinion för Ålands sak, 
och bl a vanns Hjalmar Branting för 
strävandena. Det anses också, att det 
förekom fOrhandlingar i det tysta mel
lan kung Gustav V och kejsar Wil
helm Il i Tyskland. som båda varposi-

Fow (flir.•·wmt): Augusw Mendes. Almu/s Museum. 

tiva till tanken . 
Ålänningarnas tacksamhet mot en 

av dc mest drivunde personerna i fri
hetsrörelsen. redaktör Julius Sund
blom. resulterade i att man ville tilldc
la honom en belönmg for hans insat
ser. och man bestiiiide därför en hyll
ningsberlock hos juvelerarfirman 
C.G. Hallberg i Stockholm. 

Här börjar erncllcnid den gamla 
vanliga oredan när.~ct gäller utseen
det på Ålands och Olands vapen. där 
fcirv'.ixlingarna under tidernas lopp 
varit otaliga - måhända for att det 
ofta har vari t utländska konstnärer. 
som har anlitats for att rita vapcnbild
serier. Ölands vapen har av och till an
tingen försetts med en hjon eller ett 
rådjur eller ibland rentav två älgar. På 
samma sätt har Ålands vapen ibland 
fOrsetts med en hjort och ibland med 
två. 

Gmvören i den svenska juvelemre
firman hade tydligen slagit upp en för-

laga i något slags "mönsterbok", och 
resultatet blev ett heraldiskt djur som 
är SV'lrdefinierbart. men som närmast 
liknar en iilg. i stället fOr den hjort. 
som egentligen skall finnas i Ålands 
vapen. 

Med tanke på den rådande allvarli
ga situationen på Åhmd betraktades 
fadäsen närmast som en skvmf. och 
det resulterade också myckc.t riktigt i 
en uppvaktning på regeringsnivå i 
Stockholm. Det märkliga är emeller
tid. att dc uppvaktande också hade tätt 
utseendet på Ålands V'.tpen om bakfo
ten. l "Ålands-frågan 1917-1921" av 
Johannes Eriksson - Wilhelm Virgin 
kan man på sidan 53 läsa följande ut
drag ur ett tal, som den åländska dele
gationen höll vid en regeringsmiddag 
i Stockholm : 

- Srampert j(jr Ålands mpcn med 
råbockarna och Ölands vapen med 
hjorren som symboler I'Oro samtidigt 
beställda hos en jtll'elerare i Stock-
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ho/m. Jlll·eleraren gjorde emellertid 
misstaget att ingr(JI.-em hjorten i 
Ålands mpen och råbockarna i 
Ölands 1•apen. och 1111 äro vi här i Sve
rige manstarktfor att bland annat till 
någon del få detta misstag upprättat. 

Ska<.lan vara emellertid redan 
skedd, hyllningsberlocken var tillver
kad och kontrollstämplad. Under de 
rådande närmast kaotiska fårhållan
dena som rådde på Åland vid tillfållet 
- man lick ju också där känning av 
det linska inbördeskriget - behöll Ju
lius Sundblom sin hyllnin!!sberlock. 
Den finns nu på Ålands 'i'nuscum i 
Mariehamn. 

Året efter lät man tillverka ytterli
gare sex belöningsberlocker fOr utdel
ning till förtjiinta ålänningar. Denna 
gång tillverkades berlockerna i mr
gyllt silver och med den åliindska 
hjorten riktigt utförd. 

Lea Ahlborn från finsk 
horisont 
l anslutning till Lars O. Lagerqvists 
artikel i nr 1/1990 av SNT återges här 
ett föredmg, som hölls i Åbo Numis
matiska Förening den 18 november 
1937 av den betydande finländske nu
mismatikern Mårten Ingman. Origi
nalmanuskriptet, som är skrivet med 
en noggrann och prydlig folkskollii
rarpiklllr, ingår i den stora Jngman
samling. som finns på Finska Spar
bankens huvudkontor i Helsingfors. 

Gunnar Hallenblad 

Föredrag av Mårten lngman 
Vid ett föregående möte lovade jag be
rätta något om medalj- och stämpel
snidarinnan Lea Ahlborn och i sam
manhanget omnämna några andra 
gravörer. Jag ber att får en stund få ta 
Herrarnas uppmärksamhet i anspråk. 

Lea Ahlborn, f6dd Lundgren. föd
des i Stockholm 1826. Hos henne 
fanns konstnärsanlag i biodel såväl 
från fadern som modern, född 
Salmson. 

Fadern, Ludvig Persson Lundgren, 
var gravör vid Kungliga Myntverket 
och dennes son Per Henrik Lundgren 
med sina 26 medaljer. som han hann 
utfåra. framstår som utmärkt model
lör och tecknare. och att han «>rmåd
de självständigt komponera visade 
han med sin medalj över prins Gustav 
1853. som tillskyndade honom Konst
akademiens stora pris och ett 3-årigt 
reseunderstöd. Hans studier i P-aris 
brötos snart av sinnessjukdom och 
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måste han därför hemföras. 
Dottern Lea fick till en början un

dervisning av sin fader, varefter hon 
under år 1850-51 var elev vid Konst
akademien, vartill hon av Direktionen 
bereddes tillträde, ehuru Akademien 
annars ännu icke stod öppen för 
kvinnliga elever. 

Sedan studerade hon i Paris under 
ledning av vapengravören Chevalier, 
myntgravören Barre och sin morbror 
stengravören J. Salmson. 

För att kunna uppehålla sig i P.dri> 
graverade hon under den sistniimndes 
tillsyn en mängd kamcer varibland 
tvenne porträtt av dåvarande kron
prins Carl och dennes broder. prins 
Gustaf, vilka hemsändes och inköptes 
av den kungliga familjen. 

Vid sin hemkomst 1853 erhöll Lea 
Lundgren tillfålle att i rikt mått iigna 
lliderneslandet sin skick! ighet. 

Fadern dog samma år i kolera. och 
den lovande brodern Per Henrik skul
le bli faderns efterträdare. men drab
bades av sinnessjukdom och slutade 
sina dagar på Danviks hospital. 

Efter att ha skött befattningen l 112 
år vid Kungliga mynt- och Kontroll
verken blev Lea Lundgren 1855 kallad 
till ordinarie innehavare och kom så
lunda att bli den fårsta kvinnan i Sve
rige, som erhöll en statens ämbete och 
därtill ett med vilket följde stort 
ansvar. 

Året förut hade hon ingått äkten
skap med ornamentsbildhuggaren 
Carl Ahlborn. I dena äktenskap föd
des 6 barn. Det var icke något lätt 
arbete Lea Ahlborn Fått på sin lott. 
Hon tröttnade emellertid icke, ty hon 
var begåvad med ovanlig energi och 
arbetsförmåga. Familjeförsörjarens 
uppgift kom också till största delen att 
vila på hennes skuldror. 

Mannen var ofta på resor. gav kur
ser i ornamentik och höll föredrag i 
bygderna om hemslöjdens UJ;p
hjälpandc. 

Då jag under en resa hade nöjet 
sammanträffa med honom i Dalarna. 
berättade han bland annat att han då 
under en månad hållit 35 föredrag. 
Under samtalet frågade han, om jag 
hade med mig någon finl iindsk slant, 
nej finsk hette det då. När jag visade 
honom ett par stycken, sade han: 
"Dessa och alla de andra av Edra 
mynt har min hustru graverat. De äro 
enkla, men det var på uttrycklig upp
maning från Eder senat att de skulle 
göras så, ·för att icke väcka ryssarnas 
avund." 

Från flere andra länder komma 
smickrande anbud henne till del. Så 
graverade hon 1876 staden New Yorks 
~edalj över Georg Washington med 
anledning av 100 års jubileet av Fören
ta staternas självständighetsförkla
ring. 

När hon gjort modellen till medal
jen, som skulle göras efter Washing
tons staty, skrev dess bildhuggare Os
borne till henne. att den överträffade 
originalet. 

Under de 44 år som Lea Ahlborn 
verkade vid Myntverket , blev antalet 
av hennes alster mycket stort. Så har 
hon graverat alla stamparna till Sveri
ges mynt under Oskar I [felaktigt], 
Carl XV och Oskar Il [felaktigt], och 
de nya norska guldmynten. Gravören 
Scharfrs i Wien utlåtande om hennes 
guldmynt var, att han gjorde om sitt 
arbete efter hennes. Som jag redan 
nämnde, utförde hon den nya uppsätt
ningen av Finlands mynt samt medal
jen över Wasa hovriitt 1876. vartill 
kanuner stamparna till svenska 
medaljer: 
Över enskilda personer 130 st 
Minnesmedaljer 74 st 
Belöningsmedaljer 81 st 
Medaljer tbr skytteförbund 24 st 
Medaljer for hushållnings-
sällskap 62 st 
Lantbruksmöten och industri-
utställningar 27 st 
Medaljer till föreningar. bolag 
och sällskap m m 25 st 
Härtill komma utilindska 8 st 

Inalles 431 st 
De många utmiirkelser som kom mo 

Lea Ahlborn till del från såväl eget 
land som främmande liinder, måste 
jag förbigå. 

Vad jag haft äran meddela är till 
största delen taget från den levnads
teckning, som hennes son. överste 
C.G. Ahlborn. utarbetade 1926till 100 
års minnet av sin moders födelse. 

Från samma levnadsteckning äro li
kaså par anekdoter, som jag vill 
an fOra . 

När Carl XV satt inför henne for 
hans bilds modellering sade Kungen 
till henne: "Nu skall Lea göra min 
hustru också". "Huru skall detta gå 
till" frågade hon. "Frun behöver bara 
taga sina vackrd ögon till hjälp", svara
dc den galante monarken. 

Vid ett annat tillflille satt drottning 
Lovisa fOr henne och Sessan - seder
mera Danmarks drottning - stod bak
om stolen. Med sin ålders frimodig-



het infoll nu prinsessan: "vet Du 
mamma, jag tror det är likare än Du 
själv". 

Lca Ahlborn dog 1897. några år ef
ter makens fronfiille. 

Till sist vill jag an fåra dc ord . var
med amanuensen N. L. R:Jsmusson i 
Svensk uppslagsbok slutar sin teck
ning av Lca Ahlborn. Han säger: 
"Lca Ahlborn var länge den enda ut
övande konstnären på sitt omr.lde i 
Sverige och har med sin stora yrkes
skicklighet. trots brist:111de stilkiinsla, 
höjt den svenska medaljkonsten ur det 
förfa ll , den råkat i under den röregå
ende tiden". 

För ytterligare uppgifter om Lea 
Ahlborn. se Brita Olsens Lea Ahl
bom. En s1·ensk medaljkonstni/r till
der 1800-talet. Stockholm 1962. 

En myntannons från år 
1823 
Alla vet hur en modern myntannons 
ser ut. Sådana finns i denna tidskrift 
liksom i våra största dagstidningar. 
Men hur såg dc ut i början av 
1800-talet? Som ett exempel kan vi 
trycka om en annons från Post och In
rikes Tidningar från år 1823. 

" Uti Herr Björnståhis Bokhandel 
wid Stortorgct uppå Stockholms 
Stads Adress Contoir. Adress 
Comoirct uti Schulzenhcimska 
huset. ~amt uti Herr Wallcn~ Bok
låda wid Fredsgatan finne~ till sa
lu lomedlar a 8 s. B:co stycket å 
en myrmamling. bcstltendc af ut
märkt rJrJ Ryska silfvcrmynt . 
Arabi~ka. Turkiska. Anglosaxis
ka. Tyska samt Swen~ka mynt. 
Bland de Swen~ka äro stiirre delen 
af Silfwer. äfwensom ibland dem 
finnes nere gamla mynt funna uti 
i.ittehiigar. Samlingen är att bese å 
f0rstn1imnde stiille och dragningen 
fl densamma sker d. 26 niistf. 
Nov." 
Det miirkliga iir att man hiir avytt

rar en myntsamling genom ett lotteri
fOrfarJnde. Möjligen v-Jr det så att 
man därmed hoppades få in mer pen
gar för samlingen. Man kan även utlä
sa av denna annons att respekten för 
fornminneslagen inte var så stor. 
Uppenbarligen vikingatida mynt fun
na i forntida gmv:~r kunde helt öppet 
fOrsäljas utan någon större risk ror 
påfotjd. 

ltm lViseJm 

Vem var Aacuneignvndei? 
Av Erik Gamby 
l sin på 1530-talct skrivna men fOrst 
1818 publicerade Svenska krönika be
rättar Olaus Petri : "Fordomdags var 
här litet mynt i landet. men det var 
gon silvermynt så mycket det var. ~:i 

au en lödig mark silver var en mark 
penningar. vilket nog bevisas k:rn med 
Sigtuna mynt. där fyra små penningar 
höllo ett kvintin s ilver". Vi lket mynt 
Ohllls Petri uvscr med "Sigtunu 
mynt" iir inte känt; den angivna vik
ten på ungerår 0,4 gram iir mr låg mr 
au passa in på dc mynt som man nu 
anser vara pr'.igladc i Sigtuna. När den 
svenska numismatikens fader. Elias 
Brcnncr. 1691 gav ut siu klassiska 
verk Tite.wurus lltlllllllorum S1·eo
Gothicorum: Tirer iir e11 skall af 
Sl'enskt myllf k:indc han inte tillnågra 
mynt som präglats i Sigtuna. Först år 
1704. då en stor myntskatt från Nä~by 
by i Österåkers socken i Ro~lagen 
lämnades in till Antikvitetskollegium 
i Stockholm. gjorde man den sensa
tionella upptiickten au en handfull av 
mynten var mrscddu med inskrifter 
som möjliggjorde bestiimningen av 
dem som priiglade i Sigtuna mr Olof 
Skötkonung och hans son Anund Ja
kob. Fyndet beskrevs i en avhandling 
på latin av Elia~ Brcnncrs t:irdc viin. 
numismatikern Niklas Keder. och 
trycktes i Leipzig redan 1706 under ti 
teln Nummi aliqmr cfi,·er.vi ex a'i-lento 
praestallfissimi; nempe dc•cem Ola i 
S1·eci. 111111s Amtndi carbonarii. ac 
111111s Haq,·ini rufi. S1·eciae regnum; 
nec non 111mnis Sre11tmis bifida bar
ba. Daniae regis. d v~ plt ~vcn~ka: 
"Någm olika märkliga ~ilvcm1yn t. 

nämligen tio Olof Sven~ke. ett Anund 
Kolbränna (Anund Jakob) och ett Hå
kan Röde. konungar i Sverige, jiimte 
eu Sven Tveskägg. konung i Dan
mark". Säkerligen stod säviii Keder 
som Brcr111er bakom myntens attribu
ering till Sigtuna och 1000-talet. Av 
Brenncrs hand finns ett kopparstick av 
några av mynten. vilket ulfOrts 1705 
och som senare infOrdes i den andra 
upplaga av hans "Thesaurus". som ef
ter Brenncrs död utgavs av Keder år 
1731. Det mynt som av Keder besiiim
des såsom pr'.iglat fOr Håkan Röde är 
den mystiska penning som på åtsidan 
bär en högervänd bröstbild med spird 
och inskriften AACUNEIGNVNDEI 
samt plt frånsidan det från Ethelred 

Il: s engelska mynt välkända dubbel
korset (Crux-typen) med omskriften 
REFERENMOTAON. Myntet är som 
sagt en mystifikation. som hiHiils har 
gäckat alla bestämningsförsök. 

Det är delta mynt som här skall 
skärskådas. 

Såsom framgirr av det fOrcgåcndc 
hänfOrdc Keder myntt:t t iii en svensk 
kung som går under namnet Håkan 
Röde. Keder utgick vid bestämningen 
från de fem fi>rsta bokstäverna i lttsi
dans omskrift. i det han tydde AA
CUN som Håkon. Enligt en gammal 
västgötsk tradition ~kall Håkan Röde 
efter konung Stenkils död år 1067 ha 
tillvällat sig kungamakten i Sverige. 
Han uppges ha v~trit fOdd i Levene i 
Västergötland. och diir skall han ha 
döH år~ 1079. Mera ii r inte bekant om 
honom. Keder byggde emellertid ut 
H åkans biografi med hjälp av myntet. 
Han !!issade au EIGNVNDEI var en 
fOrva~skning av INGMVNDI. vilket 
enligt Keder skulle innebära au Hå
kan vore son till en man med namnet 
lngcmund . Denne i hiivderna okiinde 
lngcmund f('iljde dii rcftcr med i den 
numismatiska diskussionen in p:i 
1800-talet. För att forva ndla AACUN 
till Håkan har Keder (och andra med 
honom) måst rorutsiitta ett dialektalt 
bortfallet H. Efter hand uppstod en 
diskussion, huruvida AACUN verkli
gen kunde betyda " Hakun". Det finns 
runstenar från slutet av 900- och bör
jan av 1000-talet. vilka har inskrifter 
v:~ri namnet Håkan otvivelaktigt in
går. På runsvenska heter Håkan "ha
kun". understundom med utelämnat 
"h". alltså "akun". Däremot finns det 
mig veterligt ingen runsten med dub
belskrivet "a". Dubbelskrivning av 
"a" som beteckning för " [t" uppstod i 
danskan och norskan under medelti
den men är inte belagt fOr vikingati
den och kan därfOr h ii r Wmnas ur riik
ningcn. Liksom plt runstenar kan dub
belskrivningen på AACUN-myntet 
ha uppkommit av misstag. När "h" i 
"hakun" fOrsvunnit beror detta san
nolikt på att "h" i början av ordet ofta 
var stumt, såsom fallet var i vissa upp
landsdialcktcr. 

Mellan dc båda A-na i AACUN 
finns överst ett kon vågrätt streck. Ge
org Galster har påpekat att detta i la
tinsk text brukar beteckna au ordet ii r 
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fårkortat och fOrkastar med den ut
gångspunkten helt läsningen "Akun". 
Han anser att AA betyder '"Antar·. 
den anglosaxiska fom1cn för "Olof' 
och menar :m myntet präglats för Olof 
Skötkonung. Till tydningen '"Anlaf' 
anslöt sig också den norske numisma
tikern Hans Holst. men hypotesen har 
för övrigt inte upptagits av någon; där
emot har man i allmäanhet godtagit 
uppfattningen att ACUN-myntet till
hör Olof Skötkonungs myntserier. 
Den gamla liisningen av "ACUN'' 
som Håkan har därmed blivit beståen
de, och diskussionen har huvudsakli
gen kommit au handla om vilken Hå
kan det rör sig om. 
Den förste som efter Keder ägnade 
ACUN-myntet en grundligare studie 
var den danske numismatikern Chris
tian Rarnus, som i sin skrift Om nogle 
gamle Mynt er som kwme anses for de 
atfdsre, der i de Nordiske Lande ere 
slagne (1826) iignar några sidor åt 
myntet. Han var den förste som påpe
kade att Keders attribuering till Håkan 
Röde var förfc.:lad på grund av att myn
tets vikt och stil helt skiljer sig fr.in de 
mynt som med säkerhet är präglade 
efter mitten av 1000-talet. Rarnus fö
reslår som myntherre antingen den 
norske kungen Håkan Adelstensfostre 
(död i mitten av 900-talet) eller Håkan 
Sigurdssonjarl, som var dansk styres
man i Norge och dog ca 995. Den nor-

ske numismatikern C. A. Holmboc 
anammade 1846 Holmbocs kritik och 
bestämde sig för att myntet måste v-.tra 
präglat för Håkan jarl. Hans lands
man C. J. Schive lade i sitt stom verk 
Norges Mymer i Middelalderen (1865) 
ACUN -myntet i de norska myntseri
erna under Håkan jarls sonson. Hå
kan Eriksson jarl (ca 1015), dock med 
någon tvekan som berodde på kännc
dom om det tidiga fyndet fnin lholm 
på Fyn; han kunde alternativt tiinka 
sig att det pr'.iglats i Sverige, "h vor der 
maaske har existeret en nu ubekjendt 
Haakon. som n:evnes i disse Mynter". 
Från 1930-talet och framåt pläderade 
den danske numismatikern J. Wilcke i 
en rad uppsatser för tanken att 
ACUN-myntet skulle ha präglats i Ir
land av Håkan jarl under något av den
nes vikingatåg, och att mynten efter 
mordet på Håkan jarl ca 995 av den
nes söner medtagits till Sverige. dit dc 
enligt sena källor skulle ha nytt efter 
faderns död. Nflgrd viigande skiil för 
denna uppfattning kunde Wilcke dock 
inte prestera. 

Tolkningen av övriga partier av 
ACUN-myntets ålsideomskrift har 
inte varit mindre fantasifull. Keders 
läsning av EIGNVNDEI som ING
MVNDI = "lngemund son" har vis
serligen inte fatt nflgra efterföljare, 
men den engelske numismatikern H. 
Alexander Parsons 1926 framförda 

åsikt att 'T' i IGNYNDEI skulle vara 
en förkortning av den skandinaviska 
iimbctstiteln ''jarl'' samt att 
GNVNDEI skulle vara en vanställd 
form av DRYNDELAW (Tröndclag) 
har inte heller vunnit någon upp katt
ning. År 1927 skrev förestlindaren för 
Universitetets Myntkabinett i Oslo. 
Hans Holst, en uppsats, där han sökte 
visa att IGNVNDEI kunde vara ett 
vanställt REX NORMANNORUM, 
men den ståndpunkten lämnade han 
några år senare. Georg Galster å sin 
sida uttolkade 1931 IGNYNDEI som 
ett förvirrat SlGTVN DEl. Dt\ hade 
den tyske numismatikern A. von Sal· 
let redan 1891 framlagt hypotesen att 
IGNVN DEl skulle stå för det latinska 
SIGNUM DEl. d v s det kristna kors
tecknet. Det var on e kl igen den mest 
acceptabla av alla gissningar. 

Efter redogörelsen för alla dessa 
spekulationer måste man konstatera 
att mystiken kring detta mynt nu iir li
ka tiit som 1704. då myntet först kom 
i dagen. Frånsidans omskrift med 
myntmästarens namn : REFEREN 
Mar A ON, ger inte heller mycken 
ledning. Myntmästarnamnet iir varken 
känt från Sigtuna eller frfln anglosax
iska myntorter, men liknande namn 
finns i de anglosaxiska namnlängdcr
na. Någon myntort uppges inte. Myn
tet förekommer inte i kombination 
med andra åt· eller frflnsidor. vare sig 

• 
2 J 

Fig. / -4. M)W soml11•rörs i d1'1111a artikel. l. 0/ofsklitkommg.Jrrlmida/N NOM INE DN/ GOD (ui11e?) (de11 tmdm mriallll'llllttlar M 
C. rroliXl'" · 'Mwuli aemor ·:l '(fridens skapare). 2. 'itactme' ·-mymnmed · 'Referell "ptlfn!11.1idtm. 3. Da11mark. S•·ellt•·esknxg. fJl'llllillg 
slage11a1' Godll'illl'. "da11emas m.wttmästare': 4. Norge eller S••eri11e? Olm· Trygg •t tSOII (eller skötkommg som konu11g m· Nof1:e?) . . fiiiJII!II 
tll' Godll'ille. · 'norrmliiiiii'IIS mymmitswre ·: Alla i Ku11gl. M)1Jtkabineuer. Srocklwlm. nr 4 (ur /f:elösa-fi.11der) dock depo11emt l Lmttls 
uni•·ersitl'ls h ismriska IIIIISt'tlm. Foto N. Lagergren. liTA . 
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engelska eller nordiska. Dc enda led
trådar man har är att myntet till såväl 
stil som vikt nära ansluter sig till Olof 
Skötkonungs säkra mynt. Det har diir
för varit naturligt att lägga in det i den 
serie mynt som sedan länge tillerkän
nes Olof Skötkonung. 

Om jag efter de tidigare spekulatio
nerna ändå skulle våga mig på ett eget 
försök an tyda inskriften AACUNE
IGNVNDEI kunde resultatet se ut på 
följande sätt: 

Granskar man inskriptionen är det 
påfallande att den framst;illts av en 
stämpel snidare, som var mera kunnig 
i runskrift än i det latinska alfabetet. 
Troligen har de latinska bokstäverna 
framställts med hjälp av punsar som 
tillhandahållits i England och varit av
sedda för anglosaxiska mynt. Om 
man haft skriftlig eller muntlig förla
ga för inskriptionen är det naturligtvis 
omöjligt att veta, måhända har båda
dera varit fallet. l det latinska alfabetet 
fanns ingen motsvarighet till det forn-

Fig. 5. &m inskrift i ål'ersillming: 
Ginnlög. flo/mgers douer, syster till Sig
röd oclr till Göt, Iron lOt glim rlen11a hro 
och resa denna sten l!jtt'r Assur. sin man. 

nordiska "u" i Acun, och stämpelsni
daren har därför graverat runan "u", 
som liknar ett upp- och nervänt "U''. 
Efter namnet "Acun" har svårigheter 
uppstått med den latinska bokstaven 
"S'' i "Signum", som inte fanns i den 
anglosaxiska versionen av det latinska 
alfabetet, där "S" skrevs " Z", och 
följaktligen kan ha saknats i den puns
uppsättning som medförts från Eng
land. l stället för ''S" har stämpel
snidaren då använt en bokstav som 
något liknar "s" i runraden, d v s ~ .. 
Denna bokstav har varit det latinska 
"E". Att man använt "N" i stället fOr 
"M" i Signum var vanligt före
kommande. 

Konklusionen av hypotesen blir 
alltså att inskriften skall tolkas sålun
da: Hakon Signum Dei. Signum Dei 
- Guds tecken måste innebära att Ha
kon blivit döpt under vistelsen i 
England. 

De många spekulationerna om vem 
Håkan på ACUN-myntet kan ha varit 

son till Håkan jarl. Han mr /and•~1mare 
mot1ikingar medGeter (?). Gud hjälpe 1111 

ha11s ande oclr själ. - Rltt!Sien U 617. Bro 
kyrka, Uppland. 

har hela tiden inriktat sig på de n~!'Ska 
jarlarna och deras avkomlingar. Aven 
när man laborerm med möjligheten att 
myntet har präglats i Sverige har man 
hänvisat till att Håkan jarls söner en
ligt de mycket opålitliga sagorna om 
Olav Tryggvasen skall ha wgit sin till
flykt till Olof Skötkonung i Sverige 
och tänkt sig att denna omständighet 
kan ha haft någotmed ACUN-myntet 
att göra. Man har därvid förbisett att 
namnet Håkan också rarekommer i 
Sverige - runfon;karen Sven B. F. 
Jansson ansåg t o m att Håkan vara ett 
namn som var gängse inom den svens
ka kungaätten. 

Det finns flera svenska runstenar 
med namnet Håkan (hakon, akon) 
som kan dateras till slutet av 900- och 
början av 1000-talet. d v s Olof $köl
konungs tid. Vid Bro kyrka vid Miila
ren står en runsten med fOijande text: 

Ginnlög, Holmgers dotter, syster 
till Sygröd och till Göt, hon lät göra 
denna bro och resa denna sten ef
ter Assur, sin man. son till Hakon 
jarl. Han var landvärnare mot vi
kingarna. 
l Komstad i Småland står en runsten 

med texten: 
Tova reste denna sten efter sin fa
der Vråe, Hakon jarls stallare. 
Stallaren var den främste befålhava-

ren i hirden. Hirden var det speciella 
garde som kungar och hövdingar om
gav sig med. Inte långt från denna 
runsten finns en annan, vars text lyder 
sålunda: 

Vråe satte denna sten efter Gunne, 
sin broder. Han dog i England. 
Vråe är ettmycket ovanligt fornnor

diskt namn, och det finns diirför an
ledning tro att det rör sig om samme 
person på dessa båda stenar. l Nibble, 
Ekerö socken i Uppland. har det fun
nits en nu försvunnen runsten, som i 
början av 1600-talet beskrivits av 
fornforskaren Johannes Bureus. Den 
hade texten: 

Gunni och Kåre reste stenen efter 
. . . Han var den bäste av bönder i 
Hakons rod. 
Roden var benämningen på det om

råde. varifrån ledungen, krigsmakten 
till sjöss, rekryterades. Roden omfat
tade under viki ngatiden Upplands öst
kust. Mälarlandskapen samt Öster
sjökusten ner till östra Småland i sö
der. Rodcn stod under befål av jarlen, 
som var en motsvarighet till våra da
gars överbefälhavare. l krigstid var 
han näst kungen den mäktigaste per-
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sonen i landet. Utom på dc h ii r citera
de runstenarna niimns Håkanjarl ock
så i Nestorskrönikan under år 1024. 
Där omtalas hur den ryske storfursten 
Jaroslav den store. vilken var gift med 
Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, 
under striderna med sin bror M st is lav 
bad om hjälp hos svearna. Hövdingen 
Jakon kom då med en här tiiiJaroslavs 
undsättning men blev besegrad och 
måste återvända till Sverige. Denne 
Jakon måste ha varit den svenske Hå
kan jarl. Den svenske filologen Er
land Hjärne har i uppsatsen ' 'Rod och 
runor" (1947) utförligt diskuterat Hå
kan jarls fOreko m st på svenska runste
nar. Han tycks dock inte ha kiint till 
ACUN-myntct. 

Det tinns inga uppgifter om att en 
svensk Håkan jarl varit på vikingatåg 
till England. Men i juni 994 hiirjade 
en dansk-svensk vikingallotta den 
tysk-frisiska nordsjökusten. och i 
september samma år angreps den eng
elska sydkusten av en stor vikingallot
ta, som enligt den anglosaxiska kröni
kan anfördes av "Sven och Olof'. 
Sven måste ha varit den danske kung
en Sven Tvcskiigg och norska histori
ker har antagit att Olof är identisk med 
Olav Tryggvason. vilken enligt i slutet 
av 1100-talct nedskrivna legender 
skall ha varit på opreciserade vikinga
tåg i England. Krönikans uppgifter 
kan emellenid lika gärna ha gäl lt Olof 
Skötkonung. och därfOr talar inte 
minst att han i krönikan tituleras 
"kung Olof', medan Olav Tryggvason 
år 994 bam var en vikingahövding 
utan anknytning vare sig till Norge el
ler något annat land. Om den ' 'A niat' ', 
som omtalas i den anglosaxiska kröni
kan, är identisk med OlofSkötkonung 
har han säkerligen haft sin jarl med 
sig på ledungsllottan. I varje fall be
fann sig en svensk vikingaflotta i dc 
danska farvattnen under "slaget vid 
Svolder", där Sven Tveskiigg och Olof 
Skötkonung gcmcns01mt besegrade 
Olav Tryggvason. Detta sjösl<~g har 
datemts till år 999 men kan ha iigt rum 
något eller några år tidigare. 

Ungefår vid denna tidpunkt. åren 
994 eller 995, skedde den första präg
lingen av mynt för Sven Tvcskägg och 
Olof Skötkonung. kanske för att till 
mynt förvandla en del av det silver 
som de båda kungarna 994- 995 upp
burit som danagäld av den engelske 
kungen Ethelred II, sammanlagt 
16000 pund lödigt silver. Man får ett 
begrepp om storleken av detta belopp 
när man betänker att det motsvarade 
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inemot 4 miljoner ilnglosaxiska pen
nies, om det utbetalts i mynt - de ca 
40000 anglosaxiska mynt som grävts 
upp ur den svenska jorden motsvarar 
knappt en hundradel därav. En del av 
danagälden har säkerligen betalts till 
besättningarna i de ledungsskepp som 
deltog vikingatåget - enligt vad som 
uppges i mitten av l 000-talet vardetta 
arvode 8 mark per ånull. Eftersom 
denna beräkning grundas på det nor
diska viktsystemet och inte på det eng
elska i pund. är det kanske en förkla
ring till att Olof Skötkonungs mynt 
viktmiissigt skiljer sig från de anglo
saxiska; enligt Hans Hildebrand till
lämpades under Olof Skötkonungs tid 
en myntriikning med 96 penningar på 
marken , d v s medelvikten per pen
ning var ca 2 gram. Utbetalningen till 
varje deltagare i vikingafärden skulle 
då kunna beräknas till 8 x 96 pennin
gar = 768 penningar. ett för dåtidens 
fOrhållanden inte föraktligt belopp. 
för vilket man tydligen var beredd att 
våga livet. 

Myntpräglingen har antagligen ägt 
rum innan ledungsflottan skingrats för 
hemfärd, kanske i Danmark. och un
der överinseende av från England 
medföljande av Olof Skötkonung en
gagcmde myntmästare. sannolikt ad
ministrativt kunniga präster, vilka 
hjälpttill att organisera utmyntningen 
och fördelningen av pengarna. Mynt
stiimplarna kan ha sl-.:urits av tillgäng
liga lokala guldsmeder, och det iir 
möjligt att präglingen skedde på olika 
platser i anslutning till de ställen, där 
vikingarna var inkvartemde. Olikhe
terna mellan de mynttyper som präg
lats för danskt, svenskt och norskt 
bruk kan förklaras därmed. Medan 
myntmästaren Godwine arbetade för 
såväl dansk som norsk räkning har 
Håkan jarl haft "Referen" som sin 
medhjiilpare. Mendet utesluter ju inte 
att en viss samordning har förekom
mit rent tekniskt. Om det är riktigt au 
myntpräglingen skett för att avlöna 
deltagarna i vikingatåget till England 
är det naturligt att det under jarlens 
be få l stående manskapet i ledungsflot
tan erhållit det största samlade belop
pet. Detta är kanske förklaringen till 
att AKUN-myntet är talrikast av alla 
Olof skötkonungs mynt utan mynt
ortsangivelse som bevamts till efter
världen. Hittills är inte mindre än 36 
exemplar kända. 

Beträffande det i artikeln fö rutsatta 
svenska vikingatåget till England år 
994 kommer jag att i annat samman-

hang framiligga ytterligare material 
därom. 
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N. L. Rasmusson-B. Malmer: A hoard 



from Näs. Österåker. Uppland. found in 
1704. Commelllationes de 1111111111is saecu
lomm IX- XI in Suecia repertis. Il. Stock
holm 1968. 
C. J. Schive: Norges Mynta i Midllelalde
ren. Kristiania 1865. 
J. Steenstrup: Normanneme. III. Köp<:n
hamn 1882. 
E. Wessen & S. B. F. Jansson: Upplands 
runinskrifter. Stockholm 1940-57. 
J. Wilcke: Daler. Mark og Kroner 
1481-1914. Köpenhamn 1931. 
J. Wilcke: Haakon Jarls Sterling. NM 
XXVll, XXVIII . Stockholm 1931-35. 
J. Wilcke: Reni11ssance11s Molll· og Pellfi<'· 
for/w/d. Köpenhamn 1951. 

Från Läsekretsen 

Myntsamlaren Sjöcrona II 
Felgende kan suppleres til artiklen i 
martS-nummeret (side 41): 

I 1800-tallct var det temmcligt ud
bredt at danske samlcrc også anlagde 
sig betragtelige 'side'-samlingcr af 
menter fra de svenske !ande. Tidens 
store svenske samlere var derfor ogs<'t 
n0digc at holde sig oricntcrct om dc 
mantauktioner, som afholdtes i K~:~
benhavn efter afdade danske samlerc. 
Det omvendte forhold gjorde sig kun i 
mindre grad greldende! Således kan 
man også opdage kebcrnavnet Sjöcro
na på de helt store danske auktioner 
over de efterladte samlinger Mohr 
1847, Devegge 1851, Hanunerich 1855. 
Sortentp 1856, Devegge 1867 og 
Thomscn 1871. 

Interessen i Danmark for at anlregge 
suiter af svenske nwnter afspcjlcdc sig 
også i Den kgl. Ment- og Medaille
samling. Kebenhavn. I 1882 var der 
kontakt mellem den kgl. danske ment
samling og enkefru Sjöcrona om keb 
af menter fra Sjöcronas samling. ln
specteur Herbst kabte omkring års
skiftet 1882/83 i flere omgangc et 
mindre antal middelaldermonter, bl a 
fra Cuerdale-fundet. 

Da auk'tionsfirmaet Bukowski i 
Stockholm. som oplyst af lan Wisehn. 
havde givet et noget for lavt kebsti llbud 
på S-6 000 kr for mente me mv .. v-.1r 
betingelseme tilstede for forhandling 
med den kgl. danske mantsamling om 
en samJet erhvcrvelsc af menternc. 

Justitsraad Herbst var den danske 
part i forhandlingeme om den sjöcro
naske samling; på samme tid forhand
lede samme Herbst om indkob af en 
anden (i Tyskland) efterladt samling. 

Hcrbst havde ikke de nedvcndige pen
ge t i l uden vide re at kunne gennemforc 
et så stort indkab, ovcnikebet af to 
samlinger på een gang. Begge indkeb 
blev dog vel gennemfon i foråret 1883 
t il en samlet pris af20 709 kr. for de to 
samlinger. 

Herbst havde nemlig faet !est sine 
okonomiske lommesmerter, da man 
havde vreret så heldig at finde en privat 
mrecen, grossercr E. le Mai re der ikke 
enskede sit navn nrevnt. som sponsore
rede 12 000 kr. på den gode sags f rem· 
mc. Men Herbst havde stadig en un
dermanko i torretningen på ca. 9 000 
kr. Problemet klaredes ved skyndsomt 
at afllolde en (anonym) offentlig aukti
on over de doublener og rester fra de to 
samlinger man ikkc havde bntg for i 
den kgl. montsamling. Man valgte et 
samarbejde om dette salg m~'<! advo· 
katfim1aet H. A. Jacobi - det var 
samme fimm som bog- og menthand
leren P. Haubcrg benyttedc ved sine 
menthandelcr. H au berg solgtc 7 måne
der senere sin hidtidige boghandel og 
blev fra o.m. l. sept. 1885 fast ansat 
som inspektor ved den kgl. montsam
ling. Auktionskataloget var på 65 side r 
med 2051 lots danske, svenske og 
slcsvig-holstenskc monter samt numis
matiske boger. Auktionen startede ler
dagen 26. maj 18!B kl. 5 e!iem1iddag 
og var-cdc 5 aftener. Den samlede slag
sum indbragte 16 649,40 kr., hvoraf gik 
til ud- og afgificr 520,96 kr. Netto bi
drog auktionsresultatet mc.:d 14 270 kr. 
til Hcrbsts handel. og han havde dcr
rned reddet sig ud med overskull samt 
en styrkelsc af den kgl. mentsamlings 
suiter. 

Hvad Hcrbst havde kobt fra Sjöcro
nas cnke var udelukkendc svenske 
medailler og monter samt nordiske 
menter fra middelaldcrcn. Til bntg for 
den samling Herbst reprresenterede 
udtoges 4!5 stykker (16 guld, 323 solv, 
76 kobber). Endvidcre udtoges - dels 
doublctter, dels ikke cgnedc till salg: 
30 lod stebte mcdailler til omsmelt
ning. 29 stk. Knud d. Store. l sjrelden 
Hardeknud, l Kronc. 3 halve og 5 
kvartc kroner fra Fr. Il til Fr. ni , 3 
nodmenter Chr. V mm og istedetfor 
dissc lod Herbst s<elge af dc doublener 
den kgl. samling allerede havde fra tid· 
ligcre: 24 svenske mcdailler af selv 
(=52 lod) og 4 afbro07..c (i aulnionska
talogct 1883 havde dissc lots nos.: 43. 
45. 46, 47. 52, 53, 54, 63, 64, 70, 77, 
88. 93. 94. 95, III , 116, 123. 143, 
161-166, 194, ('! 191)). 

De i auktionskataleget 26. maj 1883 

opfene slesvig-holstenske stykker 
stammede heller ik.ke fra Sjöcrona, 
men hidmrte fra den anden samling 
Herbst samtidigt havde kabt i Tysk
land. grosserer H. Mayntzhusen, 
Hamburg. 

l SNTs marts-nurnmer omtales en 
anden (anonym) mentauktion i Keben
havn holdt den 30. juni 1884. Denne 
auJ..'tion, afviklet af det konkurrende 
advokatfim1a J. Jorgensen, indeholdt 
også Iange rrekker af svenske mentseri
cr, samt bemrerkes 35 styk poletter fra 
Höganäs kulgruber. Den anonyme ind
leverer af menteme var urtekrremmer 
Otto Carl Theodor Diemar (1840-
1917). Denne auktion på 2194 lots in
dbmgte i evrigt i samJet slagsum 
5427,65 kr. 

Sjöcrona. der i 1818 var tildelt litlen 
ovcrjregem•ester og 1846 k0bte herre
gården Wcgeholm ved Helsingborg. 
fungerede årene 1854-1867 som sty
resman for Höganäs Stenkolsverk. l 
denne egenska b stod Sjöcrona som ud
delcr af belennings-medailler for lang 
og tro tjeneste til ihvertfald 4 af sten
kolsverkets medarbejdere. Denne be
givenhed gengaves i Post- och Inrikes 
Tidningar den 19. december 1860. l det 
svenske 1800-tal er det en yderst sjrel
den tildragelse, at private firnmer hav
de uddeling af bel0nningsmedailler. 
Den nyfigne henvises til Torgny Lind
grens artikel fra 1961 om 'Höganäsme
daljen'. Man kan formode, at den nu
mismatisk interesserede Sjöcrona hav
de en indblanding i indstiftelsen af den 
kongeligt godkendte belennings
medaillc. Lindgren kender i 0vrigt kun 
et enestc bcvarct eksemplar af medail
len; og dcttc ligger idag i Nationalmu
seet, Kobenhavn. 

Til slut kan oplyses den kuriesc notc. 
at beger fm hans bogsamling var ind
klrebet et bogtryl-..'1 ejem1rerke med 
teksten: 
"Tillhör Wegeholms Bibliothek. 
Låntagare ti ll efterråttelse! 

l. Siökrona" 
Manen E~ke Manensen 

Kilder: 
'FOnegnelse o1·er danske mtmumktions
kataloger: Kobenhavn 1980 
'Kobeme pil aukrionl'n O\'l'r Ole Del'l'8fit' 's 
Möm- Ofi Medail/e-Samling Il 2den April 
/867: Kobenhavn L979. 
'Monen Eske Monensens Samlerkanho
tek: 
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Det numismatiska 
biblioteket i Ridder
stolpeska huset 
Till varje god myntsamling hör ett nu
mismatiskt bibliotek. Detta är särskilt 
viktigt för ett myntkabinett. För Bror 
Emil Hildebrand. som var sin tids 
fr'.imste svenske numismatiker, var 
detta en självklarhet. När han år 1837 
blev riksantikvarie och därmed över
tog ansvaret för de historiska samling
arna och Kungl. Myntkabinettet, var 
verksamheten koncentrerad till Kungl. 
slottet - eller närmare bestämt den 
södra flygeln vid yttre borggården. 
Lokalen var för liten och mycket pri
mitiv. Den numismatiska lineraturen 
fanns då placerad i bokhyllor över 
rnyniSkåpen. l alla rum låg dessutom 
på borden och direkt på golvet högar 
av böcker och handskrifter. När Hil
debrand år 1845 fick mö j! ighet att 
flytta samlingarna till det s k Ridder
stolpeska huset i hörnet av Skepps
bron och slottsbacken var det en 
självklarhet att samtidigt planera för 
boksamlingen. Av dc åtta rummen i 
museets våning blev tre biblioteks
rum. l ett brev till den danske lom
forskaren och museimannen C. J. 
Thornsen den 28 november 1845 pre
senterade Hildebrand museets dispo
sitioner. Thomsen hade dock inte nå
gon större förståelse för de tre rum
men fyllda med böcker. Hildebrand 
återkommer dock redan den 15 de
cember 1845 med ett brev som ut
vecklar tankarna om biblioteks
rummen: 

"Dc 3 Bibliotheksrummen för
skräcker Dem. De glömmer att Wit
terhets, Historie och Antiqvitcts Aka
demien följer Museum. Akademiens 
Bibliothek behöfver väl dessa 3 rum. 
Det ena af dessa skall dessutom an
vändas till arbetsrum i vissa fall. l det 
stora arbeiSrummet behåller jag ett 
handbibliothek af den behöfligaste 
numismatiska litteraturen. Det är ofta 
af vigt au ha f va eu god t historiskt bib
liothek till hands. Det synes mig vara 
en väsendtlig brist vid alla de Danska 
Samlingarne, synnerligen Geheirne 
Archivet och Oldnordiske Museum 
att der saknas böcker. Äfven vid 
Myntkabinettet synes mig boksam
lingen vara temligen fauig.'' 

lan Wiselm 
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Stockholmsutställningen 1897 
Av Ulf Nordlind och lan Wisehn 

l Sverige har det liksom i andra euro
peiska liinder funnits större interna
tionella utställningar som inför all
miinheten uppvisat framsteg inom in
dustri och konst. P.drallellt anordna
des. särskilt under andra hälften av 
1800-talet, många lantbruksutställ
ningar och spccialutställningar. Av 
naturliga skäl kom Stockholm att stå 
som v'jrd till en rad utställningar. Den 
fOrsta så tidigt som 1823. Annars var 
den forsta större utstiillningen den 
skandinaviska utställningen i det ny
invigda Nationalmuscum och i 
Kungstr.idgården. Trettio år senare 
öppnades Allmänna konst- och in
dustriutstiillningen i Stockholm 1897. 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

NY LITTERATUR 
Inger Hammarberg, Brita Mal
mer, Torun Zachrisson. By
zantine coins found in Sweden. 
Commentationes de nummis 
saeculorum IX - XI in Suecia 
repertis 2. 108 sid. samt 37 
planscher och lO kartor. 225 kr 
plus porto. 

Säljs i mynthandeln eller kan 
beställas direkt från Numisma
tiska forskningsgruppen, 
c/o Riksantikvarieämbetet, 
Box 5405. 114 84 Stockholm. 

Den sista störrrc utställningen enligt 
gammalt mönster gick till slut av sta
peln i Stockholm 1930. 

stockholmsutställningen 1897 sträck
te sig över ett stort område: gamla Le
jonslätten på främre Djurgården, mel
lan Djurgårdsbrunnsviken och den då 
s k Östermalmsviken. Av alla byggna
der som uppfördes till utställningen 
rönte Huvudindustrihallen störst in
tresse. Arkitekten Ferdinand Bobcrg 
hade skapat en byggnad av trä (vars yta 
upptog 16 820 m1) som kröntes av en 
100 meter hög kupol. med vi lken 
smäckra bryggor förband fyra mina
retlika utsiktstorn. Nordiska museet. 
som då endast var halvfårdigt. hade 
för tillf.illet försetts med en tornprydd 
tillbyggnad av trä. Här var Agi Lin
degren arkitekt (han har för övrigt till 
sammans med Julius Kronberg ritat 
förlagor till flera svenska privatbanks
sedlar). 

Vid Framnäs udde byggdes utställ
ningen "Gamla Stockholm". Bl a 
konstruerades en kopia av slottet Tre 
kronor. Den lilla holmen väster om 
udden markerade då Helgeandshol
men. Efter utställningen iinmade 
Skansen utnyttja Framnäs för olika 
anläggningar, men dessa planer gick 
om intet. Förutom dessa större bygg
nader uppfordes många hus och pavil
jonger som ägnades åt turist- och 
idrottsväsen, skogshantering, gruvvä
sen. jakt. teater, konst m rn. En 
mängd firmor bildade, med alla sina 
paviljonger, en liten stad. Till utställ
ningen 1897 anordnades 20 "folktåg" 
per järnväg för obemedlade besökare 
från olika delar av Sverige och från 
Kristiania (Oslo). 

Utställningen, som pågick maj
september, hade över 1,2 miljoner be
sökare och närmare 4 000 utställare. 
Som en av huvudorsakerna till att ut
ställningen tillkom 1897 var att Oscar 
Il detta år firade sitt 25-årsjubileum 
som svensk kung. Detta celebrerades 
dessutom genom en nationalinsam
ling-Konung Oscar U:s jubileums
fond. Dessutom slogs en jubileums
tvåkrona. I samband med uiStällnin
gen präglades ett antal större och 
mindre medaljer. Vissa hade officiell 
karaktär medan andra snarare tjänade 
som reklam för olika företag. Inom ut
ställningsområdet fanns det präglings-



maskiner uppställda som inför besö
karnas ögon präglade medaljer. Här 
presenteras de vanligast f6rekom
mande. 

l. Medalj utforrl a1• Adolf Undberg . 61 m11r. Den finns präglad i guld. sill-er och brons. Eu exemplar i guld lJI·erltlmnades till Oscar Il 
(nu i Corl XVI Gustafs samling). Medaljen uulelades till de olika organismionslwmmiueemas ledamöter; i vissa fallmed rondskrift med 
mol/agarens Tia/lm. 

2. Medalj urforrl a v Lea Ah/bom. 46 111111. 
Den fiT!m präglad i sill 'er. brofis och alu· 
miflium med anled,ing m· utstt/1/ningen 
och Oscar 1/:s 25-tirsjubileum. 

3 

3. Medalj utfärd av Lea All/bom. 25 mm. 
Den finns p1iiglad i sil1·er och gulmetall. 
Frånsidan visar lwl'lulindustrilwllen som 
skapats av arkitekten Fertlinand Boberg. 
Finns iil·en med wpp och ögla au bäras i 
band - gult och blåu. Färså/des på ut · 
ställningen for 75 öre. 

2 

4 

4. Medalj me t! ögla utfårtlm• Lea Ah/bom. 
25 111111111. IJen finns prllglad i si!l·er och 
gu/mew/1. 1il/medalje11 hör ba11d metl ro· 
scu (ji1111S dock il ventlian del/a) i blå-gula 
ftiJ11el: Förstlides ptl utstilllnillgell ftjr 75 
ä re. 
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5. Medalj utfJrd a•· ;lt/olf Luulbt'f}l och 
Are/ Asplund. -IZ 111111. 01'11 pril!lludrs i 
tt'mr. Frrinsitlan •isar l'ft moti•· fnln spe· 
cialwställningen · 'Gt~mlll Swcl.lrolm ·: 
Försåldes i ask. se bild nr 5 11. 

5o 

7 

7. tHetia/j o v Aug. /-I(Jge/, pnlglud hos PI'/ · 
tersons knappmakeri , Swcklwlm. 36 111111. 
Den utforfles i o/uminiummed den tlu!Jblu 
anteflningen m· 11/sttl//ning och krmgaju!Ji
feum. Oscar Il och tbv ilning Sofia (/r t(/111 · 
/igen oskickligt fmmstl/1/da. Åtside.wam· 
pen hos AB Spommg, Norrt(i/jC'. 

9. Medalj prilglad hos Pmusons knapp· 
makeri. Stockholm. 36 mm. Dl'n lfr prifg
lad i tenn. Ålsidanlir dmsamma som frdn· 
sidan på medaljen nr 7. 
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5 

6 

6. Ensiiiiii llll'tlalj m· oU/mi J:rm·lir. 35 
mm. Dc•n priigfmlt·s i fmms. Mfl/i•· från 
·'t>ecialwstiilfninJ:t'n ·'Gamla Swck/111/m': 

8 

ll. Mc•dalj lli' AIIJ:. lliigt•l. prllglad ho.f p,., . 
tersons knappmakt•ri. Stacklwlm. med 
ägfa. ZB 111111. Den lir prllg fmlalllminium 
odrnickel. Medaljc·n fiknar nr 7 od1 (l r om 
möjligt llnmr s(lmr(' wjtlrd. 

9 



/0 

10. Medalj ml'tl tig/a utflird m • oktlnd 
konsmllr. 2711un. Den finnsproglad i mils· 
sing och aluminium. Ålsidans ponli/11, 
som u~pnmg/igen går I iiibaka pd eu fo· 
Iografi. finns tl1·en pd ml'dalj nr 15. 

1'1 

12. Medalj ruflJnl m • okänd gral'llr. 25 
111111. Dl'll {/r prllglad i nickl'l aclr si/1·er. 
Fnlnsitlan gör reklmn for "HALDA f'ICK
UR-IFABRIKISVÅ.NGSTA' : Netlre kmlll'll 
m · mt'da/jtllllrai'SIIWinande orlr amttmii'S 
1id tJpp11ande a1•fid.1trns bOI'It. FIJrstlldi'S 
pd 11/Sillllningl'fl i si/1·er for l krona och i 
11ickt'l flJr 25 lire. 

14. Ml'llalj llll'd äglawftird m• okänd gra
I'IJr. 22 111111. Dm il r pli/glad i mtlssing och 
!rar lralig11·is tysklurspnmg. Medaljeli !rar 
fnmr av 1'11 SI..JIIt'lllifrke oclr utdelades till 
dclwgama 1id l'n sl..)'tletlil'ling arrangerad 
i mrslutning till Stocldrolmswstllllningen 
1897. Den finns i flera mrimlfer. 

Il 

Il. Rrkltmullcdalj 111ftini III' aki/11d gral'llr. 
24 mm. Den lir pli/glad i miissi11g. F milsi
dem gär reklam fllr ''BRÖDERNAIFLOD
QUISTIIN- OC/1 U7ui'NDSKAIAGENTU
RERISTOCKIIOLMIDROTTNING· 
GATAN/70': 

13 

13. Mt•dalj wfiinl m· Au,~us1 lfiigel och 
plitglad getram firbril..t1r 1.0. S1ri11dberg. 
35 111111. Dt'll finils pn1~1ad i sill·er och gul
memll. Alfidcm 1'i.mr stam ri!.smpnl't samt 
lllllll'tl kallim tll'n lrl'mi>l..ll textell: EJ PÅ 
BLODIG STRÅT MEN l FREDUG FEJD 
PRÖFVAS SK11LL DIN KRAFT FOLK l 
SVEAS NEJD. Fn!trsidmr 1isar Jumuli11 · 
d11slrilrallen aclr tll/nmda u~.rtell : TAN· 
KENS SEGRARIFOLKENS Å·RA. Färsål· 
des i ask till allmilllhcu•11 j(Jr l krona. 

14 

15. Ell.fitlig soul'f!llirllledalj litförd m•fimw 
C. N. lianso11 i Chicago, ca 43 x 39 111111. 

Metlalje11 är pmxlad i 111ässi11g. Kring sj(J[. 
lVI 111cda/je11 finns bladomamentik sa1111 
lll't'r sj/l/m medaljen en bäranordning med 
.rptlm1e som fl r forenad med medaljenmt•d 
iiglor och ringar. Jfr ä1·en Lars O. UIJit'r· 
q•isl. Mymkomakt 1983:3. sid. 84. 

16. Som 01'1111 (nr /5). men i Slällt•l .for 
Oscar 1/:s porträtt molilfnlnuwällnillg.f
hallen. 
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/7. Präglad mctltl/j III' AII/IIW JltJwJ, 75 
mm. Medaljen (fr utflinl i .wenril1 . 1-1Jr.11ll· 
des av Liljelrolmens stenril!fii/Jri/.: i 11.1·/.: till 
besökarna (17 a, st• tmiSiaget). 

18. Re/.:lammt>dalj utflird i kol. 36 111111. Yt· 
terligareell e.wnprl ptl prflglin~: i mtl/rriul 
som foretag amiitult•r i .1in normo/u pm· 
duktion. Försd/d 1-id t/en del III' wstl/1/nin· 
gm som ordnms m· Rylmu/r r & Rudo/p/11 
fabriks aktil'bolag. 

Foto: &ng1 A. Lundberg och Gahrit'i llil
debrond. T. RAÅ.ISIIMM. 

MYNTFYND 

Birkagrävningarna 
har redan omnämnts i pressen. Dc tog 
sin början den 7 maj på Björkö under 
stor uppmärksamhet från svensk och 
finsk TV när f landshövding B r in Mo
gård, ordfOrande fOr styrelsen för 
riksamikvarieämbctct och statens his
toriska museer, stack spaden i mar
ken. Grävningarna - som bekostas av 
Gad Rausing, Tetra-P.ak - skall pågå i 
fem år och omfana ca 500- 1000 rnl 
av den s k svarta jorden (stadsområ
det), där det inte griivts sedan 
1870-talet. Docent Björn Ambrosia
ni. som for en del år sedan deltog i un
dersökningarna av hamnen, är gr'jv
ningsledare. 

När detta skrives sommaren 1990 
har redan en mängd fynd registrerats 
sedan man väl tagit sig igenom ytskik
tet, som länge låg under plogen och 
dessutom innehåller sopor från Stock-
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hol m. ditfOrda som gödning i slutet av 
1800-talct. Keramik. pärlor. kam
fragment, myntfragmem och framfOr 
allt djurben har påträffats. Mynten är 
bl amiska (mest samanider, d v s 
900-tal . i dessa övre lager) och hinills 
har man sållat fram en 30-tal frag
ment till bestämning. 

En slutrapport när årets grävning 
avslutats skalllämnas i SNT. Det finns 
iinnu några dagar kvar fOr an besöka 
Birka (t o m 14 september) och där 
linns ett lokalt .. postkontor.. med 
egen stämpel. SNF kommer att ordna 
en utflykt under 1991. Föreningen har 
inte besökt Birka och Adelsö sedan 
1916. då deltagarna leddes runt av 
Bengt Thordernan! 

LLJ 

Strängare regler mot 
metallsökare 
En generellt fOrbud mot användning 
av metallsö.~are vid fornlämningar har 
infons på Oland från och med den l 

18 

juli 1990. Det har riksdagen beslutat 
med anledning av en motion från cen
tern (SFS 1990:428). 

Straffet för användning av metallde
tektorer vid fornläm ningar bör också 
skärpa~ . Anledningen iir den ökande 
plundringen av grJvfiilt och andra 
fornlämningar. Tekniska svårigheter 
vid lagstiftningen och straffriittsliga 
problem gör det dock inte möjligt för 
riksdagen an direkt besluta om en 
ändring av kulturminneslagen. 

Det menade kulturutskottet oehjus
titieutskottct, som yttrat sig över lcir
slagen, vid ärendets utskottsbehand
ling. Förslag från regeringen med an
ledning av en skrivelse från Riksan
tikvarieämbetet skall fOrst inhiimtas. 
Arbetet med an få till stånd en ändrad 
lagstiftning bör bedrivas skyndsamt, 
ansåg riksdagen. Regeringen kommer 
att invänta remissvaren på riksantikva
rieämbetets skrivelse innan en lag
fOrslag läggs from (Sveriges riksdag. 
Kulturutskottet 26, snabbprotokoll 
124). 



Förslag om skärpta regler för brott 
mot kulturminneslagen fanns i motio
ner från dc borgerliga partierna samt 
socialdemokraterna. Bland annat fö
reslogs att maximistraffet borde höjas 
till två år. Dessutom förslogs att for
don som använts vid plundring av 
fornlämningar borde förverkas. l riks
antikvarieämbetets skrivelse har lik
nande förslag framf<irts. 

behövs ror att komma till riitta med 
problemen. 

TS 

De kriminella tillgreppen 
och tjuvgr'.ivningarna har - trots den 
hiirinvid refererade skärpta lagstift
ningen - fort satt under sommaren. 
Ti ll detta och en del intressanta ny
fynd återkommer SNT i niista num
mer. Utrymmet riir.:kcr inte. vi har så 
mycket material som tränger på. 

Red. 

Myntlista nr 10 
nyutkommen 

Innehåll: stort antal ÄLDRE 
mynt och moderna mynt i 

hög kvalite. Stort antal 
utländska. speciellt NORSKA 

mynt i hög kvalite. 
Beställ Listan gratis från: 

H åkan Sandström 
Brunnstorpsvägen 23a 

702 28 Örebro 

Mitt i City 

För fem år sedan (1985) inf<irdes i 
den dåvarande fornminneslagen för
bud mot att använda metallsökare vid 
fornlämningar. Till en början hade la
gen avsedd effekt. Men under det se
naste året har plundringen av fornläm
ningar ökat markant. framror allt på 
Öland och Gotland. Vid dessa plund
ringar har avancerade metalldetekto
rer använts. Sedan tidigare gäller ett 
generellt forbud mot att am·ända me
tal/sökare på Gotland och nu skall 
allts~ ett generellt förbud även införas 
på O/and. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 
PEO Mynt & Frimärken 

® Plundringen bedrivs. enligt upp
gift, i stor utsträckning av professio
nella ligor. Viktiga historiska kältvär
den går f<irloradc och kulturarvet ut
armas. Snabba lagstiftningsåtgärder. 
liksom att polisen siitter in resurser. 

Öppettider 
Vardagar 10.00- 1a00 
Lördagar 1(100- 14.00 

Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08·11 50 St 

Sista dagarna for inlämning till 

AUKTION 3 

MYNT 
MEDALJER 
ORDNAR 

SEDLAR 
PLÅTMYNT 
AKTIEBREV 

mottages till förmånliga vi llkor. 

Vid större inlämningar erbjuder 
vi gärna individuella lösningar. 

MYNTHUSET AUKTIONER 
Leif Jansson - Ulf Ström 

Box 7049, 103 86 Stockholm 
Tel. 08-663 55 95, 20 60 52 

Med stor sortering av 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev • Tillbehör 

Dronninggatan 19. Box 16245 
103 25 STOCKHOL M 

Tel 08-21 12 JO 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 

meddelar 

Föreningens kansli 
har flyttat till: 

Sandhamnsgatan 50 A 
115 28 Stockholm. 

Samma öppettider 
och telefonnummer 

som tidigare. 
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NY LITTERATUR 

NUMISMATISKA 
MEDDELANDEN 

XXXV 
STUDIES IN LATE 
ANGLO-SAXON 

COINAGE 

Festskrift till 
B.E. Hildebrand 

Riksantikvarien Bror Emil 
Hildebrand (t 806- t 884) var på 
sin tid den främste kännaren av 
engelska mynt från den senare 
delen av vikingatiden och hans 
katalog från 1881 över samlin
gen i KungL Myntkabinettet i 
Stockholm är ännu idag stan
dardverket för mynt från den
na period. Engelska mynt är 
mycket vanliga i svenska fynd 
(totalt ca 41 SOO ex.). De utgjor
de bl a förebilder för Olof 
Skötkonungs och Anund Ja
kobs myntningar i Sigtuna ca 
99S-1030 och det är med hjälp 
av de engelska förebilderna 
som den svenska myntningen 
kan dateras så noggrant. 

NM XXXV omfattar S01 si
dor och innehåller 12 artiklar 
på engelska och tyska (med 
sammanfattningar på svenska) 
som behandlar engelska mynt 
från denna period (ca 973-
t066). 

Beställs från: 
Svenska Numismatiska 

Föreningen 
Sandhamnsgatan SOA 

11S 28 Swckholm 
Tel: 08-667 SS 98 

Pris: 
Medlemmar 200:- (portofritt) 

Ej medlemmar 300:-
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FÖRENINGAR 
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 
sista tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammantr'Jder forsta helgfria måndagen i 
v-arje månad (utom i juli och augusti). A poliogården vid Almvägen, Fagersta. Tid: kl 
19.00. Upplysningar: tel 0223-116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokal Borlänge. biblioteket Borganäsvä
gen. Falun. Krist inegården, Krislinegatan 9-11. Dalen 4, Borlänge. 18.30. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion andra mån
dagen i månaden 18.45 i Traktören, Köpmansg. 20. Lista från Anders Falk. Hvit
fcldt~g. 5. 411 20 Gbg. Antik- och Medeltidsektionen tredje torsdagen 18.30 i klubblo
kalen. Schackspelets Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Medaljcirkel n. Sch . fOrsta onsda
gen: Sedelstudie<:irkeln. Engelbrektsg. 71 (Eng.) sista tisdagen 18.30. 3/9. l. Wisehn: 
Svenska guldmynt genom tiderna. T r; 4/9, J. Wisehn: Svenska aktiebrev. E ng: 5/9. R. 
Sandström: Medaljsamlaren Kurt Hillström: 20/9, U. Westermark : Antika sicilian
ska mynt , V. Hamng3. kl. 19. Auktion: 25/9, B. Nordell: Tyska nödsed l ar. Eng: 27 /9. 
Översiktskurs. Sch. GNF:s adress: Bo.~ 5289, 402 25 Gbg. 
HALI\·ISTADS MYNTKLUBBharmötenmedauktion i Klara-salen kll8.30dcn fiir
sta måndagen i varje månad utom juli- aug. Upplysningar: 035-12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsda
gen i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413-221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje rm)nad (utom 
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal, S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: 
te l 0480- 15929,733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje 
mimad (utomjuni, juli och aug.) kll9.00 i $-E-Banken. Torget. Karl skoga. Auktioner 
vår och höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria onsdagen i vnrjc månad 
på restaurang Storstugan. stortorget l. Katrineholm. Upplysningar: tcl 0150-210 45 
el 15100. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff första tisdagen i j an. -april. sept. 
dec. Lokal : G. A. skolans matsal, S. Järnvägsgata n. Sundsvall. Information om mynt. 
värdering. auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Myntträffar med aktivi teter och auktion 
kl. 19.15 i "Utbildningshuset", Åkergr. l. Lund, den 5/9, 3110. 7111 och 5/12. Upplys
ningar: vard 046-1443 69 kvällar 046-12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad pa Pcnsio
närsgården, V Trädgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplysningar: te l 0155- 134 29. 
67154. 12841. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNThåller sammanträde med auk tion i Folkets Hus. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista te l. 
0451-132 88. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen varje 
månad utom i maj- augusti i Ek torps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. 
Även icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på te l 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola. Rådhusga
tan 33. Nässjö, Upplysningar: tel 0383 - 15835 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i varje månad i 
NY -huset , konferensrummet. Upplysningar: tel 0910-18680. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 första onsdagen i varje må
nad (ej juli- augusti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar: te l 026-18 18 36. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO, Linköping, har möten andra helgfria tors
dagen i varje månad (utom maj- augusti). Huvudbiblioteket, Hunnebergsgatan 8. 
Linköping i Lindblomsrummet l t r upp kl 18.30- 21.00. Årligen anordnas en antik
och samlarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tcl 
013 -12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller mötensista torsdagen i varje månad 
utom juni-augusti på IOGT, Kungsgatan 16A. Klubblokalen : Kungsgallin 38A. 
Malmö. håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj. 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 9/9, 7110. 11 / 11 , 
9/ 12. Lokal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. Upplysningar: te l 
0500-808 50 (Thord Lund). 
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fotoklubb. Te leg. 
19. Avesta. den 2019. 18110. 15/11 och 20/12. Upplysningar: tel 0226 -562 78 eller 
0225 -147 83. 



TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möteandra måndagen i månaden kl 18.30 i Sparban· 
k en Skånes samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet står auktioner. fö· 
redrag, lotterier mm. Upplysningar: tel 0410 -241 31. 
TÄUE MYNTKLUBB, Södertälje, har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna, kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni. juli, augusti och december. Upplysningar: te l 
0755. 102 03. 
NUMISMATISK.A KLUBBEN J UPPSALA har möten på Uppsala Universitets mynt· 
kabinen. Tid: 19.00. 18/9 föredrag; 16/ 10 auktion i Skandiahuset, Orollningg. 2: 13/ 11 fö. 
redrJg, 11112 föredrag. Upplysningar: 018 - 14 97 Il. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING harmöte medauktion sista fredagen i varje 
månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning fritn kl 
18.15. Upplysningar: tel 0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VILLSTAOORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måndagen i varje 
månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. Upplys· 
ningar: tel 0345 ·112 95. Lokal : Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENOS NUMISMATISKA FÖRENING. Möten med auktion kl. 18.20 på Röda Kor
set, Hovsgatan, Växjö, den 19/ 9, 29/10 och 4112. Myntets dag 7/ 10. Smålands museum. 
Upplysningar: 0470 · 731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2 :a måndagen varje månad janu
ari- maj kl 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby friluftsmuseum kl 19.00 fOrs· 
ta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021· 757 87 (efter 
kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen, Järntorgsgatan 3: 
12/9, 10/ 10. 211 Il kl 19.00. Upplysningar: tel 019 - 13 52 13. 

AUKTIONER 

Hösten 1990 
SVENSKA 
Sept. 29 B. Ahlström Mynthandel 

AB, Stockholm. Lilla höst
auktionen. 

Okt . AB Stockholms Auktions· 
verk. 

Nov. 10-11 B. Ahlström Mynthandel 
AB, Stockholm. 

20 Svenska Numismatiska Före· 
ningen, Stockholm (endast 
för medlemmar och anslutna 
roreningar). 

24 AB Stockholms Auktions· 
verk. Myntkvaliten. 

UTLÄNDSKA 
Sept. 12 - 14 Köln, Miinz Zentrum 

19-20 Ziirich, SBV 
26-28 Miinchen. Hirsch Nachf. 

Okt 1·3 Osnabriick, Klinker. 
6 Brii.sscl, Elsen. 
6 Helsingfors, Holmasto. 

8-10 Maastricht, Van der Dusscn. 
10, 15 London, Spink & Son. 
15-17 Köln, Schulten & Co. 

24-26 Ziirich, Bank Lcu. 
31 Frankfurt. Peus Nachf. 

Nov 1·2 Fons. Frankfurt, Peus 
Nach f. 

6·8 Miinchen, Gicssencr Mlinz· 
handlung. 

12-13 Miinchen, Lanz. 
14-15 Frankfurt, Frankf. Miinz

handlung. 
19-20 Ziirich, F. Sternberg. 

22-24 Miinchen, Hirsch Nachf. 

Nov 
Dec 

24 Helsingfors, Holmasto. 
5·7 Köln, Miinz Zcntrurn. 

MÄSSOR 

SVENSKA 
Okt 7 Växjö, Myntets dag i Små· 

lands museum. 

UTLÄNDSKA 
Nov 25 Wurzburg, Sammlergemein· 

schaft Sieboldshöhe 

Export av silvermynt 
Det har många gånger funnits klago
mål över en allmän brist på skilje
mynt. Så var det också 1842, om man 
tar tro en notis i tidningen Swenska 
Biet som skriver " .. . att med Ångfar
tyget Swithiod, som den Il dennes, 
för sista gången i år afgick till Lii· 
beck, exporterades 10000 Sw. Silf
wer Specier och 3 000 Piastrar. När 
man nu tillägger allt Silfwer-specie
mynt som blifvit utfördt under förra 
och detta år, så är wäl det icke så un
derligt om man klagar på att så litet 
Speciemynt tinnes i rörelsen". 

Piastrarna var väl en rest från den 
tidigare så omfattande ost indiska 
handeln. 

/W 

SÄLJES 
Femkronorssedel 1973 

med färgfel på framsidan. 
A llt som skall vara 

orange är gult. 
Baksidan är felfri. 

Per-Olov Rutgersson 
PI 2390, 450 63 Högsäter 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområde) 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 

Tel 046- 14 43 69 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDAWER 

Spec. sedlar 
Betalar bra for sedlar fore 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08 · Il 08 (J7 

Klocka i mynt 
Dagens klackföretag tillverkar bl a 
exklusiva arn1bandsur av guldmynt. 
Ofta använder man sig av de dekora
tiva amerikanska tjugodollarsmynten. 
Att detta inte är en ny företeelse för· 
står man av en notis i en stockholms
tidning 1832. Här berättas om en ur
makare i Wien, vid namn Dorer, som 
i ett äldre tvågyllen-mynt innefattat ett 
urverk. Tim· och minutvisarna var 
placerade i den kejserliga örnen på 
myntets frånsida. 

/ W 
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~ L·11 h.. k. ~~ :'!~ 1 a ostau ttonen 
~~ 29 september 1990 

En spännande auktion. 

Ny ulformning av auktionskataloge n. 

Mängder av intressanta lots. 

Ovanligt många antika grekiska mynt. 

Rikligt illustre rad. 

Prenumererar Du inte redan, 

skicka då snarast efter vår nya katalog. 

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 

De nuvarande medlemmorna är: 
B. Ahlslröm Mynthandel AB 
Kungsgatan 28. Box 7662 
103 94 StockhOim. tel 08 · 14 02 20 
Amneklevs Mynthandel 
Skolgatan 20, 602 25 Norrkot)ll>g 
lel 011 · 10 29 50 
Antikboden HB 
Kyrkogatan 2 
222 22 Lund 
Antikören 
Stureplatscn 1. 411 39 GotctJorg 
tel 031· 18 39 60 
Dala Mynt & Frimärkshandel 
Trotzgalan 16, Box 307 
791 27 Falun. tel 023 · 142 50 
Hlrsch Mynt AB 
Arsenalsgatan 6 

Kungsgatan 28-30 
Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM 

1<:1. 08-14 02 20. Fax: 08-11 30 7 5 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitinti lls 29 företag i 
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtl iga är med
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vilt varje 
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Monetarium Kurt Hallström 
BOJ< 2 1047, 200 21 Malmö 
tel 040·93 19 53 

Mynt & Medaljer HB 
S~~eawgen 96. Box 19507 
104 32 Stockllolm. tel 08 · 34 34 23 
Mynt & Metallbörsen l Sthtm AB 
Norrmalmstorg 1. 4 l r, 111 46 Stockholm 
tcl 08·205501 
Mynthuset 
Oobllolcksgatan 5. Box 7049 
103 86 Slockholm. lel 08 · 20 51 81 , 20 60 52 
HB Myntinvest Corona 
östra storgalan 20. 
611 34 NykOpmg. tel 0155·863 25 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogalan 36. Bo.x 5132 

Pco Mynt & Presen ter AB 

?~~~5ns~~~J!. ~~·o~6-~t5 t2 10 
Sellns Mynthandel AB 
Regerongsgatan 6, 111 53 SIO<;kllolm 
!el 08 ·11 50 81 
Skövde Samlariorum 
Box 259 
541 26 SkOVde. lel 0500· 123 75 
Galleri Specie AB 
S1orga1an 19. 574 00 VeUanda. !el 0383 · t 53 01 
Strandbergs Mynt & Frimörkshandel AB 
Arsenalsgatan a Box 7377 
103 91 Stockholm. lel 08 · 20 81 20 
Tamco Nu miamatles 
Box 6235. 102 35 Slockhotm. tet 00 · 33 77 75 
Thörnströms Mynt & Sedlor AB 

111 47 Stockholm, tel 08· 611 05 56 
Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregalan 11 . 371 35 Karlskrona 
tef 0455.813 73 

102 43 Stockholm, t el 08 · 662 62 61 

Norrtälje Mynthandel AB 
Tullportsgatan 13. Box 4 
761 00 Norrtålje. tel 0176·168 26 

Numls Mynt & Frimärkshandel AB 
Kaserntorget 6. Box 2332 

~[oJt1~~?jl~!~~8. 582 27 LinkOpong 

Tieaten Mynthandet 
Sivreplarsen 3. 411 39 Goteborg 
tel 031· 20 81 11 
Ingemar Wallin M~nthandel AB 

Rune Larsson Mynthandel 
Osterlånggatan 16. 502 32 Borås 
lel 033· 11 03 15 
Lunds Mynthandel 
Klostergalan 5. 222 22 Lund 
te! 046·14 43 69 
Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9. 211 35 Malmö 
tel 040 · 11 65 44 

403 15 Gö:ebo<g. tet 03t · 13 33 45 

J. Pedersen Mynthandel 
SkOigatan 24, 502 31 Bo<ås 
tel 033·11 24 96 

?~roo~~~~~. ,o.;~~~~ 23 80. 661 35 80 
Håkan Westertund Mynthandel AB 
Vasagatan 42, Box 679 
101 29 SlockhO'm, tel 08 · t t 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, te! 08-34 34 23 


