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Präglingar utförda i Mainz åren 1631 och 1632 
för Gustav II Adolf 
A1• Hans-Jfirgen Ulonska, Erfurt 

Tilldelad det tyska 
Eligius-prisel 1989 (3:e pris). 

F
iin.:liggande uppsat' skall ~am
manlhllamh.: be~ k riva dc sena~te 
rönen om dc wcnska interims

prägling;mw i Tyskl:tnd under det 30-
åriga kriget fiir mymorten Mainz. för 
torsta gången baserade pit nyare forsk
ning. Under senare tid har det skri
vits liknande arbeten om präglingar 
för ~vcnskarna i myntorterna Flirth. 
Wolgast. Erfun och Weimar.' Til l 
följd av des~a rc~ultat och med rore
liggande artikel kom det t ex fram nya 
~ynpunktcr bctr:iffande ursprunget 
till någm präglingar. Så erhölls också 
med hjiilp av !'enare forskningar om 
mymortcn Erfurt en för~ta säkrad 
nyordning av main7.prägl ingarna för 
svenskarna under Gustav Il Adolf. 
De båda priiglingarna för hans doner 
K ristina medtogs som tillägg (ta b 2). 
Dessutom omprövades iin en g:\ng re
dan gjorda publikationer om mainz
priigli ngarna. samt jämf(irdcs och 
diskute rades dessa sammanfallnings· 
vis . .: 

Myntmästarna 
Åsikterna angaende des~a präglingar 
från ~lain1 i ~enarc publikationerJ 
förde oberoende '"' tidigare resultat• 
till ~~~tt ~ahcn . all den från Frankfunt 
Mai n här~tammandc ~tiimpclgrd\'Ören 
Lorenz Schilling - fö rutom till ärke
bi~kopcn av Maint. och andra mynt· 
herrar - iivcn levcrcradc myntstam
par till ~vcn,karna i Mainz. 

Vid dl.!lllla tid framträdde Daniel 
Aycr (Eyre r) MJJll myntmiistarc. niir· 
mare bcstiirnt under aren 1627 ti ll 
1635.~ l mot~at' till myntmästaren 
Man Erfurt. Hans Schncider (kallad 
Wei~~mantcl ). anviindc han l.!ndast t' ll 
alkemisk 'ymbol. niimlig.cn den fö r 

Upp,ahcn ur,prung ligcn lllj!ivcn p:i ay~ka 

i Nullli,lllatiwhc' :'llat·hrichacn Blall. juni 
1990. 
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Nr l . .J. 5. 6 

kvicksilver (merkurium).• Senare 
har därnäst också Hans Jakob Ayrer 
(Eyrer) arbetat som myntmiiMarc fiir 
~ven~karna. Medan han i äldre publi
kationer Ö\'er tjiinstcmän inom mynt· 
verket i Mainz överhuvudtaget inte 
anges.• nämns han på en annat Mäl le 1 

som son till Daniel Ayrcr. Dc genom 
ligatur fOrbundna myntmästanccknen 
HA och HE tillskrivs Han~ Jakob 
Ayrer (Eyrcr) fö r dc svenska priiglin· 
garma 1632 i Gustav Il Adolfs namn. 

Sammanfattningsv is klinner man 
till tre myntmästarc. som alla priigla· 
de i Mainz mr svenskarna åren 1631-
1632 resp 1635: 

HansJakob Ayrcr(Eyrcr).rnynt· 
mästanecken HA och HE (för
bundna genom ligatur). 1632: 
Daniel Ayrer (Eyrcr). myntmib· 
tartecken alkemiskt tecken mr 
1:\-icksilver (merkurium) 1631-
1632: 
Benedict Stcphani. myntmiistar· 
tecken BS (1635). 

Initialerna får en Kaspar Ayrcr (Ey
rer). bror till Daniel Ayrcr (Ey rcr). 
som anviindc tecknet i\E (fii rbundna 
genom ligatur). återfinns inte bland 
dc första dc fiir svenskarna tillverka· 
dc pr'.igl ingarna. Inte heller Lorcnz 
Schilling salle sitt tcckcn LS på 
mainzpräglingarna~ Miimpebnill flir 
Gustav Il Adolf. 

Daniel Ayrcr (Eyrcr) har p;'t sina 
priiglingar för svenskarna endast an· 
bringat den alkemiska tccknl.!t flir 
kvicksilver. En andra dii rtill hörande 

monogram AD. i ligatur. ~om han an
v'.indc mellan 1629 och 1630 pa taler
mynt från Mainz. finns inte på dc !lir 
mig kända präglingarna för sven~kar

na i Mainz~ 
edan skall nu samtliga till Mainz 

Rirlagda präglingar för dc tre tidigare 
ni.imnda sammanfattningsvi~ bc~kri
vas i tab 2. En detaljerad tcckcnfr.am· 
sti.illning inklusive varianter etc. som 
redovisats for dukatpräglingarna fn\n 
Erfurt (SNT 1992 : l), skall förf tills
vidare avstå ifrån. då det hiir i llirsta 
hand gäller att entydigt påvisa Mainz 
som präglingson. 

Mainzpr'åglingarna 
för svenskarna och deras 
dåtida ställning 
För au påvisa betydelsen av dc för 
:-,\•enskarna f6retagna pr'.iglingarna i 
Mainz 1631 resp 1635 fö rtecknas i tab 
2 samtliga hittills kända och i Tysk
land verkställda interimspriiglingar 
mr den svenska kronan mellan åren 
1631 och 1635. Klart är. att Mainz. 
som intogs i slutet av december 1631 
och valdes till rcsidcnsstud. följdrik
tigt hade en omfångsrik priiglings
vcrksamhct. Här pr'.igladcs dc flesta 
nominalerna. sammanlagt 13 enligt 
tab l. 

Absolut v'.in att nämnas iir. all man 
med en och samma stiimpeltyp ul flir
dc större avslag upp till 10 dukater. 
Omskriften på de flerfaldiga mainz
dukaterna betyder ingenting annat iin 
MONETA NOVA AVREA REGIS 
SWECIAE ("Nya guldmynt för det 
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De11 förm publicerades i nr l. 1992. 

svenska riket") och symboliserar där-
med anspråket på Mainz som adrni-
nistrativt centrum, åtminstone för de 
på sin tid erövrade områdena väster 
om Oder." Denna rang skulle förut 
egentligen ha tillfallit Erfurt i stället 
för Mainz. Dock kostade detta krav 
borgarna i staden Mainz vid Gustav II 
Adolfs intåg bl a 80 000 tal er, med vii-
ka de kunde köpa sig fria fro'111 plund-
ring. Judarna var undantagna. De 
tvingades att erlägga ett särskilt be-
lopp till svenskarna.•z 

Det visade s ig att identifieringen av 
samtliga mainzpräglingar kunde möj-
liggöras genom koppling av samman-
hängande åt- och frånsidesstampar, 
så att man genom dessa stämpel kom-
binationer får en klar bestämning till 
Mainz. Därför måste man också avstå 
från en förteckning av mynten efter 
nominal och tillgripa en kronologisk 
uppställning (tab 2). 

I motsats till de talrika. stora och 
största representationspräglingarna i 
Wolgast upp till ett nominellt värde av 
60 dukater, blev de smärre mainz
mynten som en följd av att de pr'.igla
des till den vanliga kursen mycket lätt
hanterliga i det d<•gliga betalningsvä
sendeL Den som 8-hcllermynt beräk
nade brakteatpräglingen fOr Gustav Il 
Adolf har brukat anges som slagen i 
Mainz men passar inte som sildan in 
i den samtida priiglingsföljden för 
svenskarna. Därför har 8-hcllcnnyn
tct förts över till Fiirth, eftersom det 
passar in där som brakteatformad 
prägling i utrymmet mellan kreuzern 
(batzen) och 1- pfennigen.U Dc tidi
gare spekulativt angivna myntorter
na Frankfurt / Main. Samberg resp 
Schweinfurt kan uteslutas. En lös
ryckt engångsprägling av myntet bred-
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Tabell l Kronologisk sammanfattni ng av alla mellan 1631 och 1635 i Main:r. 
präglade interimsmynt för den svenska kronan. 

Ml'lltmä.warteckl''' 
Nr Nomi11al Ar Me- G;tStlll' /llldolf. Allmärk11i11g 

tall Kristilla 

10 dukater 1631 Au Stampar som 4-6. tidigare till 
Erfurt 

2 2 dukater 1631 Au osign Myntmästare D. Ayrcr 
3 l dukat 1631 Au osig n Myntmästare D. Ayr~r 
4 3 t<ller 1631 Ag tidigare till Erfurt 
5 2 talcr 1631 Ag tidigare till Erfurt 
6 l taler 1631 Ag tidigare till Erfurt 
7 lO dukater 1632 Au dödsdukat , stamp;lr som 8-Y. 

Tidigare till Erfurt 
8 8 dukater 1632 Au som 7 
9 5 dukater 1632 Au som 7 

lO 2 dukater 1632 Au HA (ligatur) 
Il 2 dukater 1632 Au HA (ligatur) 
12 l dukat 1632 Au HE (ligatur) 
13 l dukat 1632 Au HA (ligatur) Avslag i si lver känt 
14 l dukat 1632 Au Tidigare till Erfurt 
15 l dukat 1632 Au HA (ligatur) Avslag i silver känt 
16 l dukat 1632 Au HA (ligatur) 
17 l dukat 1632 Au HA (ligatur) 
18 l dukat 1632 Au HA (ligatur) 
19 l dukat 1632 Au osig n 
20 20 kreuzcr 1632 Ag HA (ligatur) 
21 15 kreuzer 1632 Ag HA (ligatur) 
22 14 kreuzer 1632 Ag HA (ligatur) 
23 10 krcuzer 1632 Ag HA (ligatur) 
24 3 kreuzer 1632 C u HA (ligatur) 
25 2 dukater 1635 Au BS Myntmästare Benedict Stephani 
26 l dukat 1635 Au BS Myntmästare Benedict Stephani 

Man måste förrnod.ligen utgå ifrån att. beroende av olikheter i måtten vid präg-
l i ng av guldavslagen (nr 1-2 och 7 -9), ytterligare nominaler i dukater existerar 
eller har existerat , som fallet var med präglingarna från Wolgast. Hildesheim 
och Wurzburg. 

Tabell 2 Forhållandet mellan myntsorter i Tyskland som präglades för sven
skarna och de tyska rikskretsarna.z' 

Rikskrets M.wuort Tidsperiod 

Rikskrets Franken Wiirzburg. Niirnberg. Furth Wiirzburg och Niirnbcrg 
kretsmyntorter från 
1500-1700-talen. 

Rikskrets Schwaben Augshurg Kretsmyntort från 
1500-1700-wlcn. 

Rikskrets Kurrhein Mainz Kretsmyntort f rån 
1500- 1700-talen. 

Rikskrets Obersachscn Erfurt. Wolgast, Weimar Stettin riksmyntort från 
(Stcttin'!) 1700-ta let. 

Rikskrets Niedcrsachen Hi ldeshcim 
Rikskrets Osnabrilck Kretsmyntort från 
Niederrhein-Westfal en 1600· eller 1700-talcn. 

För svenska läsare: Det gamla Tyska riket (Det Heliga Romerska Riket av 
tysk nation) var fram till sin upplösning 1807 indelat i kretsar (Kreis). Uttrycket 
har även använts senare. men dessa kretsar sammanfaller sällan med dc gamla. 
Varje krets omfattande ett stort antalmer eller mindre oberoende furstendömen . 
städer m m, oftast med rätt att slå egna mynt. -
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Dl' tyska m.mtorter .mm ulltia 30-åriga kriget wfiirdr de sn•11ska 
imerimsprägfi11gamn i Gustm· Il Atlolfr llll/1111 for dm11e resp formy11darregeringen 

mt'i/a11 /631 och 1635.2~ 

vid de f<iljande taler- resp dukatmyn
ten fOr svenskarna kommer inte heller 
i fråga; detta mynt måste anses vara 
en produkt av den fram till hösten 
1632 i Flirth verksamme myntmiista
rcn Conrad Stutz. 

I fOrsta hand tillverkades naturligt· 
vis alla rnai117:priiglingarna rned ett 
propagandistiskt syfte och blev diirl()r 
utformade på ett diirfor liimpligt si.itt. 
Alla mynt bär Gustav II Adolfs port
rätt e ller försågs med glorifierande 
inskrifter. På detta sätt blev hans kon
terfej e ller hans trosbekännelse (iver
allt kända bland folket. 

Ur penninghistorisk synpunkt iir 
dessutom intressant att notera att -
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med ett undantag, förmodligen den 
ännu inte slutgiltigt säkrade myntor
ten Stettin - alla myntorter som präg
lade (()r Gustav Il Adolf måSic utge 
talcrmynt. I ta b l är detta fullständigt 
klargjort på ett intrycksfullt sätt; där
med blev även detta en orsak till att 
även för Mainz söka ett felande taler
mynt och att til l slut äntligen finna 
det. 

För det tredje måste man uppnå, att 
mynten stödde vissa propagandistiska 
mål. fOrenliga med protestantismen 
och med kungens strävan efter världs
lig makt i Tyskland; till sist måste det 
garanteras, att folket skulle acceptera 
dessa präglingarP Detta fOrutsatte 

att de, trots l;tstlagda gränser !Or krct· 
sarna. anpassade sig till sitvii i lokala 
avvikelser (myntfotens oregelbunden
het) som till cirkulernade myntsorter 
(efter talcr- resp guldenmymfot). l 
Rhen-Mainom rådct fram till och in 
i Thiiringen griinsade dock llera kre t
sar nära intill varandra. Ski ljelinjen 
mellan giltighetsområdena för taler 
och gulden sammanlöpte tex inom 
det geografiska begreppet Thilringcn. 
Noteras bör dock att i den kurmninz
iska kretsen (Erfurt) priigladcs talcrn 
och även var i omlopp. Erfurt r'.ikna
des till det om~lutande obcrsachsiska 
distriktet (taler) och inte såsom admi
nistrativt hörande till Mainz. till den 
kurmainziska kretsen (gulden) .'~ 

Av tab 3 och karta l framgår. att det 
myntades fOr svenskarna i niistan alla 
förvaltningsområden under 30-åriga 
kriget. Ett urval p<i mrhand av mynt
orter, fördelade över minst sju riks
kretsar, får därmed anses vara avsikt
lig. Sålunda skulle dc ännu inte deli
nitivt fastställda priiglingarna för den 
sveriska kronan 19 toretriidelsevis sö
kas i ännu inte s lutgiltigt fastställda 
nedersachsiska och obcrrheinska resp 
ännu återstående bayerska rikskret
sarna (enligt tab 3). 

Valet av minst sex kretsmyntorter 
garanterade på sin tid en omedelbar 
igångsättning av präglingen, eftersom 
därstädes erforderlig personal fanns 
på plats liksom de materiella fOrut
sättningarna. På så vis kunde redan i 
slutet av 1631 de fOrsta mynten distri
bueras fOr den svenske kungen. Hu
vuddelen av mainzpriiglingarna leve
rerades år 1632. 

Med mainzpräglingarna fOr den 
svenska kronan uppnåddes höjdpunk
ten av denna ovanl iga pr'.iglingsverk
samhet i Tyskland. vilken senare en
dast överträffades i storlek. miingd 
och prakt och konstnärlig uttrycks
förmåga av begravningsmynten från 
Wolgast och Erfurt. Lokaliseringen 
av senare strider mellan ' 'Lejonet från 
Norden", som samtiden betitlade den 
svenske kungen, och den katolska 
ligan förlade priiglingarna tyngd
punktsmässigt längre söderut i Tysk
land . Följaktligen graverades diir ock
så de präglingstekniskt bäst utfor
made och konstnärligt mest lyckade 
stämplarna. Den erforderliga mate
riella och intellektuellt betydande. 
skapande kapaciteten fanns dessutom 
koncentrerad där (Augsburg). 
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1:1bcll 3 Summansiiiilning m· dc i l )'skland fiir rcs11 Ö\'Cr Gusta,· Il Adolf 
mellan 16JI och 1635 Z.' präglade intcrimsmyntcn. 
x = ~äkcr my mon: {X)= osiiker 111) nton 

~ ~ o o o u 0:: 0:: 0:: ::J l-
0:: :l w :l v; 0:: Vl z ~ a:: al ::l a:: < 

~ 
< N N z ~ V') 

w < o ~ :::> 0:: z 
0:: o o z ....l 

~ u. ....l o Ul ::::> < ::::> ::::> :::> Ul 
l;; ~ 

0:: 
~ ~ ~ u. < :t o ~ w 

Dukater 60 x 
20 x 
lO x x x x x 
8 x 
6 x 
4 x x x x 
3'1: x x 
3 x 
2 (X) x x x x (X) 

( X) x x x x x x 

Tal er 4 x 
3 x x x 
2 x x x x x x x 
l x x x x x x x x x x 

'l: x x x 
'l· (X) x x 

Kreuzer 20 x 
15 x 
14 x 
lO x 
4 x x 
3 x 

Styver 8 x 
Pfennig x 
Gulden 'hs x 

Talern var ett fullvärdigt betalningsmedel. som accepterades överallt och ~v 
alla .l• Flera orsaker kan ta~ fram som gnmd fOr svenskarnas val av talern. For 
det första var det nödvändigt an skapa en allmängiltig no,minal (~ ovan) . får 
regleringen av finansiella angelägenheter under flilttågen. A andrastdan maste 
detta nominalviirde stödja sig på riksmyntförordningens bestäm.melse.~.l 5 va~s 
giltighetsområde (med mindre ~erritoriella undantag) huvudsakligen rorde stg 
inom gränserna fOr det Tyska nket.l6 

Nr 7. 8. 9 
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Avslutande utblick 
och sammanfattning 
Denna an i kel har fOrsökt att utförligt 
och ingående och i sammanfattning 
återge mångfalden av de för den sven
ska kronan slagna mynten i krets
myntorten Mainz. 

Med ~äkerhct finns det ännu en och 
annan krets. som skulle kunna till 
liiggas. Likväl kan föreliggande ra
der anses som en Rirsta. omfattande 
och korrigerad sammanfattning av 
alla hiHiils kända intcrirnspriiglingar 
rör Gustav Il Adolf från myntoncn 
Main7 .. Men delta utesluter inte. att 
ynerligare intensiva källstudier måste 
bedrivas. mr all vid sidan av en 0111-
l~tllandc linernturstudie i arkiv i Sve
rige, Tysk land. fd Östtyskland och 
Polen samla ytterligare fakta från 
andra. dåtid•• tyska myntorter om 
delosa intressanta och ännu inte på 
lång viig fulbtiindigt genomforskade 
präglingar. mr publicering och för 
dbku)'ion. 

För forhatta under~ökningar. hän
visningar. uppslag och kritik är fiir
lattarcn frJmdelc:. al ltid tacksam. -
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Rl'fcn~nscr CJch anmiirknin~-:nr 
1 LO Lagcr4vis1: Gu~lav Il 1\dnlf~ lik · 

f:ird"nynl fr;in Wolga 'l. MyntÅolllakr. 
Slodhohn 1981 : l. '4 • J-1 . 
llchr och Ulnn~k:l: :'>lcuc Er~enrnni'...: 
bci der Zuordnung \'Ull Miintpriigun· 
gen in Dcu1schland dun:h Gu~ 1;11 Il. 
Adolf von Sdl\vcdc11 till' Miillt\l iille 
Edun. N~tmiJIIUtti.vc·lt~• 11<:/i<'. Gcra 
1987. s .n 
Ulon,ka ud1 Er11nann: Gih1 c' dncn 
Weinwrer Schwcdcrualcr 10111 Jahn~ 
16JI'! Nt~mi<mt~ti.•cht· llt'}tt·. Erfun 
1987. ' J7. 
II · J Ul<>lh~a: lk11r.1g tur i\ luntgc · 
wh1ch1c Erfun' \\,1hrcnd der er-len 
'Ch\\edN·hen Be,cllung l (l.\ l h1' 16J5 

14X 

Nr 1.1 

Nr f.l 

Nr 15 

Nr 17 
Nr/8 
Nr 19 

ulller hc,ondcrcr Bcriicksicluigung der 
pckuniiircn Rcorganisalion der Erfu r· 
1cr Univcrsiliit. Numi.mwrische llifur· 
mationt•n, November/ Dezcmbcr 1987. 
Januar 1988. Erfun 198711988. 

Jn~er Hack!: K:llalog der von Cnnr~d 
SIUII gcpr:ig1en Miinzen. Fiirther J fl-i . 
matblllllt'r Alt Farrh 20. 1970. 415 , 
1· 26. 

Flchr : Zu de n Dukalcnpriigungcn der 
Mii nt>liillc Erfun fiir Gus1av Il. Adolf 
1011 Schwcdc n. Numismatisclrt' Heftt•. 
Gcra 1989. 

: Del g.1llcr hl a publiceringen tör Mainl 
:1' Diepcnhach: Dm Main~er Mt/n:J,a
him•/1 17HI.J-19J-I. i\lainz 193-1. 

Nr22 

Joseph och Fdlncr: Die Mfin:l'lt I 'OII 

Fmnkjtm/ Mai11. 1986. 
Lock ner: Main:t•r Mfln:Pt•amtt' tlt•.•· 17. 
J/u, Berlin 1903. 
Kull : Die ohcrdcul,chcn Miinzcn G u,. 
tav Adolph>. König von Schwcdcn. 
8/iillt'r ft'lr M fln:.fmmde 1910. Sp. 
4552. 
Kull : Die obcrdeul,chcn Miinzen Her· 
zogs Bernha rd v. Sa~hscn . /JWttt•r }lir 
Miitr:.frt'lllltlt• 1910. Sp. 4595. 

.l Behr och H-J U lon~b 1987 ()ch Bchr 
1989. 

" Lockner 190;1, ' .J f . 

Lockner 1903. ' -1, :mccr redan 1627 
~om biirjan p:\ D A) re~ vcr~'arnhcl. 
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medan Bchr 1989 tar ml'd 1621! ,om 
fON;a:\r . 

~ Bc:hr och Ulom.ka 1987. i>;l grund 3\ 

myntm:btanccknct och andra kiinnc
tcckcn överför dc några av dem hiir 
niimnda mynten, tidigare: til lskriv na 
Erfun. entydigt till myntorten Mainz. 

7 därjämh: Bchr 1989. 

8 Ej heller i standardverket Ahl,triim 
m n: Sw.'rigl'S &siunin~sm_mt. Sh~el.
holm 1980. 

9 Bchr 1989 anl!er nio 5t,idc:,. tiCh +l 
frnnside~stiimpelvarintioner med -16 
stiimpclkombinationcr fOr Gustav Il 
Adolfs dukater från Erfurt. 

10 Grotc: Osnabn7chcht' Grltl- untl 
.\/tin~l'SChic/1/t'. Leipzig 186-l. ~ 165. 
anvftndc:r for de i Osnabrilck :lr 1933 
,!agna mynten fOr Gustav Il Adolf ut
trycket .. svenska f:ihm)nt:' Med hiin
syn till svårigheterna all fi\ra denna 
sons myntning under 30-åriga kriget 
till en särski ld kategori av my nt , vore 
det bällrc an använda synonymen in
terims- eller mcllanrcgeringsmynt. dl 
delta bä lire motsvarar dc historiska 
om,tändighctcma kring samtliga priig
lingar av denna son under dåv.uande 
tid . 

11 Även p:l de svenska mynten mr staden 
Elbing (nu Elbl~g i Polen), som utsågs 
som centrum fO r dc e rövrade omr:ltlcna 
öster om Oder, finns samma latinska 
omskrift. Där residerade riksk:anslcr 
Axel Oxensticrna som administr:atör. 

12 JämfOr llchr och Ulonsk:t 1987. 

u Dessutom Hack l for första gången 1970 
och diircftcr åter U lonska: Dit' Prllgtm
gen dt'S flirther Miinzml'i.~ters Conmil 
Stru:filr den säcltsiscltt'n 1/erw;: Ba n
harr/ l 'tJ/1 Jll>imar und die Sclmwlische 
Kro11e in den Jahren 1632 his 1634 (ej 
offentliggjort manuskript. jfr 1). 

Joseph och Fellner var dc fO~ta. ~nrn 
tvivlade på bestämningen till Main1. 

14 Ar 1632 foljde utgivandet av i Sverige 
präglade kreuzermynt. vi lka ~ter in
drog~. Mängden och en överdimensio
nerad storlek på denna nominal :1v kop
par har väl påmint folket om verk
ningarna av .. Kipper- und Wippcr ... 
tiden i början av 30-~riga kriget. Dc 
accepterades därför inte i det daglig:• 
betalning~s) >temet. Frnn lilleraturen 
känner förf till 26 olika \':lrintioncr a\ 
detta krcuzerrnynt. 

15 Jfr dc~;utom utfOrligt Riumann : Auf 
Hd/er und Pfennig. M unehen 1976. 

16 Riumann: Dewsclte Ml1n~ - und Gt'ltl
f/t'Schichtl' f.I8.J bis /9/.J. l\ l und1en 
1975. 

17 Den ;vem.ke kungen \'i.adc ,ig inte 
cnban ~om inig troskiimpc: dc,,utum 
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Nr N 

an:.c:. h:tn ha •tr'jv:n efter den tyska kcj
sarkmnan. 

as Jfr Kahl : Miin7. · und Gcldgeschichte in 
der Nculcil. Ge.lchidttl' n tlirin;:t•ns . 
Kii ln /Wien 6. 1976. s 161-264. samt 
mun t l i~,;a uppgi ner fr:i n Dr Paul A r
nold. Dresden (1988). 

19 Enlig t llchr och Ulonska 1987 och 
Ulon,ka och Er11nann 1987 gäller det
ta fik prJgling:1r med hildesheim~k och 
>lcllin•k \lampgr.lVcring. Myntorten 
Hildc~hcim kornmer au ~kildra:. in· 
gående och utforligt i en annan anikcl. 

20 Jfr dc"utom Lugcrqvist 1981 och Be hr 
och Ulon,ka 1987. 

l l Med anviindning ;av nm Riumann 1975 
likMim H;:~, : Rcichsnuin7.ab,chicd 
1566 Der Talcr wird Rcichstalcr. l. 
lfnn Tu/u :um Do/In r. M unehen 1986. 
' 7-1 f (låh 2). 

21 t-lc:d hiin >) n till Ahbtröm 1980 och 
Bchr och Ulor1~lm 1987. 

23 Med ,:;r,kild hän~yn till Hildcbr:md : 
Sn•rigt'.l oclr H'l'll.<ka kommgaiiiHt' /1 
millfii'~Jit'tiiiiiiJitlf. ftmktm)11f nclt hrlit
ninJ:.!tllt'tlal;a. del 1111. Stockholm 
187-1 -75. Sticrn,tcdt: Be,krifning flf. 
,·er friherre A.W. Sticrn~tcdt, ''cn~ka 
myntkabinett. Numi~llulfifkn Medtle-

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: Ingång Narvavägen 

(hörnet Linnegata n) 2 11. Stockholm 

Speciatutstallningar: 

"Gustav ll l:s medaljhistotia .. 
tom 15/10 -92 

"Sparbössot'' i Histotiska museet 
tom 'Zl/9 -92 

Ring i ovrigttelefon 08· 783 94 00 
för infotmation. 

Museet: 
Tisdag-söndag 12-17 

Måndag stängt 

Besökstid: tisdag 13 - 16 
ingång Narvavägen 

Besöksadress 
{efter överenskommelse om tid 

pet telefon): Stotgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08-783 94 00 

lemden VIIVIJ . Stockholm 1880 
{hänger ihop med tab 3). 
Oldenburg: Beskrifiling öjl't•r J. F. H. 
0/drnlmrgs sam/in;: uj s,·enska . . n·cn
ska besinningornes och lnntgref\'t•n 
Fredriks hessiska mynt, Stockholm 
1883. 
Dr Schulzcs samling: Gustav Il. Adolf. 
Köni!! von Schwcdcn. Miinzen und 
Med;;illen. Auktionska((l/og ritla/ph 
Ht>ss Nachfnlger. Frankfurt / Main 
1896. - Jo~ph und Fcllner 1896. -
Kull 1910. - Druuns samling: Samm
Iung des Herm L. E. Bruun Tn Kopcn
hagen. schwcdische Miinzen. Del l. 
Auktio11skamlog tidn/ph Hess Naclt
folger. Frankfurt Main 1914. - Hack! 
1970. - Ahlströrn 1980. - Lagerqvi't 
1981. - Bchr och Ulom.ka 1987. -
Ulon~ka och Erzmann 1987. - Ulon
~ka : Dit' Hildeshrimer Talerpn~l(lln,l(t'n 
1·on /631 fi1r Gustm· Il. Allo/f \'1111 
Sclrwt>den (ej offentliggjort manu
skript. jfr 1). 

H Med användning :1\' Kull 1910. Ahl
strörn 1980. Bchr och Ulonska och 
ErLnmnn 1987 (kanan). 

Foto: ATA. (0\'C'f'Sä//ning Maj Jarl 
hearbruul a1· .\'-U Formmtft·r 

och L<m O. I.Ltgerq1'i.n.) 

o 
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Abomynt i ett estniskt depåfynd 
Av Ivar Leimus 

D c.::n 23 augu ~ t i 1989 hittad.:~ 
en skatt frå n 1500-takt un
der jordbruksarbete bakom dc 

byggnadt:r so!n hört t iii den tidigare 
herrgården Uksnurme niira Tallinn. 
Estl;nd. Mynten fikvarades i ett lagt. 
flatbollnat. koniskt hronskiirl som 
vidgades mot mynningen och ~om 
hade sönderbrutits av jordbruksred
skapen. På kiirlets botten lanns frag
mem av grovt linnetyg. Skatten be:.tår 
av 2.436 mynt. huvudsakligen prägla
de i sti-ider i Livland. Det linn' em~.: l 
lertid även exceptionellt många sven
ska mynt. närmare bestiimt 273. D.: 
yngsta mynten i fyndet ii r "la llinn
schillingar från 1536.1! Sammanstil il 
ningen nedan redovisar cnda't dc 
svenska mynten mer i detalj . 

Av speciellt intresse mr svenska lii
sare är utan tvekan de sju 'h iirtugar
na från Åbo (fig 1). av vilka Lager
qvist 1970 endast noterade sex kiinda 
exemplar.l' På tv;\ decennier har anta
let nu stigi t till 19:'1 l litteraturen har 

BALTIKUM 

livländska Orden 
1- 231 . Wenden. 

232- 297. Riga. 
298-1340. Revat. 

Ordensmåsiaren och ärkebiskopen av Riga 
1341·1495. Riga. 

Ärkebiskopen av Riga 
1496-1576. Riga. 
1580 · 1581. Kokenhusen. 

Biskopen av Dorpal 
1582-2079. Dorpat. 

Falskmynt 
2080-2097. livländska Orden. 
2098-2099. Biskopen av Oorpal. 

SVERIGE 

Sten Sture d ä. (1470 -1497, 1501 -1503) 
2100. Stockholm, örtug 1478. 
2101 -2109. 'h örtug 1478. 
2110-2128. '!2 örtug uå. 
2129-2215. Västerås. 'h örtug u å. 
2216-2222. Abo. ' 11 örtug u å. 

Hans (1497 -1501) 
2223-2229. Stockholm. 'h örtug u å. 
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dessa nwm hänförts til l Sten Sturc d ii. 
(1--170-1497. 1501 - 1503). och beläg
rinc~n av Åbo av rvska styrkor 149S
t497 då Sten Swre.själv befann sig på 
s l ouct~' Denna bestämning är uppen
barligen baserad på likheterna mellan 
dessa mynt och andra frå n samme re
cent. Emellenid var ut rörandet tradi
tionellt och förekommer också under 
Gust<W Vasa (1521- 1560)."1 Det är 
dessutom kännetecknande a ll alla 
skaller där 'h örtugarna från Åbo in
går tillhör en betydligt yngre period 
iin den antagna präglingstiden. näm
ligen 1530-talet (Mörkö i Sverige -
slutmym 1531; Simune i Estland -
slutmynt 1533: Oksnurmc i Estland 
- slutmynt 1536) .6' 

Bokstavstyperna utgör eu intressant 
drag på mynten. Såväl bokstäverna H 
som C av romansk typ liksom E av 
övergångstyp är ovanliga på svenska 
liksom andra 1nynt från området vid 
1400-talets slut. Reniissanstyperna 
biirjacle ersälta de förhärska nde go-

Svante Sture (1504-1512) 
2230·2242. Västerås. 'h örtug u å. 

Sten Sture d y. (1512 ·1520) 
2243·2246. Stockholm. 'h örtug 1515. 
2247-2330. 'h örtug uå. 
2331. Västerås, 'h örtug u å. 

Gustav Vasa 
2332-2334. Västerås. 
2335. 

fyrk 1529. 
fyrk u å. 
(1529·30). 

2336-2337. fyrk 1530. 
2338-2345. Stockholm. fyrk 1522. 

2347-2358. 
2359-2364. 
2365. 
2366-2369. 
2370-2371. 

Falskmynt 
2372. 

fyrk uå. 
(1524·1527). 
fyrk 1528. 
fyrk 1529. 
fyrk 1530? 
fyrk 1531. 
fyrk u å. 

Sten Sture d y. Stockholm. 
'h örtug u å. 

DANMARK 

2373-2376. Kristian l (1448-1481). 
2377 ·2378. Hans (1481·1513). 

tiska majuskeltyperna på n ord~.:uro 
peiska mynt först på 1510- och 1520-
talen.'' Diirfå r är dt:t tiinkbart all 
mynten tillhör en senare period. Det 
iir frestande all se.:: ell samband med 
Tallinnborgmästaren Jacob Richer
des. som a; Gustav Vasa liek tillstånd 
au prägla mynt i utbyte mot ell lqn.~' 
Ridlerdes började myntningen i Abo 
1523. men överförde snart verksam
heten till Tallinn men lic k avbryta den 
på hösten 1524 pga silverbrist sann 
opposition från ordensmästaren \Vol
ter von Pleuenberg (1494 - 1535). En
ligt bevarade dokument präglade Ri
cherdes ören. örtugar och fyrkar i 
Åbo. men enbart fy rkar i 111llinn. En
ligt honom var l111linnmynten 4-lödi
ga (25 %) så all en mark silver (208 g) 
gav 220 mynt. Det ger en medelvikt 
av 0,94 g ,per mynt. Medelvikten mr 
mynten i Uksnurmeskallcn ii r 0.92 g, 
men skillnaden kan mrklaras av a tt 
mynten blivit rengjorda från oxid. l 
Sten Stures myntkontrakt från 1478 

LITAUEN 

2379-2406. Aleksandras (1492 -1506). 

POLEN 

2407-2423. Kasimir Il (1447 -1492). 
2424. Sigismund l (1506 ·1548). 

TYSKA ORDEN 

2425. Michael Kuchmeister 
(1414-1422). 

2426. Ludwig von Erlichshausen 
(1450-1467). 

2427-2428. Heinrich Reffle von Richtenberg 
(1470- 1477). 

2429-2430. Martin Truchsess von 
Wetzhausen (1477 ·1489). 

243 1-2433. Johann von Tielen (1489· 1497). 
2434. Obestämbar 

TYSKLAND 

liibeck 
2435. Witten 1502. 

Mecklenburg 
2436. Albrecht VI (1503-1547) 

SNT () · '12 



•
. , 
' 

' 

Fig /. Abu.fyrkar u å i skauf.\'lltlet frtln Ob111mn<'. Estland. Enligt förflm arl•tt priiglmle i 'fi'tllinn 152-1. Fmo: l l'llr L··inttt, , 

och 1480 angavs vil.:tcn mr 'h ÖrtU· 
gen till 0.99 g.91 Den fakt iska vikten 
är något lägre (0.95-0.96 g) 101 men 
ändå högre än vikten för Åbomynten 
i Oksnurmeskatten. 

Egenskaperna hos 'l: örtugarna gör 
att de kan betraktas som fyrkar priig· 
lade av Richerdes. Emellertid måste 
man ha i beaktande au svenska mynt 
(huvudsakligen 'h örtugar) inte bör
jade cirkulera i Livland fö rrän på 
1520-talct. sedan den lokala mynt
ningen av schillingar hade upphört.11 ' 

I estniska skatter från denna tid iir hu
vuddelen av dc svenska mynten priig· 
lade för Sten Sture d ii och Stcn Sture 
d y under den s ista fj ärdedelen av 
1400-talet samt början av 1500- ta· 
le t.IZI Därfö r skulle förekomsten av 
Åbomynt i estniska skauer inte vara 
förvånande, även om de faktiskt hade 
präglats vid 1400-talets slut ]huvud· 
delen av de '/: örtugar som tradit io
nellt förs till Sten Stu re d ii iir prägla
de under Sten Sture dy - övers anm]. 

Det är emellertid anmiirkningsvärt 
att inte mindre än 10 av 19 kän~da ex 
av 'h örtugarna från Åbo har h ittat~ i 
Estland oc~h endast fem i Sverige. Lo
kaliseringen av de estniska skatterna 
avspegl_~s också i ~am tida skrift liga 
källor. Uksnurme ligger endast 20 km 
från Tallinn medan Simune ligger ett 
par km från Rakvere. Det var till fog
den i Järva. som residerade i Rakvcrc. 
som ordensmästaren Plettenber!! ad
resserade si tt brev år 1524 och varna
de honom för de underhalt iga svenska 
mynten präglade i Tallinn.1j 1 

Den andra samtida nominalen prih:
lad i Åbo, örtugen, har hitti lls inte pft
träftius i Estland. Enligt dc skri ft liga 
källorna präglades inte örtugar i 1hl
linn och de passade för övrigt inte in 
i myntriikningen i Livland under den
na tid. Det ii r karaktii ri~ti skt att iiven 
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örtugarna har hinats i skaner från 
1530-talct eller senare (Storhammer 
i Norge - slutmynt 1530: Fotskäl i 
Sverige - slutmynt 1534; Vaala i Fin
land - slutmynt 1 544). 1~1 Sti len på 
örtugarna är densamma som på 1/ : 

örtugarna. Precis som för '1: örtugar
na har örtugarnas utformning likheter 
med Gustav Vasas mynt. ' ~' 

Med undantag mr allmänna stilis
t i ska tl rag fi nns det inga skiil att date
ra dc hiir behandlade 'h örtugarna 
till Sten Sture d ii. Förekomsten av 'h 
örtugar från Åbo i alla skauer från 
1530-talet. andelen i estniska skatter 
samt bok~tavstypcrna gör au man kan 
framföra teorin a ll dc präglades av 
borgmästaren Jacob Rieherdes i Tal
linn år 1524. 

l detta sammanhang kan det niim· 
nas a ll i Oksnurmeskatten ingick även 
en förfalskning i koppar av Sten Sture 
dy, Stoekholm. '/z örtug uå. (fig 2). 

(Ö,·ersauav Kenneth Jonsson) 

•• Fig 2. Fa!Jkmytll. Sr t• n Sr u n• tly (1512-
1520). Stockholm. 1/ 1 ärtu,~ u cl. 

f i,ro: Nar Ll!inws. 

Noter 
11 t Lcimm. Ein ~piit minclahcrlichcr 
Miinl~r.:hat z \'OIII Uksnunne. Ecst i 
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konn;ll~:ldu,cd. 39/1990. '463- 467. 
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J l Enli!!t dr Pel..l .. a San-a:.. Nationalmu
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~~ T ex E Bor!!. Soumr.:,s:l kä~ tct\1 r:d1at 
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; , Jfr TG Appclgrcn. Gusta\ Va'a' mynt. 
Stockhohn t933. 
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sourccs). LLI. Festskr ift til l Lars O 
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~· l Leimus. Jakob R il: herdes' myntning'· 
affar i Finland och i Reva!. Histori'k 
Tidskri ft !Or Finland !984:2.' 108 -
122. Jfr ä\'CII Myntkontakt 1985:4-5. 
s 79. 

91 H Hildcbrand. Svcri!!c' nwm under 
medeltiden. Stockhoh~l 1887. s 85 • 86. 

lO) lbid. s 86 - 87. 

Il J Lcimus (not 6) ~ 2-13. 
111 Jfr Leimus (not l)~ -166. 

'-' t Akten und Rczcsse der livli1ndi>chcn 
Stiindel:l!!e. Bd 3: 1-19-1-1535 lkarh l. 
ArbuSO\\~ Riga 1910. nr 170. 

1" H Holst. $\·enske m~ mer og pollcu.:r 
i norske funn. nedla!!t eller år 1100. 
:-lordisk Numismatisk År;.;krift 19-16. 
s 14:! - J-13. l'\nrdisk :--Jumismati'l.. Åf'o· 
skrift t950. s 161: A F \\btcrlund. 
Beskrifnin!! iifver en fynd af ;m,:n'b 
111\' nl från Vaala i Finland. Nmnbma
ti;b Meddelanden XIV. Stockholm 
187-l. s lll -YI.I-36 

W Jfr l.agcrqvi't (not 2) ~ 130. nr 7: Ap· 
pclgren !not 5) nr 18. 19; B Ahbtröm. 
Y Al mer och B HenHnina:;,;on. Sveri
ges mym t521- J977. Sto;khnhn 1976. 
,12. nr:!2-26 O 

15 1 



Apropå 
världsutställningen 

i Sevi lla 

När mynt och fornsaker 
skulle ställas ut 
på världsutställningar 
Under 1800-talet genomgick mu~ci
,·iisendet en stark utveckling. blide 
nationel l! och internationel l! . ~'ni r d~-: 1 
giillde det in n: arbetet följde man e ena 
erfa renheter och regler .. men niir ~det 
gällde utstiilland~o:t a\' fcirem :il~.:n p;i
verkadcs man siikcrt av alla dc viirld~
utstiillningar som från 1851 öppnade~ 
med jämna mellanrum. D~.:ssa utstiill 
ningar avsåg ursprung l igen au vba 
den viixande industrins produkter och 
teknikens framsteg men kom snan 
iiven au innefalla etnologiska tlch et
nografiska alster. Fiir många liindcr 
va~ det iiven viktigt all visa deras 
långa och ärofyllda historia samt 
högtstående konsthantverk. All även 
den svenska regeringen var intress..: 
rad mrstår man av utstiillningarnas 
popularitet och genomslagskraft. Föl
jande siffror är mycket bdysantle: 

Är Antal Antal 
utställare ca besökare ca Plats 

1851 London 17.000 6 miljoner 
1855 Paris 24.000 5 miljoner 
1862 London 30.000 6 miljoner 
1867 Paris 33.000 11 miljoner 
1873 Wien 42.000 7 miljoner 
1876 Philadelphia 27.000 10 miljoner 
1878 Paris 53.000 16 miljoner 
1889 Paiis 62.000 32 miljoner 
1893 Chicago 70.000 21 miljoner 
1900 Paris 60.000 48 mil1oner 

Som jämförelse kan nämnas all Stock
holmsutställni ngen 1897 hade t a 
3.900 utställare och C<1 1.2 miljoner 
besökare. 

På samrna säll som i debatten om 
dagens EG-fråga ansåg det svenska 
kungahuset och regeringen under 
1860-talet att man "inte lar missa t{t
get:· Nu skulle vi själva göra utstiHI
ningar och samtidigt delta i andra liin
ders mani festal i o ner. Efter t idigarc 
århundradens strävanden au pla~era 
Sverige bland viiridens ledande nat io
ner hade landet under 1800- talet bli
vit en andra rangens nation. Genom 
att uppvisa svensk teknik och ku ltur 
skulle omvärldens syn på Sverige 1\ir
ändras. 
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Palm.w•t fiJr IIIstäiiningen i Dubli11 /865m· A. G. Joucs. 

Till en imerna1ionell utstiil lning i 
Duhlin 1865 önskade den svenske 
kommissarien visa "keltiska' ' foremål 
ur Statens Historiska Museum. Den
na fråga avstyrktes kategoriskt av riks
amikvarien Bror Emil Hildebrand. 
Han ansåg det riskabelt att sända mu
seiföremål så långt bort. och att forsk
ningen knappast vann något på au 
se förem ålen lösryckla ur s itt sam
manhang. Den gången avslog därmr 
Kungl. M:~: ! utställningsanhängarnas 
begäran. Aret därpå kom dock näs
ta förfrågan. Centralkomm itten för 
svenskt dellagande i världsutställnin
gen i Paris år 1867 önskade denna 
g;ing utstiilla serier av museets fore
måL Den nya utställningen lovade att 
bli den största dillills och det var vik
tigt med e ll ston ~venskt deltagande. 
Frågan behandlades i Vitterhetsaka
demien. som då var huvudman fO r 
Kungl Myntkabinenet och Statens 
Historiska Museum . Den 2 oktober 
1866 antecknade Hildebrand !Oljande 
i akademiens protokoll : 

Mt•d iufordmudt• af underdånigt utlå 
lllntle /w,fe Kang f. Maj:r till Akademien 
(lji·erlt•mnlll l!n 1111tlt rdånig skriji'dse från 
Ct•ntml Kommiu!n fOr Allmäna indusrri 
utsuY/fui11gen i hufiudswden od1 fär Sl·e
ri!ll'-' dPitagmldt• 1 nlistkommandt• års 
l't·rfd.wxp11Jition i f'(ll·is. med anmälan , au 
l'id .\ ismiillttttfa exposilinn }i1mes jiir Jnmje 
ln11d ~~f.vedt särskiltir wrymme för landets 
äldre industri oclr konsw/ster allt ifrån 
iild.~Ut odt filrltistoriska rider. oc/r med 
lu•m.11iilla11 1111. fOr l'illlllllufe af önskl-iini 
fi t!lstiilldiJI IIl't i11n111 dem åt 5\·erige upplåt
III/ aj(lellliiiJII'II , bidmg måue få ttr Swu·m 
.wmtfin~:ar Willgas oclr till Paris t'ifi'elfäm s . 
samt ull. i htilulelse af bifirllltiirri/1, Che
ji·m t• flir Amiq1·itets Must>11111, Ufrrwkam
man•n od1 l!ib fimlu·ket måue anbefallas, 
mr i .1'11111n !d ml'll dt•~tflir Srerige flirordltlr-

de kommi.uaril'll 1iff Pa ri.lt'r Expm itionc•n 
ombesiirja urml af sådmw flirettull . som 
jimws tjenliga till betecknande af,·igti~:an• 
perioda i det industriella och konsrnlirfi~:a 
arbl'tets historia ittom S1·erige. 

Sedan undcrreckmulwmltlft. all den III
sedda kommis.wtrien }ilr Pariser F..rpo· 
sition Herr Kamnwrlterren l·itfmef(ielm 
muntligen upplyst all kommitee11s ii11ska11 
vore. all från Suuens 1/isrori.~ka Museum 
få unagn, icke enstaka piecer. 1111111 ,\l•rier 
af de filremåf. som i M1tseet.1· olika afilc-1-
,i,garjormrns, samt all dessa un•a f bäm 
under insumdande Nm·emba månad h·m· 
nas ombord ptl der km nfartyg . som kom· 
mer au i.ifiuföra exposirionens artiklar 
till Frankrike fOr nämnda t•xposirion . som 
öpp11as den l April nästkommalille tlr, oclr 
Akademien lcirir sig flirelä.w s de wlåtan 
den . ln·i/ka sistledet år af Akademiett oclt 
af Riksamiqmrien afgcif.·os. i 1111fedning 
af Grejl-e A. 1: Rosens fikarrade 1mderdå· 
niga framställning. med afseende på dt•tt 
då tillstumlande ErpositiOIII!II i Dubfitt. 
uppstod ett fättg re lifrerfäggning . unda 
lll'ilkett samtliga Herrar Ledambler yrtm
de betättk figheter 1·id det w1ckw fors faget . 
lllt fOr ert helt års tid f rån SutreiiJ M11seum 
bomaga ert större amaf af da fon nmde 
fornsaker oclt historiska märkw1rdighetu . 
/n·i/ka dessutom . såluttda l'l'ckW ur sirt 
sammanlumg med Museets tlfriga .mmfin· 
gar. skulle foga 1·am egnade artl•ticka syn
nerlig uppmlirksamltet på Vcrfd.r('.l'f10Sitin
tten . i synnerhet som det icke kan hlifm 
fråga om art wsiinda 1'åm i jonlen jr11111a 
oriemali.rka guld- oclt si/fl'er-skauer eller 
andra färemtlf införda f rån f rämllutttde 
länder och således icke represellll'mdt• 
Sl'ensk iiidustri eller kottstflinligltet ; orlt 
stamuu/e Akademiett sålunda i enlu11/igt 
bes/w au pa gruttd af ln·ad i det filr fidet 
tlr afg ifiw urftltandett bl!f'l'it ltt({'iirdt oclt 
1111 1mda öfverläggnittgen yrtmdt. ltos 
Kottgl. Maj: t i underdånig/ter t(/.~tyrktl tfct 
af Cemral Kommiteli väckta jiJrslaget. 

Denna gång tillstyrkte Kungl. Maj :t 
utställningskornmittens begäran , trots 
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au Hildebrand och all;t akademiens 
ledamöter yttrat betänkligheter. Dc 
utställda föremålen inskränktes dock 
till stenyxor, pilspetsar, flintskärvor 
och dylikt. Att varken guld- eller sil
verskatter ingick i utlånet beror på 
att även Ludvig Manderström, som 
var tllrikess tats~tlinister. delade Hil
debrands åsikter. Till Leonard Fred
rik Rääf skrev Hildebrand 12 novem
ber 1866: Å/ven kungen lånade öm åt 
mina skäl. Vidare skrev han: Vid näs
ta 1·er/dsexposition jbrmodar jag au 
anspråken stegrats så, att man före
s får ursändander af Gustaf Adolfs och 
Carl XI !:s fik riff den skådelysma pub
fikens begapande. 

Av dessa rader fOrstår vi att Hilde
brand knappast var en nytänkarc när 
det gällde utställningar. På grundval 
av vad vi känner til l om Hildebrand 
från andra sammanhang vet vi att han 
var en stor patriot som var mån om 
Sveriges rykte. När ut länningar be
sökte Stockholm ville han aldrig visa 
våra plåtmynt. Han var rädd för att dc 
skulle anses som primitiva. På sam
ma sätt ville han undvika att skicka 
iväg forhistoriska lerkrukor och sten
yxor som ju i me kunde på ett jämnlikt 
vis konkurrera eller jämföras med t ex 
romerska eller keltiska föremål. För 
att förstå våra fornsaker måste man 
sätta in dem i ett större sammanhang 
- något som man knappast gjorde på 
de stora utställningarna. 

Vad än Hildebrands mening om ut
ställningar var, så hade de stor bety
delse för arkeologins utveckling som 
vetenskap, liksom de kongresser som 
med jämna mellanrum började hållas 
from 1860-talet. 

Hur gick det då för våra föremål i 
Paris? Jo. efter hemkomsten invente
rades utställningsföremålen och man 
fann att en del saknades som tex en 
flintskärva, en sliphälL en smal tresi
dig pilspets och en samling avtryck av 
medeltidssigilL 

J Vitterhetsakademiens protokoll 
den 4 februari 1868 skriver Bror 
Emil Hildebrand lakoniskt: Akade
mien famz någon annan åtgärd icke 
kunna vidtagas, än au i illl'elllarium 
allleeknas h rad som sålunda gåu för
/oradt. Utvecklingen går dock sällan 
att stoppa. Idag hör utlån till varda
gen. Kungl Myntkabinettet deltar år
ligen i flera stora utländska utställ
ningar och vissa museer. tex Natio
nal;;useum. har en egen avdelning 
inom museet som endast sysslar med 
dessa frågor. lan Wiselm 
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' PERSONALlA 

Ryno Fribergs porträtt m• Bertil 7ingHr6m /992, An• sta Myntmuseum. 

Gert Rispling 50 år 
Gert Risplings 50-årsdag den28mars 
tirades med en mottagning på Sand
hamnsgatan 52. Vänner och kolle
ger från bl a Stockl10lms universitet , 
Kungl Myntkabinettet, Svenska Nu
mismatiska Föreningen. Sven Svens
sons stiftelse, Gunnar Ekströms stif
telse samt jubilaren> närmaste familj 
uppvaktade med tal, blommor, en 
större penninggåva (avsedd fOr semes
terresa t i Il något land i eller nära det 
forna Kalifatet) och andra presenter. 

Gratulantlistan upptog ett nittiotal 
namn, därav åtskilliga från Tyskland 
och USA. Rispling hyllades både för 
sina nyskapande insatser inom CNS
projektet och för sin beredvillighet att 
alltid ställa s itt stora kunnande till 
andras fi'irfogande. 

Från den yngsta generationen mynt
forskare, tre studenter från Arkeolo
giska institutionen som valt numis
matiska ämnen för sina 3-betygsupp
satser, kom den originellaste presen
ten, ett ökenlandskap i mini format 
med sand. kaktusar. vitklädd beduin 
och en textad f<:idclscdagshälsning på 
arabiska. ~ 

Fmo: Frir~ Engsrräm . KMK. 

Bertel Tingström avtäckt 
Den Il juni i år hedrades fil dr Bertel 
Tingström med att få sitt portriiii av
täckt i Avesta Myntmuseum , som ju 
ide- och utstiillningsmässigt är hans 
skapelse. Konstnär är Ryno Friberg. 
På inskriftsplattan läses '"Bertel Ting
ström , myntutställningens skapare 
och museets mångårige rådgivare:· 

Porträttet var en hyllning inför 80-
årsdagcn av Stiftelsen Avesta Mynt
museum och direktör Bo Ax: son 
Johnson. 
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Reklamsedlar 
Allt sedan slutet av 1700- talet har 
sedlar avbildats. helt eller dclvi~. för 
reklam och underhållningssyfte. Fab
rikör.:r ot:h firmor anviindc ofta de 
lokala privatbankernas sed lar som 
mrlagor när presentkort och liknande 
rd: lam utformades på slutet av 1800-
ta let. Meningen var in te att exakt ef
terlikna en äkta sedel. utan att nå ut 
med företagets namn och utbudet av 
varor. och då gärna på elt liiltsamt och 
skämtsamt sält med fOrvrängningar av 
exempelvis va lör. utgivningsår odyl. 
sedelavbildningar kan siigas ha varit 
på modet och gjordes ih·en ofta som 
politiska Oygblad. som jubileums
skrifter för företag och banker mm. 
Ibland utformades avbildninearmt 
medvetet for förväxling av äkta sedlar 
i syftet alt roa (enligt Torgny Lindgren 
i Nordisk numismatisk unions med
lemsblad. nr 5. 1949). 

Reklamsedeln från J Johanssons 
Skrädderi och Klädeshandel vid 
Kuncstor!!et i Götebor!!. etablerad 
1888. ga\:S ut för alt locka kunderna 
till större inköp. På nedre delen av 
sedeln. som har Göteborgs Enskilda 
banks 500-kronorssedel som förlaga . 
kan läsas att .. pengar förtjenar alla 
som göra sina inköp hos ovanstående 
firma 5 'k kassakvilton erhål ler liVar
je kund. Vid uppvisandet af 100 kr i 
kassakvilton å uppköp under l år. er
hålles varor för 5 kr efter fritt va l:· 
Butiksinredningen är dessutom avbil
dad . _ 

Uno Lindgren - en 
kontroversiell heraldiker 
Fd nvdeln ingsdircktörcn hos staten~ viig
ve rks centralf6rval tning U11o Li11dgre11. 
Alvsjö, avled den 8 mars J 992. 76 år gam
mal. Han var fOdd i Lidköping den 5 de
cember 1915. son av köpman Carl Hj 
Li ndgren och Eli n Johansson. kun1 ;om 
skolpojke till Stnckholm. dii r hnn väx te 
upp i Älvsjö vi llastad och 1936 tog studen
ten - med A i historia - vid Södra latin. 
Han inskrevs diireftcr vid Stockholms hög
:;kolas juridiska faku ltet och va r anstiilld 
vid Stockholm> stads kammarkontor. men 
.:cnomgick s:untid i!!t Inst itutet för social
poli tbk och komiillln:tl utbildning och 
for,;kning. från va rs emiriga kuro han dip
lomerade, 1938: långt senare uppgmd..:ra 
dcs denna till :tkadembk stiillning som 
'ncionomcxarnen. Han inträdde 1938 som 
amanucm, i övcrstathållareiimbetet. tente
rade i snabb lhljd efter kriget av den juri
di:-ka avdelningen fur en tiink t pol rnag och 
iivcrgit·k 1946 till d:'tv:t r:tndc kungl viig-

15-1 

Reklam.lt'dt'lurgil·t•ll m· J. JolumJSOJIS Skrliddt•ri och K/iideslumt/1'1. Giirelwrg. Baksit/mr 
,·isar c11 dam/.. sedel som tir så rmgc11 origi11aler. till t/1'11 måsu• ha \'llriz myckl'l farlig. 

1-lno: Gabriel llildelmwd. RIK-ji>ro. 

od1 vallcnbyggnads,tyrcbcn. diir han blev 
fiirste antanucrl> och revisor 194 7. f1irstc 
bvråsckrctcrarc 1956. från 1964 vid ti c 
vlighi, toriska ~amlingurna. uiir han blev 
intendent 1970. från 1972 med byr:\tlirck
törs ställning och 1979 till pensinneringen 
1981 med avdelningsdirektörs. Diirjiirntc 
var han sekretcrare ho' rikshcraldikcriim
bctct 194!1 -49 nd1 Svenska exl ibrisiiire
ningen 1947 - 48 sm111 hcraldi,kt ,akkun
nig mr riksd:tgcn 194S och A lands lands
ting 1949 - 53. Hans nii rmas tc iir ~ys tcrn 
Brita nted make fd elverkschef Folke Mcll
vik. A lings~1s. Förra hu ~l run Maij - Li,c 
Kuylcnslicrna hatk avlidit fem dagar tidi
gare. 

Uno Lindgren> giiming. l'riimst mani
fc>tcrad som heraldiker. viicklc blandade 
k;in~lor. ~~\ Uven han~ bnrtgttng. Han var 
begåvad. energisk och besalt >tora kunska
per inom 11\r nut ida lhrh:,llandcn s;\ udda 
iilnncn ''"11 ceremonier. hov. kungligheter, 
Giirinl!. hera ldik och ordcn>vibcndc. ~H
hiinda-kan rnan i vi,sa av~ccndcn jiirnllinr 
honom med en gu, tav iansk iimbcl>man. 
friherre Edcknmt7.. '"'11 enl igt 'in 'cm ida 

Bild: 1-ilfo Schikolo. P 39112-1. IVh·11 /-119 
1970. 
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Vid Kungstorget 7 i Göteborg har 
dock a ldrig nämnda butik existerat. 
Manufaklll r- och kortvaruafflirsinne
havaren Erik Johansson. etablerad 
1885. som hade Svea-Boden vid sam
ma adress. iir den trolige utgivaren. 
Genom alt uppge felakt iga upplysnin
gar kunde han ej ställas som ansvarig 
om sedeln skulle råka fOrväx las. Som 
E N at horst - Böös noterat i B A hl
ströms myntlista nr 42 1972, har se
deln använts av bondfångaren Sjölan
der då han försökte bedra paraplyma
karen Andersson. Paralleller kan dras 
till händelser i dagsläget då tidskrif
ten Gazette publicerade en 1000-kro
norsscdel. som snabbt ko m i omlopp 
bland allmänheten. Redaktö r Kurt 
Hedberg avsäger sig dock allt ansvar. 
och anser det underförstålt alt det var 
frågan o m elt skärm . 

Heidi I11SSi 

Arne E Hedlund 
Box 3444. 165 23 HÅSSELBY 

Tel. 08-89 52 01 

MYNTALBUM 
(gängstift) 200 x 240 med 15 blad 

för 130 TBT ramar 

130:-

Lista skickas gratis 

minnestecknare Karl Ragnar Gierow drev~ 
av ärelystnaden. Ingendera tillhörde nå
gonsin hovet. men uppehöll sig i dess ut
kanter. Planform fOr den forre blev kungl 
teatern, mr Lindgren föreningen Berna
dotte-musei vänner. Som sekretcrare däri 
sedan 1963. den sista tiden ordförande, 
drev han denna efter egcl kynne, vilket 
förskaffade Carl Johans f6delsehus i Pau 
statsbidrag och honom själv hederslcda
motskap, kungamedalj och två franska 
ordnar. En annan planform wrr sedan 1951 
det hembygdsrörelsen närstående Svenska 
kommunalheraldiska institutet. som under 
Lindgrens ledning skapade ell drygt sjut
tiotal kommunala vapen. oftast i samarbe
te med den skicklige tecknaren Sven Sköld 
<t 1986) och i konkurrens - vilken ofta 
kan va ra berikande - med riksarkivets 
statsheraldiker. En kort tid hade Lindgren 
sjiilv ti llhört det gamla riksherdldikeriim
beret. då präglat av personliga motsätt 
ningar och slutl igen 1953 ersatt med rik~
arkivets heraldiska sektion. Han sökte den 
nya rjiinsten. ifrågakom ej därtill i avsak
nad av forme ll akademisk examen och 
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Fynd av myntstamp från 1500-talet i Stockholm 
l samband med rivning och nybyggnation i kv Svalan. Norrmalrn . Stm.:kholm 
utfordes under hösten 199 1 e n arkeologisk undersökning. Ptr en smal remsa av 
den intill kvarteret liggande Valtugatan påtriif(;rdcs rester av triihusbebyggelsc. 
som uppfOrts nära den dåvarande strandkanten urider tidsperioden ca 1530 -
1640. (Man började tro ligen bygga p<'r denna plats strax efter alt Klara kloster 
revs 1527. Den senurc tidsgriinscn hiinger samman med tlcn sto ra gaturegle
ringen som påbö~jadcs och till stor del genomfö rdes i denna del av ~t<Jdcn p<i 
1640-talet. Då drogs den nya Vauugatan fram och lades !>0 111 el! "lock" iivcr 
den gamla bebyggelsen.) Ylymstampcn iir funnen i ett mäktigt avfitllslager i 
anslutning till det sena 1500- talcts strandkant. Den iir av j iirn och har anväm~ 

!Or Erik XIV. 'h öre 1564. Ungden iir 78 mm och diametern 22 mm . 

arkiverliorenhet. men åstadkom i det långa 
loppet genom vidtalade riksdagsmiin. JO
anmiilningar och överklaganden all tjfins
ten reducerades till en "tillik:uj iinst''. diir
med forhindrande befordringsmöjligheter 
fiir den yngre akademiker som systema
tiskt meriterat sig i iimnct! Hans synsiitt 
på heraldiken var mera juridiskt priiglat 
Jin den skolade historikerns. Hans 1951 
utgivna fleraltlik i .S\'I'II.~kajllrjill/llingm· 11 
iir en användbar nmterialsamling men 
utan register och hans innehållsriktt upp
sats om "Den konununala heraldiken" i 
kommunalförfattningarnas jubileumsbok 
1962 var polemisk och sköt över mi\lct -
liksom ofta cll ha lvsekc::ls orfikncliga tid
ningsinsiindarc i vill ski lda iimncn. Ange· 
lägna krav på större akrihi tilliiilipades 
dock ej konsekvent av den bisrre kritikern 
sjiilv. En annan svåröverbl ickbar sida var 
den som "spökskrivare" ;\t riksdagsmiin 
av alla poliriska kuli\rcr med morionstcxlcr 
från vatikanmrbindclscr via riksvapnet till 
tronfliljdsfrågan. 

För att återknyta til l den niimndc gu~

taviancn. må avslutas med el! citat ur C P 

Barhm Århl'lll 
Swckholm-' Srmlsmust•um 

Foro: Mark 1/unjo. 

Srockholms Sratlsn /lt.sewn. 

Hagbergs minnesnnl(irandc 1821 : "Till 
den innersta grumlen av mii nniskohjiinat 
triinger intet di.klligt öga: och därfor borde 
vi alltid vara milda och skonsamma i om
dömet om medmänniskor. Det gives icke i 
naturen nolgot lju~ utan skugga:· Utan Uno 
Lindgren bli r svensk offent lig heraldik 
nrvivclakt igt lugnare - samtidigt blir den 
emellertid mycket tråkigare. 

Leif Pålti.I'SOII 

u Jfr rcccnsi1lll ;1v Arvid Berghma n i Norr
kilpinils 'fidninJilll' 3- 1- 1952. s 6. vm
tryckt i Skmulinm·isk Numi.1·matik (Le
rum). nr 5/ 1979. s 26: Sven Tito Achcns 
lovord i l-lem/disk 1/tls.l'krifi. nr 15/ 1967. 
s 212. not 11. m;htc nog lii•as med el! 
vi~st "understatement ... men har likväl 
okri ti skt abcropats i l1tpenhilden (Gräs· 
torp). nr 22/ 1987. s 258 (jfr Lennart 
Gilljam i So•D. 29/3 1992. s 21)! 
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MEDAL.JNYTT 

Artikel presenterad via Munzverein 
Neumarkt/OPF. u. Umgebung e. V. 
grundad 1990 - Medlem av den 
Tyska Numismatiska Föreningen. 

Kristoffer av Bayern 
En minnc~mcda lj har utgivi t> över Krb
toffcr II I. pfalzgrc,·c av Rhcn. hertig av 
Bayern. kung av Danmark. S,·crigc och 
Norge (1440 -1448). Den är ~lagen i >ihw 
till 575-årsminnet av Kri~toffcrs fiX!chc. 

Diam 40 mm . ,-ikt ca 27 1!. fin ~i lvcr 
999/ 1000. upplaga 150 ex. Utka't Jo,cr 
Hackl. Tillverkad av Mcdai lkn - Kun~t 

Pislor i Fiirth. 

Omskrift: CHRISTOPH lll.PFALZGRAF 
BEl RHEIN· HERZOG IN BAYERN · 
1416-1991· l= Kristoffer III pfalzgreve 
vid Rhcn· Hcnig av Bayern 1416-1991·) 

År.fida: Bröstb ild. vän:;ter med kronlwtt 
(del av en teckning från omkring 1500. 
Cabinet des Estampes. Pa ris). 

Frånsida: Till vänster riksklenoderna (krö
ningsinsignierna): Riksiipplct . diiröver 
kungakrona. bredvid till höger e tt svärd 
(på parerstången J-H). nedtillmed liten 

Att starta 
en medaljcirkel 
Vmjör ime srarra 1!11 studiecirkel <JIII 

medaljer på din ort ? 

Redan 1987 hade Morton Andreasson och 
jag planer på en medaljcirkel i Göteborgs 
Numismatiska Förening. Då Ulla Ehren
svärd i februa ri 1987 va r i Göteborg och 
föreläste om dc nya sedlarnas tillkomst
historia diskuterade vi möj ligheterna och 
pumpade Ulla på uppsl <~g. Andra ~t udie· 
cirklar (bia svenskcirkeln) kom emellan 
och så avled tyvärr Morton hastigt. Mor
ton var en ivrig med;1ljsamlarc och beliist 
på onmidet. Han hade testamenterm sina 
böcker till GNF:~ bibliotek. ,:j nu lwdc vi 
ca en hyllmeter medalj böcker. Det kände~ 
!Orpliktande. 

Men vem ~kulle leda cirkeln? Harald 
Widecn var ju given. men han drog ~ig. 
Till ~lut övervann jag mina bctiinklighcter 
och satte upp mej själv som cirkcllcdarc. 
Mina kunskaper på området var niimligcn 
mycket begränsade. Trö~tadc mej med :ut 
en >tudiccirkcl ,kall '"r.1 ett xenl<'''·'omr 
'IUdicarbctc. 

FöN !!älldc det :H t viieka intre"c. Antil 
Jet !Or~Jmg om medaljer i GNF har ini<" 
varit stort. Har:dd Wideen har hålli t dc 
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>krift: MUNZVEREIN NEUMARKT 
OPF. U. UMGEBUNG e.V. 
Till höger inskrift_,På 12 r'Jder: *~EU
MARKT / 1416/ KO NIG VON / DANE
MARK / 1440/ SCHWEDEN/ 14411NOR
WEGEN / 14-12 / + HELSING-I BORG / 
1448. l= *Ncumarkt/1416 / Konung av 
Danmark / 1440 l Sverige / 14411 Norge l 
14421 + Helsing-lborg / 14-18.1 

Kristoffer var fOdd den 26.2. 1416 i Neu
mark t (Opf.) som son till pfa lzgreve Jo
hann av Ncumarkt· Neunburg och Katha
rinu. dotter till hertig Wrati~laus VII av 
Pom111crn (syster ti ll den skandinaviske 
unionskonungen Erik XIII :1v Pommern). 

Efter det att hans farbror, kung Erik Xlll 
av Po111mcrn. avs;;tts 1438 erbjöds den 
unge pfal1.greven Kristoffer an regera Ö\'er 
Danmark: år 1439 utsågs han till riksfh-

Jlcsta . Bl a 0111 hur en medalj ka nuner till. 
och om Gustav Adolf- medaljernas gra
fiska forlagor. Kyrkoherde Ku rt Hillström 
hiill också några liircdrag. bl a ett offent
ligt 0111 mcdaljkomtcn. Gunvor Svensson 
Lundqvist ta lade 1973 0111 medaljfram
stiillning. Hon gjorde ju G N F: s 30-årsme
da lj. Morton hade talat <)m med;lljsamlan
dc. och Agneta Winqvist presenterat Lea 
Ahlborn (1826 -97). Ernst Nathorst- Böös 
hade invigningstalat vid en fransk medalj 
uts tällning i en bank. Men detta var länge 
~edan. Nu bchö,•des s tora kanoner fOr att 
t?t upp intresset. Lars O Lagerqvist enga
gerades och hiill 1990 en offentlig fOreläs· 
ning i Rilhssk:l konstslöjdmuseet: ··sam
tida internationell medaljkonst:· Trots an
strängningar inllöi inget referat i stans 
tidningar. 

M:\ndagen talade Lagcrqvist in fOr histo
riclämrc i Sparreska våningen om ~·vcnska 
hi>torbka medaljeroch på kvällen i GNF: 
.. Att ,am la medaljer"" in får 65 åhörare. En 
GNFarc kornmcntcmdc: .. Att man kan va
r.l ~å liird och ändå :.å rolig' .. Efter fOrt:
drJgct gick det gansk;o län an få tio med
lemmar ;l(( anmiila sig till cirkeln. Dess
utom kom fd kommunalrådet Alf Her
rnan,,on (Ridd 1904) orh skriftst511are 
Leif P;\h i>Mlll att tillhörJ cirkeln. Därige
nom tillfiirdc> en betydande sakkunsbp. 
Sjii l" , Jet cirkelledaren under våren med 

reståndare och 1440 till kung av Danmark 
(kröntes 1443). På hösten 1440 valdes han 
i Arboga till svensk kung: kröningen ägde 
rum den 14 september 1441 i Uppsala 
domkyrka. 1442 blev han kung av Norge. 

Vid 29 års ålder gifte han sig med den 
15-åriga Dorothea av Brandcnburg-Ku lm
bach i- sin residensstad Köpenhamn. Äk
tenskapet blev dock barnlöst. 

Konung Kristoffer av Bayern visade sig 
inrikespolitiskt vara genomgående fram
gångsrik. Utrikespol itiskt fOrsökte han att 
begränsa Hansans makt. Efter en kort 
sjukdornstid avled han i Helsingborgs slott 
den 5 januari 1448. Han jordfästes i dom· 
kyrkan i Roskilde. de danska kungarnas 
begravningsplats. 

Jos<f Hockl 
(Översatt av Maj Jarl) 

studieplanen. Första versionen refuserades 
av Kursverksamheten pga för vag uppdel
ning på de o li ka studiekvällarna. DärfOr 
blev kanske andra versionen lite övertydlig 
på den punkten. 

Citerar in ledande målsättnings<~vsnit
tet: --uppnå grundläggande kunskap om 
medaljkonstens utveckling fr.in 1400-talet 
(med tyngdpunkt på de två senaste århund
radena) fram ti ll nutid. Orientering om 
medeltida objekt, som pekar f mm mot den 
moderna medaljen. Kännedom om mc
daljtillverkningens tekniker. Förståelse av 
medaljkonstens estetiska principer och 
problem. Träning i att bestämma en rnc· 
dalj. Särskild inrilnning på svensk och i 
synnerhet göteborgsk medaljkonst. Skapa 
förståelse lorden samtida medaljkonsten:· 

Som grundböcker användes följande: 
.. Mynt. sedlar och medaljer"" av Lager
qvist och Nathorst- Böös (sid 234-60). 
··s,·ensk medaljkonst"" av Bengt Thorde
man i Almanack för alla 1934 och -35 
(stenciler) och Kurt Hillströms ""Medalj 
och medaljsamlande·· (nr 8 i GNF:s små
skriftserie). Bengt Thordemans och N L 
Rasmussons ""Medaljen genom tiderna. 
Vägledning vid studiet av Kungl Myntka
binettets meda1jsat:· 

l kl ubbibliotekct hade vi sedan gammalt 
SNF:s Numismatiska Meddelanden och 
en del FIDEM-kataloger och en rad små-
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skrifter. Under somrnaren gick jag dcs~
utom igenom univcr:>i tctshihliotckct' mr
teckning Ö\'er äldre (forc dr 1957) rncdalj
litter.uur. Där fanns en 111!ingd utl:ind>k 
litteratur, men tyv;irr gamka 1?1 l!impliga 
böcker fOr en studiecirkel på \\CO>ka. 

Om inte styrelsemedlemmar ,liilh upp. 
så vet jag inte. om det hade kunn:u bli n:l· 
gon cirkel. Rolf Sandström åtog sig rcfcre· 
ra Kun Hillströms verk och presentera ~in 
egen samling. \ ilket han gjorde på ror.t:s 
träffen. Bi rgit Hahne Erik:...on lovade Iii-a 
S Sten>trörm bok om Arvid Knrhtccn 
(16-17-1718). och L:t r:>-Eril. Muhnfeh att 
studera J C Hed l inger' verk. K :tri War
burgs bok (tryck t 1890!) 0111 Hedlinger 
fanns ju. . Vi bc,tlilldc emellertid P Fel
ders arbete (1978) om honom. men det 
dröjde en halvår, innan vi fick boken ... 
Men det var vän au v!inta. Doken v:ar myc
ket \".leker. Bo Nordeli påtog ,;g re~crven~ 
rol l. Han talade vid ett mrhindcr 0111 me
daljer med göteborgsk anknytning och vi 
sade diabilder. 

För au få lite medelt ida bakgrund bad 
vi docent Gunilla Åkcrstrtlm-Hougen be· 
rätta om sina forskningar kring nordbka 
brakteater. och Rune ckrc wla om pil · 
grimsmärken. l GNF har vi en verkl ig ex
pen på mynt- och mcduljtillvcrkningstck
nik, nämligen Sven-Erik Arncll på Chal
mers. som genast ställde upp och med ve r· 
kade. Han utnyttjade bl a Ulla Ehremviird' 
framställning i hennes bok om Erik Lind· 
berg. 

Men tyvärr var det inte lika lätt nu tack:~ 
in den franska mcdaljhbtoricn. Efter au 
ha tillfrågat fem lämpliga pcr\oner ut:ln 
resultat. fick jag äntl igen napp ho~ en ala
demikcr. Skickade en li~ta på l:unpliga tit· 
lar. som finns i GUB. ~led v'J ndandc p<l\l 
kom det ett vykon. ,om meddelade nttty· 
värr hade vederbörande l?ltt fi1r mycket att 
göra ... Fonfarande letar jag ... 

Så till drkcldchagarna. Connie Wallin 
\'al de Ulf A bels bok om Carl Mille,. Sven· 
Erik Husberg talade nmurligtvi, om , ;u 
samlarområdc: Lanthushållning,mcdaljcr. 
Det resulterar småningom i en små,krift. 
Själv försiiktc jag göra det enkelt fiir mej 
genom att fOrmed la intryck fn\n den ~tu
ra medaljutställningen i Bodcmuscct. Öst· 
Berlin. ,.Die Spruchc der Mcdaillc:· Ar
kitekt SAR Elisabeth Ouhl påtog sig e tt 
engelskt arbete om cngcbka arkitckturane
daljcr. skri vet av Jcremy 1ilyloroch utgivet 
på Seaby. Le i f Påhls,on plockudc ut:an 
större anstriingningur fram e tt fiircdnag om 
svenska bclöningsmcdaljcr. Det ligger e tt 
ocrbön kunnande bakom han~ \iffmr och 
statistik på omr.ldct! Alf Hcranan,,nn er· 
bjöd en fOrcdr:ag: "Medaljen -.om rmma· 
tyrkonst". och dc~'iutom vi\adc och l.om· 
mcnterade han sin 'amling (7 kg!). v". 
ningar a\' samling:H eller cn,t;tl.a objekt 
har \ i!.:lt sig vara dc mc\t upp-.l.attadc an· 
slagen i ~tudieci rt..elarbcret. Foll.c Tu f' c'· 
SO!b per>onliga kommentarer ull ''" '·•m· 
ting tcx var hilg't nJutbara. Gcne:alut:cn 
uch idron,manncn Juhan \<)fl S)dO\\ ocnll· 
tade del; om ,ina \unna m•·daljer nch lid' 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~~ ~ lit ~ 
~ 

Oppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lordagar 10.00 - 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Slackholm 
Tel. 08·11 50 81 

om medaljer med anknytning till sin släkt. 
vi lket blev intressant och levande. Gunilla 
Åkerström-1-lougcn visade Carell-mcdal
jcr. som var ovanligt vackra. 

Även några utomstående experter på o Ii· 
ku ornr{aden lovade medverka. Historicdo· 
centen Göran Bchre har skrivit mycket om 
jacobitrörclscn (skotsk kungaätt med an· 
~pr:\k på Englands tron). Vad va r diirför 
naturligare än att be honom referera ett 
~pccialnummer av ''The Medal'' (BM. 
Lnndt?n ) om Jacobitrörelsens medaljer'? 
Sune Ombcrg - litterat! - har lovat redo
giira fOr Giscla Försehoers .. Goethe in der 
Medaillenkunst:· Lektor Lars Linge: " Rc
nä,~nsens konstideat:· Just nu letar jag 
efter en expert på Linne. (Det finns Ö\ er 
40 Linne-medaljer i Göteborgs Myntkabi· 
nen och dessutom en bok från 200-:irsju· 
bilcct a\· A Ellenius och H Klackenbcrg). 

En annan ~tudieväg har ocW prö\•Jt' : 
~tudiebe~öket. Några cirkelmedkmmar 
bc,öktc redan december 1989 Timmer
man~ordcns samling och Kungl ~lyntkabi· 
ncttct där Harald Nilsson vägledde os,. 
Henrik Ahnlund och :v!ona Lorentzon. 
Historiska Museet i Göteborg. tog emot 
o'~ i april 1991 och visade många mcdal· 
jer ur det rikhaltiga likrådet i Göteborgs 
Myntkabinett (grundlagt av M:agnus La
gerbcrg). men iiven några "vaxmodelkr" 
gjorda av Daniel Hacsling (1707. 46). 

Trivseln i cirkeln har varit mycket god. 
~k(inhctsuppleve l serna många och sist men 
inte minst har kaffepausen forhöjt stiim
ningsliigct! De varierande ämnena gör 
träffarna intressanta och roliga. Det är inte 
sil konstigt au vi fortsätter. 

Sven~ka Akademien planerar au om nå· 
got år ge ut en bok om sina medaljer. vii · 
kct naturligtvi~ blir ett gott hjälpmedel fc:ir 
'tud~r.rnde av " ·en ska medaljer. SN F har 
1987 givit ut en förteckning &·er ,ina me
daljer. Det är överhuvudtaget gott om m~
daljcr Ö\ er numismatiker. vi lket man kan 
'c i Clain-Stefancllis biblio!!mfi. Kuncl 
M) m kabinettet har ju genom åren haft :it· 
'kallag::J 'cparatutslällningar med :itfOijan · 
dc ~aWIOI!cr. Stoff skall vi nO<! im~ .akna! 
Det ar ,v'nd att inte någon a,·-o-;., kan I:J,a 
Jin,l.a - ·den lin~ka mcdaljkonst~n i ,ena,. 
re gcncr.rtionen har varit lysande. ~len n:• r 

HÅKAN WESTERLUND 
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Spt•c. \c'tllar 
Ht•talar bm {t1r \('tllar flm.> /930 

Va,agatan 4::! 
III :!O STOCKHOL~I 
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det gialler ll:tn,l.:a och nor~k:a finn' det ju 
inw n:\gra ~ pdkhindcr. 0 ivind Han,cn 
borde vi ta frum. ,;;r~kilt 'ona Jan N~mlho 
i NNF·NYTT nr l 1987 givi t ~n övers ikt 
(med litteraturh iinvisningar). 

Connie Wallin lonsliner med Axel Wal
lenberg (Lar' O Lagentvists bok). Vi får 
ett referat av Uri w Oben' hok t>lll Lca A hl
horn (av ll ritta Ek re) . Ny l it:cn har Numis· 
maliska 'amfundct i Speycr publicerat ett 
arbete uv Raincr Albert om Victor Hu~ter 
.. Von der ldce tum Gcpriige. Au' der 
Kun,tpriigcllll'ltalt und dem Mcdaallcn-Ca
binct Vietur liu\ler:· Denna bok. ~om bia 
bch:mdlar dc tckni,ka forut~!ittningarna 
iiir mcd:tlj\l.apandc. l)å' fbrtJäna att bli 
refcrer.•d. Ler f P:ihl"on kommer att re· 
cen,era Chmwpher F.imcr. bok : "An ln
tmducuun to commcmorati\C medals" (p:i 
forlag Sc::~b)). Alf Ucrman"on har ;akcn 
något i bakficl.an. ' om ror Goteborgs· 
medalJer. Har.ald Widccn :ar alllad tntres· 
,ant ... Sjal\ borde pg \"Jl göm något" 
Kung Solnch han' medaljer t..an,l.c'! ~l ark 
Jonc, har 'krivit om det ... Eller hellre 
tala om C A O"b:ahr': "Myntoch medal
jer 'tagna fiir fr~nnn;mde makter i anlcd· 
ning av krig mot Sverige:· En lämplig lä>· 
uppgift fiir en hi , tnriciHr:arc ! 

Scdan har vi dnrn 'nm vi ll vba 'ina sam
lingar: Uuniirkelscr fr:\n Andra Världs
krige t. Filrsta Maj-miirkcn och en norsk 
~a nalare . 

Kort s:•t:t: Det h:ar visat ~ i g v:ara mycket 
liittarc att fin na lii naplit:a temata nch pc~o
ncr än vad jag tmddc 191!9. Nya uppslag 
k<>anmcr und:an fl\ r undan .. 

Till , lu t ett p:ar clicrly,ninpr. Vem kiin
ncr till mignt mn gna,oren Amn GeNm'! 
Ocnnc t:r.t,cr.adc en medalj CHildcbrJnd : 
Karl XV nr :m. ,0111 ' åldc-. a\' mynthJnd· 
bre H Scllint: 1!!69 1 'amb:and med den 
nnrdi'b l.nrt-tut,ta llningcn har. At,idan 
\ i'ar Latanlarm erl.ct vad l h nfcld"pl:n
'en. $\ar muttacc' t.acl.,ann a\ Gunnar 
H uh t. Vmd' l : -1 30 91 H n nu. Den 'u m 
har n:\gnt ,,, mtrc"c .m bcr.rtt:a om cotc· 
hnrg,l.., " l.nnnuun.rl.r" medalJer b';:ue-. 
~cllltal.t.l All llcrm.an..-.nn under adrc..-. 
G:'~~ r Htl\ .'i:!X<J. -10:! :!.'i Gutebuq:. 

III'IICI l/ol111<:11. c trl..t'lledurt' 
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UTSTÄLLNINGAR 

Sparbössor 
En utställning om sparbössans 
historia under 2000 år 
Sparandets historia är också sparbös
sans. Så länge pengar har använts har 
behov funnits att förvara dem för 
längre eller kortare tid. Den äldsta 
kända sparbössan kommer från Baby
lonien. ca 300 år fKr. 

Sparbössans historia är också kul
turhistoria. Många sparbössor har vid 
sidan av sin uppgift att förvara pengar 
även varit prydnadsföremål - ibland 
av hög konstnärlig kvalitet. 

Utställningen "Sparbössor·· skild· 
rar detta populära föremål, som an
vänts i alla kulturer i över 2000 år: 
Antikens tempelsparbössor, romerska 
urnsparbössor. medeltida spargrisar, 
offerkistor och skråsparbössor, prakt· 
sparbössor i delftporslin och silver. 
mekaniska amerikanska 1800-tals
sparbössor. sparbössor i alla de for
mer och material och från alla värl
dens länder. 

J vår vardag har vi mött sparbössan 
i både hem och skola. Omkring se
kelskiftet fOr snart etthundra år sedan 
fick sparbössan sitt stora genombrott 
när bankerna började dela ut hem
sparbössor. Ungefår samtidigt börja
de skolsparandel med skolsparlådor 
i nästan alla skolor. Hemsparbössan 
och skolsparandel ägnas särskild upp
märksamhet i utställningen och hela 

MYNTNYTT 

Nya minnesmynt 
Fullrnäkti2e i riksbanken besJulade den 24 
oktober 1991 med stöd av 9 kap 13§ rege
ringsformen an foreskriva an minnesmynt 
på enusen och tvåhundra kronor skall ges 
ut i anlednin!! av 200-årsminnet av Gustav 
Il h död och att mynten skall ha fOijande 
s torlek. beskaffenhet och utseende. (Jfr 
SNT 1991:9/ 10 s 240 och 1992:2 s 34.) 

Minnesnwntet med ett nominellt värde 
av euusen kronor tillverkades av en le!!e
rin!! som beslår av 900 tusendelar guld.-50 
tus~ndelar silver och 50 tusendelar koppar 
samt har en vik t av 5.8 !!ram och en dia
meter av 21 mm. Avvikelsen från den no
minella vikten får vid uppv'.igning av Cll · 
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miljöer har därtill uppbyggts. Utställ
ningen invigdes av riksbankschefen 
Bengt Dennis den 16 · · iller-
ges här. 
september 1992. 

Utställningen 
Kungl Myntkub 
te! för 
Utstäflningsl<or~nmiissarieJ~!~'l: 
Köroerg och lan 
noteras ilrt den står utställd i Histo
riska moseets lokaler, Stockholm. 

lfill ut~Hällningen har utgiVits en 
bok. ohl sparbössans histMia - den 
första på svenska språket. Där finns 
ett ~uttiotal sparbössor avbildade i 
fårg. Se recension på s 161. 

" Paddy and the pig" amerikansk mekanisk sparbössa från slutet av 1800-wlet. Spar
bössan är m· gjutjäm och anspelar på de fordomar som fmms mot irländska im·atulmre. 

Foto: Gwmel Jansson. 

Den som spar han har 1-1-------------
hundm mynt vara högst 6 gram. Myntet 
har fOijande prägel: På åtsidan lilla riks
vapnetmed rund sköld under kunglig kro
na omslutet av serafimerkedjan. Som om
skrift upptill SVERIGE omgivet av till 
vänster E som anger myntningsonen 
(Eskilstuna) och till höger D som är be
gynnelsebokstaven i riksbankschefens cf· 
ternamn (Bengt Dcnnis) samt nedtill 1000 
KR delat av serafimeroroens stjärna. På 
frånsidan en bild av Gustav IIl i profil 
med omskriften upptill * GUSTAV III * 
1792 * 1992 *. Närmast kanten. p.'\ såväl 
framsidan som på frånsidan. en ornering 
av små båear. Randen är slät. 

Minnes;Tiyntet med eu nominellt värde 
av tvåhundra kronor tillverkades av en le
gering som består av 925 tusendelar si lver 
och 75 tusendelar koppar samt har en vikt 
av 27.03 gram och en diameter av 36 mm. 
Avvikelsen från den nominella vikten far 

vid uppvägning av etthundra mynt vara 
högst27 gram. Myntet har fOijandc prägel: 
På åtsidan lilla ri ksvapnet ulan sköld mot 
bakgrund av en teaterscen från 1700-talet. 
Som omskrift upptill SVERIGE omgivet 
av 1ill vänster E som anger myntningsonen 
(Eskilstuna) och till höger D som är begyn
nelsebokstaven i riksbankschefens ener
namn (Bengl Denn is) samt nedtill200 KR. 
P.:t fr-insidan en bild av Gustav III i profil 
med omskriften upptill * GUSTAV III * 
1792 * 1992 *. Närmast kanten. på såväl 
åt- som frånsidan. en ornering av små bå
gar. Randen är slät. 

Dessa foreskrifler tr'.idde i kr.1ft den l 
juni 1992 (SFS 1992 -287). Dc har dock 
tillämpats åven på minnesmynt som har 
givits ut dessfOrinnan. Skulptör Anni Sun
din. Färentuna. har utfiln det konstnärliga 
arbelet. 

TS 
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Bl'llgr Denn is klipper m• bcmder. 7ill höger ''Spara': der är nästan symboliskt, au im·igarcn skymmer ·'Slösa:· 
Fora: Ulf Bnae, RIK/ Foto. 

Sparbössor -
Sparbössans historia 

under 2000 år 
Invigningstal av Bengt Denr1is vid 

utställningen den 16 juni 1992 
En utställning av sparbössor och om spar
bössans historia ligger väl i tiden. l vårt 
land och internationellt uppmiirks;unmas 
sparandel på ett sätt och i en omfattning 
som vi får gå långt tillbaka ror att Iinna en 
motsvarighet till. 

l vårt land koncentreras uppmärksam
heten till två frågor: statens och hushållens 
sparande. 

Statcns sparande iir negativt. dvs utgif
terna är större än inkomsterna och vad vär
re är. underskottet bara ökar och ökar. Av 
underskottet kan bara hälften skyllas på de 
dåliga tiderna. halva underskottet kommer 
an finnas kvar även när konjunkturen vän
der. Om man inte gör något åt den ekono
miska politiken förstås. Kanske det hade 
främjat den goda saken mera om finans
ministern fatt inviga denna utställning ... 

Hushållens sparande ökar däremot och 
har gjort det under fl era år. Det är fort
farande lågt i fOrhållande ti ll flertalet in
dustriländer. Under lång tid var det tom 
negativt. 

Ansträngningar måste göras fiir an sti 
mulera hushållens sparande ytterligare. 
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l många avseenden är fö rutsättningarna 
gynnsammare än på mycket länge. 

För det första är inflationen låg och kan 
forväntas vara så under lång tid framöver. 
För det andra är räntorna höga och någnt 
drastiska neddragningar är inte inom syn
håll. För det tredje har skattesystemet lagts 
orn så att det gynnar sparande och straffar 
skuldsättning. För det fjärde erbjuds hus
hållen en rad nya sparformer. Banksparan
det har fått konkurrens från obligations
sparande. Vi kommer att se konkurrensen 
om hushållens sparande öka under 1990-
talet. 

Vi är i ett läge där den gamla devisen 
fr~n hemsparbössorna i Skåne nu har en 
fOrankring i verkligheten: 

"Att två och två är fyra 
vi lära i vårt hem. 

Men hemsparbössan lär oss 
att två och två är fem:· 

Men den stora frågan om hushållssparan· 
det i vå rt land gäller sparandel fOr ålderdo
men och därmed reformeringen av ATP
systemet. Det finns fortfarande starkt de
lade meningar om hur pensionssystemet 
skall reformeras men det råder uppslut
ning kring en bär,mde tanke. nämligen att 
systemet i större utsträckning skall bidra 
till att öka sparandet. 

Det finns i spardebatten dc som hävdar 
an det nationella sparandel är ointressant . 
l en finansiellt integrerad värld har det 

ingen betydelse var någonstans sparandc
överskottet finn s. Vi kan alltid attrahera 
kapit:tl utifrån. säger man. 

Jag har en annan uppfattning. Det natio
nella sparandel är betydelsefullt. För det 
första kan små och medelstora fOretag. 
som behöver riskkapital och Iiiilekapital 
f<ir drift och investeringar. inte fOrlit:t sig 
till utliindska finansiärer. För del andra 
finns starka skiil för att s lå vakt orn den 
inhemska förmögenhetsbildningen . Med 
utliindsk finansiering skulle en allt större 
del av avkastningen på formögenheten gå 
till utlandet. Nationalinkomsten skulle ut
vecklas i svagare takt än om sparandel 
framkom inom landet. 

En stor del av den ekonomisk-politiska 
debatten under de närmaste åren kommer 
att kretsa kring spamndet i vår ekonomi. 
Dagens utställning. fOru tom att vara en 
kulturhistorisk begivenhet. bidrar till att 
satta sparaodet i centmm. 

Sparbössan väcker minnen och känslor 
- min forsta kontakt med sparandet va r 
genom sparlådan i skolan. 

Som riksbankschef är det knappast nå
gon inbjudan att tala. som gett mig större 
gliidje än an inviga denna utställning. Jag 
tackar initiativtagarna och alla som gjort 
denna utställning möjlig och hoppas att 
många finner sin väg till utställningen! 

Utstiillningcn är härmed invigd och öpp· 
nad. 
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RECENSIONER 

Kar in Bcckman-Thoor & E\•a Wisehn: 
Myntfynd fr.\ n Dals land och Värmland. 
SYcri~tes i\lyn thistoria. Landskapsin
w ntcringcn. 6. Stockholm 1992. ( lSBN 
91· 7192 • 843 -X). 155 sidor. capris 80:-. 

Så:.om arkeolog verksam i Värml3nd. och 
med en fOrflutet inom numismatiken. är 
det med spiinning och gliidjc man öpp· 
nar den nyutkomna boken M.mrf>7rd frr'm 
Dalsland och Vclrmlmrd av Karin Beck
man-Thoor och E\•J Wisthn. 

Boken inled med en presentation av 
kulturminneslagen och des~ tillämpning 
då det gäller myntfynd. en beskrivning 
över fyndhanteringen '·id Kungliga Mynt· 
kabinenet samt en presentation av fyndka· 
ta logernas uppbyggnad. Därefter ffiljcr dc 
båda fyndkatalogerna fOr Dalsland och 
Värmland. Båda fyndkatalogerna inleds 
med k;~rtor över landskupens socknar och 
med kartor över dc olika rnyntfyndplutser· 
na. Efter fyndkatalogerna presenlems s;ig
ner. traditioner och kuriosa kring sk:lltcr 
och mynt fynd . Boken avs lutas med infor
mation om olika myntsamlingar i Dalsland 
och Viirmland.uppgifler om mymräkning. 

Sten Törngren: Kristinas eliöringar av 
koppar. Malmö 199l.ISBN 91-630-0727-4. 

Författaren. bosatt i Malmö och mångårig 
samlare :1\' mynt. har utgivit resultatet av 
likaledes mångåriga undersökningar av 
drottning Kristinas ettören av koppar. Det 
har blivit en bok om 148 sidor med cngcbk 
sammanf.1ttning. fonnat ~rående A5. Pri:. 
i detaljhandeln kr 125:-. 

Innehållets huvuddel är en grupp· och 
\'ariantfårteckning av nu kända koppar
mynt i valören l öre från 1638till och med 
1653. En god a' ritning finns fOr cll antal 
av varje årgång. (Dc har ulfOrts av fr.un· 
lidne Jan Olav Ande~son. Landskrona. se 
SNT 199 1:8. s 2 10). Indelningen har 
gjorts med mynten i årtalsordning och diir· 
under i g rupper med hänsyn till olikheter 
i omskrift. fy lhmdstcckcn såsom rosor. 
punkter, kronornas utseende n sv. Förf be· 
skriver också det karakteristiska mr "sii· 
tcrörcn" och "avcstaiircn:· Meningen Ur all 
ägaren av ett mynt skall kunn:t faMstiilla 
dess identitet i dcua syslem och därmed 
anv'.inda Törngrens beteckningar som refc
ren:.. En hjälptabell vi~:tr samstämmighc· 
ten mellan Törngren' beteckningar och dc 
tidigare k:ualogcrna av Hallborg och Hart· 
man re~p C:tv:tlli . Efter varje årtal har mrf 
en kommenterande text. Det finn~ dc,,. 
utom en kompletterande tabe ll omfattande 
omskrifterna. Men varfOr står denna 'c· 
nare i omv;ind kronologisk ordning'! 

Tyngdpunkten i arbetet med boken är 
naturligtvi' '}'tcmatberingcn av dc olika 
artalcm. varianter. Logi,kt \CII 'kall en 
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m:.\11 och vikt. en förtecknine över Sveri
ge:. regenter och mymherra;. en ordlista 
med ffirk laringar av olika fårkortningar 
och fOrteckningar över litter.Jtur och rcfc· 
ren:.er. 

M_mt/)11d i Dalsland och Värmland är 
ellm}cket gediget verk. och informationen 
presenteras också på ettlällillgängligt ~ält . 
Förfallarna har lagt ner stor möda på att 
skapa en så komplett och utforlig fårteck· 
ning som möjligt över de olika myntfyn· 
den och de ras fyndomständigheter. 

Jag noterar också med glädje alt fårfat
tarna har kontrollerat fornminnesregistrets 
uppgi fter om ol ika myntfynd. Mig vetcr· 
ligt är det forsu gången detta görs i Land
~kapsinvcnteringen. och då jag vet att det 
i fornminnesregistret fdrckommer upplys
ningar om myntfynd som inte är kända i 
andra källor. måste detta betraktas som en 
:.lort plus. 

Oturligt nog för fårfattarna var var
ken revideringsinventeringen av Värm
lands Iii n eller den arkeologiska undersök
ningen vid Edsholms borg i västra Värm· 
land avslutode då boken publicerades, och 
diirfllr saknas tyvärr några mynt i fårtcck
ningcn. 

På det hcl:ltaget vill jag ge fårfattarna en 
stor eloge får sitt gedigna arbete. och jag 

vet att vi i Värmland kommer att ta Mor 
nytta och glädje av boken. både i \~rt dag· 
liga arbete på Värmlands Mu~eum och 
inom de olika forskningsprojekt som på
går i länet. Det är också mycket positivt 
att man inom projektet Landskap~invente· 
ringen vinnlagt sig om att presentera bMc 
numismatisk information och myntfynds· 
katalogerna på clt lättillgängligt säll . 

Det jag saknar och efterlyser ii r enve ten
skaplig bearbetning :tv det fyndmateria l 
~om presenlems i Mynrj)11d frtln VOrm/and 
och Dalsland. Jag är medveten om att det 
inte ii r projektets ambitioner att göm såda
na bearbetningar. men det knn~ke är dags 
att omvärdera ambitionerna. l Sverige är 
vi mycket bra på att skapa kompletUI kau
loger och fdrtcckningar. men vi är sämre 
på att vetenskapligt bcarbelll den massiva 
information vi tar fram. Jag anser an det 
behövs en växelverkan mellan s k grund· 
fo rskning och vetenskaplig bearbetning. 
Förhoppningsvis kan ju den vetenskapliga 
bearbetningen iiven ge en fi ngervisning 
om hur vi skall kunna fOrbii ttm den grund
forskning vi ut for. 

Em Sw!llsson. m11ikmrir 
Värm/mu/s Musewn. Xarl.smd 

+----
frJnt>tällning - mumlig eller skriftlig -
leda från förutsättning till slutsats och 
~lutrcsult:u . Därfår skulle den detaljerade 
mymbeskrivningen egentligen ha kommit 
siM ~om en produkt av gravering. till verk· 
ningsmctoder m m. Men boken innehåller 
en hel del annat än avritllde mynt. En bio
gm !i över drottning Kristina. hennes sam· 
lingar av mynt och medaljer och dessa~ 
öden är inte kända av många Kristinasam
lare. En samlare borde överhuvud ha en 
rimligt krav på vidgad kunskap om det han 
~mlar på och därfår är det välbetänkt av 
forfalt t.'l med en kort beskrivning av både 
drottningen och hennes intressen och så 
mycket som möjligt om mynten. deras an
V-indning. till verkning, kanske lite ekono
misk historia. Alla de som annars bam har 
intresse :~v att registrera sina mynt som 
nummer i en tabell bör kunna ta del av det 
niimnda med nöje och behållning. Nils 
Lud\lig R:lsmusson ulla lade en gång unge· 
ll.i( fOijande: '"Bhlnd numismatikens mest 
betydande uppgifter är au studera mynten~ 
öden sedan de liimnat myntverket. Detta 
ii r inte enbart mynthistoria utan har också 
etnologiska aspekter. Vi måste nämligen 
undersöka vad folk tiinkte om mynten. hur 
dc handhade dem och vilken roll de ~pe· 
lade i det dagliga li,•ct:' Här finns i Törn
gren' bok uppslag till sådana studier på 
o lika områden och den som tar intres et 
d;irRir viickt genom den kona informatio
nen på olika områden i boken kan gå vi · 
dare och levandegöm sin samling. 

Fiir att återgå till ordningsföljden i ho· 
kcn: efter dro11ning Kristina och hennes 

~amlingar skulle myntfOrhållandena från 
1624. fårsta året fOr kopparmynt. be~kri· 
vas. Sedan borde komma kapitlen om sjiil · 
va myntet. tillverkningen och allt som 
s:unmanhänger därmed, därefter fiirtcck
ningen med bilagor och sist - d:\ vi är 
n;irmarc vår egen tid - äldre samlingar av 
öresmynten samt ~kanfyndcn. Det lir sä
kert fullt möjligt att göm boken iinnu mer 
attraktiv om vid ev ny upplaga dc olika 
delarna bytte plats enligt ovan. 

Det är egentligen barn ett kapitel som 
bör 'krivas om. det om myntfårh:\llanden 
och mynt räkning. Det me~UI :.om står där 
är r:itt men då denna tidsperiod från 1624 
till Karl X Gustav lir så avgörande fOr hela 
vår myntpolitik med silver och koppar bor
dc fårfta tillfållet i akt att ge Hburcn-snm
laren en tydligare bild av hiindelseutvcck
lingen dessa betydelsefulla år. Det lir rcc 
bekant all viss tidsniid rådde vid ko ntrol 
len av en de l uppgifter om vår penning
historia men det går att riillu till. Boken ii r 
fiir br.t fiir att underlåta dclla . Att ge en 
fyllig bild av denna tidsperiod skulle ge en 
hiinre fUr:.tåclsc får filrfåderna:. problem 
bMc ifråga om myntpolitiken och den dag
lig:l hanteringen av mynt av låg v:rlör. Här 
låg grunden till infårandet av ph\tmym. 

Kapitlet om mynträkning bör börja med 
Gustav Adolfs ettöre n. från början utgivna 
att mmsvam l öre i silvermynt . Riitt vikt 
fd r klippingen i valören l öre var 32.3 
gram och får rundmyntet fr:\n 1627 28.3 
gmm. Priset på koppar v-Jr i AmMcrdam 
1625 74 riko;duler pr •kcppund men 1631 
enda,t 44 riksdaler. Då kopparmynten av-
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Dietrich l\lannSJ>trgcr: Wiirttcmber
gische Städte. Historische Bilder auf 
l\ liinzen und l\lcdaillcn. Au~stcllunl!~rei
he der Munzs:unmlung der U n iversitlit Tu
bingen. Von Krösus bis zu König Wilhelm. 
Wuntemberg. Hcft 1. Tubingen 1983. 28 ~
Rikt illu~trerJd . 

Manusperger inleder med en clcgam ex· 
pose över hur W(irnembergs antal stilder 
utvecklat, fr.'m nya tiden~ början. då en 
furste uual a<h.:: .. Mein Land hm klcine 
Städte. :·. fromtill in lOriivandet under Na· 
poleon-cpoken av många fria riksstädcr. 
Han spinner fint på temat: .. Wiihrend da' 
Hcrrschcrbildnis scil der Renais>ance die 
Prägungcn der Fiir,ten behcrrscht. cnt· 
decken die gegen Pcr~onenkul! allergi· 
schen stadtrepubliken den Repräsenta
tionswen thrcs cigencn Spicgelbildes:· 

:!7 mynt och medaljer är \":ICken avbil· 
dade och ffi r mol i\ en dcWijerat beskrivna. 
Det är en fröjd au läsa f<irklaringarna . 
därfor au dc g:tmla. på latin avfatlllde in· 
skriptionern:1 Ö\'Crsaus till tyska. Univer
sitetets folk vet betydelsen härav vid kun
skapers ~pridandc till "gemene man". nå
got som tyvärr inte alllid giillcr muscifolk. 

NUF 

sågs 'arJ vardemynt blev följden au dc 
succes>i\'1 ncdviirderadcs. 1633 fastställ
des dessa ! ·örens ''årde till'!: öre och be· 
sliimdes också nyprägling av '/•·Ören (fyr
kar) med en vikt av 10.6 gram. En daler i 
silvermynt motsvamde alltså 2 daler i kop
parmynt. Hiir iir början till den dubbla 
mynträkningen. si lvermynt och koppar· 
mvnt. som skulle vara med ända till 1777. År 1638 kom~ dronning Kristinas l-ören 
(kallade dubbelt kopp~~rmym i motsats till 
Gustav Adolfs enkelt koppnrmym). Fyr
kens vikt höjdes samtidigt till 12.9 gram. 
De! nya l-öret ,~jgde 51.5 gram. 

Ar 1643 ncds.1l!C> kopparörena i enkelt 
kopparmynt från 2 öre till :! 'l! öre mot 
silvermyntet. Värdet på Kristinas l-ören. 
som verkligen var dubbelt kopparmynt. 
alltså 2 öre motsvarande l öre i silver
mynt. ändmcles ocks:\ genom en 25-pro
centig höjning till 1'/• öre mol silvermyn
tet och 2 '1: öre mot det enkla kopparrnyn
tcl. l konsekvens hiirmcd gick det nu fem 
fyrkar på Kristinas cuören - en språklig 
anomali. Trots Undringen av l·örets värde 
gentemot silvermyntet ändrades inte myn
tet som >ildant. Vikten borde normall ha 
höjts med 25 %. 

Vån forsw pl:itmynt hade valören lO da
ler si/l·ermynt a 32 iire per daler. l enkelt 
kopparmynt ii r den summa som skulle be
w las fi.1r 10 daler SM 2'1: öre gånger 320 
= 800 ii ren. l Kristinas ii ren skulle det bli 
320 st. Då folk emellertid räknade i enkelt 
kopparmynt mrsvann snart benämningen 
lO da ler SM. Det blev i st ii Ilet 25-daler 
och riikningcn i kopparmynt fongick - i 
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L>ictrkh 1\ lunnspcr~l'r: Wiirttl'mht·l' · 
~bdu~ Fiirsten. Charakterkiipft• maf 
Miinzcnund 1\lcdaillcn. Au~~tcllung,r.:i· 
hc der Munt•:anunlung der Univcr-it:n Tu
h ingen. Von Krö'u' hi' tu Konig Wilhelm. 
Wtlrucmbcrg. Heft 2. Tubingen 1985. 
ISIJN :l -RO.l0 - 1555 ·3. 

Dcn:a ii r en "hi'!l)irc m~t:alliquc". ,0111 t:ar 
'in ~pecidla ~:hann av :all fyra :irhundra· 
den' priigli ng~kon\l 11\u liimna 'amman· 
lagt 1)5 avbildningar av lll)'lll 11th nlCdal · 
jcr med portr1in av den grevliga. hertigliga 
och kungliga an. MUll liinkat landet' iklcn 
framtill 1918. Vi f:lr iivcn bilder fr.'ln dt:'~ 
~idolinjcr. ~(1111 te' 1->liimpclganl (i El'a''· 
Montbcliard p:\ fran,ka) och Ocb (a Schlc· 
'icn). )>,ucn' '-' iamor finn' ocl.':i med. 

Texten ar 'i"crligcn en '!ark! l.nmpri· 
mcrad "untcmbcrgi,l. hi,toria fiir dc ,c. 
na~tc fyra :\rhundradcn:a. men den ger 
iindå >å m)ckct av dc pc~onliga oden.a 
Även här har latinet till Hi<..1rcn\ nch ut· 
ställning.,bc,iikarcn' glädje ii'cr>atl\. 

Kan inte Alf nch L:ar, hjälpa o'' till n:\· 
got liknamk'! 

NUF 

\arjc f.,ll i Mellalh'cnge - till 1777 och 
gan~ka l~ngt d.m:fter. De~sa !Onydligamlc 
uppgifter ges hiir >Om en kompk!lcring. 

Allmiinl kan 'iiga~ au det är lite fiir 
många tryckfel. En noggrannare korrck· 
tu rlihning ~kulle ha f<irbii!lrat helhct~i n 
tryckct. P:\ 'id 83 iir t ex l a ln = 90 cm . 
På boken~ f mm~ ida lutar nwntcl' frå n\ida 
-lS • vilket ju~! i valwcrk är imalt omöjligt. 
Boken :ir :avbildad på en löst bro~chyrblud 
men där >iller myntet riitl. Boken \aknar 
titelblad. Tryckeriet är :monymt vilket ar 
klart olagligt (enligt Tryckfrihctsförord· 
ningl'n) - dcna är dock icke !Orf:' fel. 

Yucrligarc några synpunkter. Alt den 
noggrant beskrivna vabverkmctodcn höll 
på iinda till 1715 biir kanske niimnas lik· 
som an vi aldrig hu fl fichals\•crk. Prohlc· 
mct med ''abcns storlek och hur m:\nga 
mynt m;an kunde priigla gcnnm e // '~arv ~~~ 
vnl~en ii r enligt förf os:ikcrt. Det biir j u ha 
vari t minst sex såvida ej IOrsl:l och sjii!le 
myntet :ir stampidcmiska p:\ dc två beva· 
radc tenur diir det li nns sex mynt i r:ad . 
En ;annan obcwnrad fr.\ga är om det finn' 
en logi\k förklaring till en dclllitcckcn p:\ 
mym :w 'umm:a eller n:irligg:Hidc ;\rtal. 
S:iger 'kilj:lktighetcr i myntets stil något'! 
Kan olikheterna ha med mymhusct all gilr:a 
och vatl hc!)dCr dc då'! Var det f{ir illl ;\! · 
,ki lja priiglingcn av olika partier koppar. 
var det gr:wörcns sigmun eller voad'! Kan
•ke skulle Avesta' arkiv kunna ge en !lir 
klaring. Det >kulle hli pricken över i 11111 
l()rf' kunde li\sa 1knna fråga SOIII också hi'1r 
till ii mncl "dronning Kristinas eu(iren av 
koppar:· /JTIU .t 

lnl!'llr Körbcrj! - Erik ndmarl.. -
lan Wischn: Sparbiis~ur. Sparhii~,, ... , 
hi,turia umll'r :!000 år. Utgi1arc : ln,ti · 
Hllc! fiir 'parhank,hi,tori>k for-k n i ng nch 
Kungl Myntkallinenet i ~anwrhctc lllCtl 
Sp:arfriianjandet AR. Uddcl':llla 199~ . IJ(, 
,,dm. rikt iii. H ft. Capri> 190 ~ r. ISI3N 
1)1 7201! -l367. 

Bol.cn ii r utgiven i an,lutning till den 'tura 
'parhu"euhtallningcn på Ha,turi,l.a Mu' 
'cc! i Stnckhnlm under 'ununarcn IIJ92 
Det .ar cmcllcnid inte någon Ul\!JIIrung, . 
1-.atalug ul:lll CH hell frbt:iendc \Clcn,l.ap· 
hg! ar~tc - det foNa 1 dcna åmnc tr~cl.t 
1 S'cngc. 

På det rcla!lvt lilla ut f) nm1c1 h:ar tl1rl:u · 
tarna lyckah prc,,a in en '!or mimgd \C· 

tandc. Sparlxh~an' hi\lllria är f:a-cincr:an· 
dc! Den Riljc r myntcm hi>toriu hack i hiil. 
l boken bl!~kriv~ 'kecndct på el! ~akllgt 
men :iml:a l~ufallligt >5l! . Della mydct 
tacl. 'are det genomlånkta bruket a' hu· 
\Ud· oc:h undcrrullriker. All '''temati,cra 
en i()rcteebc ,:\skiftande -on; 'parlx>":an 
må,t.:: 'ara '":ln,kligt. H5r faller utan t\ e· 
l.an anti'-' itcu:r. grisar. mekani,kJ under· 
'erk och moderna plastmonster ner p:l r.J!l 
plah. Ibland har det blivit nodvandigt an 
en bii"a redovisas en par gånger. 'ill.ct 
ingalunda 'tör. 

Fnr dc fle,ta torde de antika >parlxh~or· 
ma \"arJ dc rnc~l intre~,anta . "Pricnc>par· 
bi\":111" fr.'ln nmkring 220 fKr ger ,;m· 
neriigen ,!Off till fant:a~in! Man får hoppa' 
au '\yskoncn" frän Athcn och Utica ':\ 
'm~ningom >kall komma till r'.i!la. Förfat· 
tarna :ar bekymrJdc över kopior som filr· 
villar. Är månne "kopior" en vacker um
'krivning fOr "förfabkningar'"! 

Det \Orc frcownde an kommcmcr:1 varje 
,!ir,kilt kapitel. Det !:l är olämpligt ty m gen 
l;i,er langa recensioner - utom förfanarna 
fiir-U\. Fakta om grisarna' ut,·eckling ge· 
nom tiderna i olika kulturområden. om 
hem,parbii,~or. om rena kon~tverk. mn 
..:wtiska fonner och mycket annat lär den 
Mllll l:ber boken. 

Dc utsökta illustrationerna bör sii~ kil! 
n:imna>. Dc har ut va lts med s tii~lii omsorg 
m:h fntngralierna har en utmärkt >kiirp:t 
och lir av hiig~ta k las,. Flertalet (43 av 79) 
>lår Gunnel Jaab>nn for. Ulrika Thun~tcdt 
har hidr;agit med 16 nch Birgit Bråaw:.ll 
med fem li)ton. 

l 'hllet av boken finns en lörtcl·kning på 
'amhngar. 'amlare och >amlarklubbar. 
Dc,wtum prc~cmeras en omf:a!lande bih· 
hngrali . 1\lll della iir mycket tuckniimligt 
mr dc ,;pcci:alimrcsscr.ade. Fiir dc~~a. tlir 
kulturhistoriker och för alla dem som i 
l t k het med anmälaren tycker om strövtåg i 
mnni>~natikcns utmarker kan den pryd liga 
lilla volymen rckommcndcr.a>. ro 
St: aven' 15!:! och 159! 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
Okt 26 Stockholm. Auktionsverket 
Nov 14-15 Swckholm. B Ahlström 

UTLÄNDSKA 
Sept l} London. Glendining's 

15- 17 Zurich. SBV 
16- 18 London. Glendining's 
21 London. Glendining's 
23-26 Miinchcn. Hirsch Nachf 
30-2 Osnabriick. F. R. Kiinkcr 

Okt 6 Köpenhamn. 
Bruun Rasmussen 

12 London. Glendining's 
14 London. Spink 
19-20 Zil rich. Bank Leu 

No'' 4 London. Glendining's 
4-6 Frankfurt . Peus Nachf 
6 Oslo. Oslo Mynthandel 

11 -13 Köln. Miinz Zemrum 
19-2 1 Miinchen. Hi rsch Nachf 
24-26 Frankfurt . Frankfurter 

Miinzhandlunl! 
25 London. Glendining's 

Dec 9 London. Glendining's 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
Nov 7-8 Oslo lmernational Coin 

Show. Oslo Mymhandel 

Rättelser 
Av okänd anlcdninl! blev bilden av S,·enska 
'umismatiska Fö~eningens medalj Ö\er 

Leo Holmgren. modellerad av Ernst Nor
din. spegelvänd i föregående nummer 3\' 

Sl'\T. Red beklagar misslageL 
Bildtexten p3 s 139 fOII bort. Fotot förc

ställer ubliillningens kommissarie Tamas 
Sårkany i s.1msprnk med ATA:s chef Stc· 
fan Östergren. R~d 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
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Sedlar. Polletter. 
Listor skickas gratis. 

NORRTÄUE MYNT AB 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176- t68 26. Fax 0176-168 56 

FÖRENINGAR 
ALI NGSÅS NUMISMATISKA FÖRENING har möten fOrsla torsdagen i februari - april 
och oktober - december i Sparbankens fil m~al kl 19.00. Upplysningar: tcl 0302 - 130 69. 
ESKILSTU NA NUMISMATISKA f-ÖRENING har möten på Nya Gibtis kl 19.00 ~is1:1 
lisdagen i varje ml nad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammantrUtler fOrsta helgfria måndugen i varje 
m:\nud (uwm i juli och augusti). Apollogården vid Almvägen. Fagersta . Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: le l 0223 - 116 71. 
FALU- BORLÄNGE MYNTK LUBB. Möteslokaler Borlänge. Samlaren. biblioteket 
Borganäsvägen. Falun, Kristinegården. Krislinegalan 9 - Il. Uppl le l 0243-258 56. 
GÖTEBORG$ NUM ISMATISKA f-ÖREN ING. Auktionsmöten med fUrcdrag h~llc~ 
andrJ måndagen i månaden kl 18.45 i TrJklörcn (T r). Köpmansgatan 20. Studiccirklarna 
möts i klubblokalen (KL). Skeppsbron 4 ' ', 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Foto
cirkeln 3:e onsd. Antik- och Medeltidsektionen 4:c 1orsd och U t land~cirkcln ~i!.la ~i~m 
li~d i månaden. GNF. Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaktman: Bo Nordcll. 031 -
17 79 70 (dagtid). Anbud: Ande r~ Falk. 031- 13 31 41. 

HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klam-~alcn kl 18.30 den fOr~w 
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035- 1296 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje m?tnnd u torn juni-aug. Upplysningar: Even Olofsson ~13-22 151. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria lisdagen i varje månad (utom 
juni- augusti) kl 19.00 i SPF. S. Unggatan 39. Kalmar. Upplysnin!!ar: ~80 - 15929. 
703 43. 

KARLSKOGA I"UMISMATISKA f-ÖREN ING har möten andra on~agcn i \'arje mflnad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i $-E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner '':l r och 
hösl. Upplysningar 50641 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsla helgfria onsdagen i \'arje månad i 
SPF-Iokalen. Djulög. 51. Kalrincholm. Upplysningar: lcl 0150-210 45 el 151 00. 
MYNTKLUBBEN KLIPPI NGEN har mynuriiff fOrsta tisdagen i jan.-april. ~cpt.-dcc. 
Lokal: G. A. skolans matsal. S. Järnvii~gamn. Sundsvall. Information om mynt. vär
dering. auktion. louericr. Köp och ~51j. Tel. 060 -55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISM ATISKA FÖRENING. Mynuräffar med aktiviteter och aukt ion 
i "Utbildningshuset". Åkergr. l. Lund. Upply~ningar: vard ~6 - 14 43 69 k viiliar 046 -
13 4647. 

FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantriide med auktion i f'lllkct'i Hu~. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i \'3rje månad. Upplysningar och auktion~lisla tcl. 
()..151-132 88. 

NOLA MYNTKLUBB har möt~~ 3:e ti~agen varje mårod augusti - :tpril. utom decem
ber. Lokal: Nolaskalan sal 316. Orn~köld,vik . Uppl. tcl 0660-166-18 eller 0660--102 20. 

ORRKÖPINGS MYNTKLUBB har nlOlc med auktion kl 19.00 tredje ti,dagen varje 
rn:inad utom i maj- augusti i Ek torps fritidsg3rd. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är \>älkomna. Bestall IiMa p3 tel 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion p~ Gu~lavsson~ Trafik~kula . Rådhu~
galan 33. Niissjö sista tisdagen i varje månad 1110111 dec. juni - j ul i. Upplysningar: tcl 
0383 - 15835 kl 0700-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellcftcå har möten fOrsta torsdagen i v-Jr je m~nad i NV 
husel. konfercnsmmmel. Upplysning:.r: 1cl 0')10- 186 80. 
SANDVIKEN -GÄVLE MY TKLUBB har mfncn kl 19 forsla onsdagen i varje månad (ej 
juli- ::tugu'ili). Lokal: Valbo Kommunalhu\, Uppl)~ningar: tcl 026-181836. 
SIGTUNA MYI'TKLUBB har möten i klubblokalen Ro~ersberg~-v-:igcn 27 B i Ro,cr' 
berg (auktioner. loucrier. bytesverk-amhel m m ). Klubblokalen öppen hclgfn on'd 
13.00 - t7.00 ~epl -maj (auktio!l'>objekl och bibliotek). Uppl 0760-38190. 
MYNTKLUBBEI\ SKILLING BANCO. Linköping. har möten andrJ helgfria w~agcn 
i varje m~nad (utom maj - augusti) i Huvudbibliotekct. Hunneberg~gatan 8. Linköping 
i LindbltJm,rummcl t lr upp kl 18.30 - 21.00. Arligcn anordnas en antik- och ~amlar
mäs~a samt en resa 1ill f-ri mynt i Hcbingborg. Upplysningar: tcl 013 - 12 22 62. 
SKANES NUMISMATISKA FÖRF.NING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni - augusti p;i IOGT. Kung~g:tmn 16A. Klubblokalen: Kungsgm:n1 3R A. Mal
mil. håller ilppcl varje lisdag kl 19 - 21 under ~cptcmbcr - maj. 
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SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren. Hertig Johans
gatan 22A, Skövde. Upplysningar: tcl 0500-80850 (Thord Lund). 

SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten på Folkare fotoklubb, Teleg. 19. Avesta. 
Upplysningar: tel 0226-56278. 
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal, C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner, 
foredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410-24131. 

TÄUE MYNTKLUBB. Södertälje. har möte i \Vendela~ rum, biblioteket Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni, juli. augusti och december. Upplysningar: tel 
0755 o 102 03. 

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möten på Uppsa.la Universitets mynt
kabinett 15/9 (fåredrag). 13110 (auktion), lO/ Il (f6redrag). 8/ I2 (f6redrag). Tid: 19.00. 
Upplysningar: OI8- 54 97 Il. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i var· 
je månad utom december på Kulturhuset. Storgatan20. Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 
18.15. Upplysningar: te l 0383 ·15835 kl 07.00-09.00. 
VLLLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar. har möten andra måndagen i var
je månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. Upp
lysningar: tel 0345-112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen). 

VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har sammanträden i Röda Korsets lokaler, 
Hovsg Il , Växjö. Upplysningar: 0470 -731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten första torsdagen varje månad okto· 
ber-maj kll9.00. Gamla Bangatan 45, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vall by friluftsmuseum kl 19.00 fOr
sta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING hur möten i M-lokalen, Järntorgsgatan 3, 
23/9,21/10,25/11 kl 19. Upplysningar: tel 019-13 52 13. 

l 

MYNTNYTT 

Danmark 
Med anledning av det kungliga silverbröl· 
lopet har Den kgl. Mont präglat två min· 
nesmynt, utförda av medaljör Jan Peter
sen. Valörerna är 20 resp 200 kroner. Den 
fOrm är av aluminiumbrons. 27,0 mm och 
väger 9,3 g. Den slås i en miljon exemplar. 
Den högre valören är av finsilver (999/ 
1000), mäter 38 mm och väger 31,1 g. 
Upplagan är 100.000 ex. 

Bägge mynten visar på åtsidan drottning 
Margrethe ll:s och prins Henriks portriitt, 
på frånsidan ett hus med äreport. OvanfOr 
husets pon ett hjärta och siffran 25. 

Mynten började utväxlas på silverbröl· 
lopsdagen den lO juni. 

USA 
Flera myndigheter, bl a Federal Reserve, 
finner det mycket viktigt att $ l -sedeln 
dras in och helt ersätts med ett mynt. Re
presentanthuset har haft hearings i ärendet 
(det rör sig om ett helt nytt S l-mynt). När 
detta skrivs (sommaren J 992) ligger ären
det hos kongressens bankkommittc. Tidi
gare misslyckanden beror på att man för
söl-'1 infOra ett nytt dollarmynt (Anthony
dollarn) utan att samtidigt dra in sedeln, 
anser många. 
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Falskmynt 
Finlands Numismatikerförbund var· 
nar for falska 200 marleka i guld från 
år 1926. Förf!llskningen avviker från 
en äl..'1a enligt fOijande: 

Vikten endast ca 6,9 gram. 
Valörsidan = kottarna och ytan har 
något slitage. På randräfflingen vid 
klockar 12 en fyllnad. 
Vapensidan = vid randpärlorna fö
rekommer fyllnad vid klockan 4. 
I årtalet ser man en extra pärla i 
9:ans och 6:ans cirkel. I svärdet 
finns rikligt med extra prickar. 

Over 25 Years we offer 
Banknotes of 

the World Mostly first Glass 
at fair price. 

We sell-bu y- trade. 
Free Lists on request. 

NORAY AG 
Unter dem Walde 

Ch-3932 Zeneggen VS 
Switzerland 

Myntverket meddelar 
Samlarmynt 1991 
Nu kan vi meddela upplagorna fOr mynt 
präglade med ånalet 1991. Dessa l-lev fOI
jande: 

lO kr 
5 kr 
l kr 

50 öre 
lO öre 

l 06.547.525 st 
15.792.639 st 
34.249.994 st 
16.315. 160 st 
5.176.842 st 

En v:ss del av upplagorna har präglats 
med utvalda stampar och hanterats speci
ellt varsamt. Dessa mynt har därefter fOr· 
packats som årssatser och sålts som ocir
kulerade reguljära mynt. Antal årssatser 
fOr 1991 som forpackats på detta sätt upp· 
går till fåljande antal: 

Hårdplast 65.401 st 
Härav med engelsk text 2.884 st 
Mjukplast 9. 759 st 
Härav med engelsk text 1.680 st 

1991 års samlarrnyntforpackningar är 
mycket intressanta ur samlarsynpunkt. 
Dels innehåller de det fOrsta årtalet av den 
nya lO-kronan, dels det sista årtalet av 
JO-öringen och den gamla 50-öringen i 
kopparnickeL Någon ytterligare f<irpack· 
ning av 1991 års myntsatser kommer ej 
att ske. 

Då det finns ett antal kvar av 1990 och 
1991 års samlarmyntf6rpackningar erbju· 
der vi Er nu på detta sätt att beställa dem 
direkt från Myntverket. Leverans sker mot 
postfOrskott i den ordning beställningarna 
inkommer och i mån av tillgång. Beställ· 
ningar mottJiges på telefon 016-12 03 00. 

Samlarmynt /992 
Pga att den nya 50-öringen i brons korn
mer att vara lagligt betalningsmedel fOrst 
from 1992-10-01 harsamlarmynten 1992 
kraftigt f<irsenats. Förhoppningsvis kom· 
mer vi dock att kunna presentera de nya 
årssatserna i en broschyr som kommer att 
skickas ut i höst så snan tillverkningen av 
årssatserna har börjat. 

Läsare som är medlemmar av SNF bör 
observera, att foreningen ej längre levere
rar samlarmynt uiJln att dessa lämpligen 
beställes direkt från Myntverket. 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområde j 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 
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1/2 RIKSDALER 1723 KRELLMYNT 

PRAKTEX O RRR 

AUKTION 46 
14 - 15 NOVEMBER 

WORLD COINS 
PRJS 385:-

KOMPLETT HELA VÄRLDENKATALOG FRÅN 1801 TILL IDAG, 

MED ÖVER 50.000 AVBILDNINGAR 

De Luxe-utgåvan finns i lager till ett pris av J. J 00 kronor. 

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 
Kungsgatan 28- 30 

Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM 

Tel: 08 -10 lO 10 · Fax: 08- Il 30 75 


