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AUKTION 58 
BERZELII TERRASSEN • Lördag 7 och söndag 8 november 1998 

SVERIGE. OLOF SKÖTKONUNG 2 ex.; Ärkebiskopen i Uppsala, brakteat 
hand med kräkla; ERIK ERTKSSON, brakteater med fågel och kyrka; 
GUSTAY YASA, 1/2 gyllen 1528 RRRR; daler 1534, SM 98 RR och 

SM 99 RRR; daler 1535; ÅBO, 16 öre klippi ng 1557 RRR 
och 2 öre 1558 RRR; ERIK XIV, l/2 daler 1563 RRRR; 

JOH AN IIJ, 2 rosenobel u. å. RR; 4 daler u.å. RRR; 1/8 taler 1575 RRRR; 
GUSTAV Il ADOLF, dukat 1634 konungens begravning RRR. 

Ett flertal riksdalrar, plåtmynt och äldre småmynt. 

BESITTNINGSMYNT. Bl.a. Erfurt, taler 1632 SB 24 RRRR; WUrzburg. 
Axel Oxenstierna. taler u. å.: Pommern, dukat 1656 RRR; dukat 1662 RRRR: 

RIGA, dukat 1664 RRR; WISMAR, taler 167 1 RRRR. 

UTLÄNDSKA G ULD- OCH SILVERMYNT • A NTIKA MYNT • S EDLAR 

0LYMPIA • MEDALJER OCH EN BETYDAN DE ORDENSSAMLING 
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~~~~~~~ B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 
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Medaljgravören Hedlinger i rysk tjänst 
Av lan Wisehn 

Johann Carl Hedlinger ( 169 1-
1771 ) brukar rUknas som Sveri
ges genom tiderna främste me

daljgravör. Det lir nmurligtvis riktigt. 
men egentligen var han schweizare 
och arbetade i många Hinder. Han var 
verksam i Sverige. Schweiz, Ryss
land. Danmark, Tyskland. Italien och 
Frankrike. Man får mest känslan av 
au Hedlinger var en europeisk konst
när som såg hela Europa som sitt ar
bets fUlt. Men visst. i Sverige ver
kade han under eu tjugotal å r. Han 
var också vår officielle myntgravör 
17 18- 1745. 

N;ir man studerar Hcdlin!!.ers me
daljer slås man av hur han~ hela ti 
den få ljer stilarnas förUndring. Hans 
första medalj ( 1714 1\rs Luzernme
dalj l är utförd i provinciell. lite nai v 
barock. Hedlinger övergår snart till 
rokoko för att ti ll s lut hamna i en 
stil ~om närmast kan betecknas som 
nyantik. 

Sammanlagt graverade Hedlinger 
c u 250-tal medaljer samt en del my m 
och sigill. Liksom dc nesta andra av 
tiden~ mcdaljgraviircr arbetade han 
ofta efter bildkonstnlirers förlagor. 
Men Hedlinger ski ljde sig också från 
sina medbröder. Della märker man 
tydligast i den serie medaljer med 
självporträtt som tillkom åren 1730. 
1733. 1741 -46. 1757 och 1770. Vid 
arbetet med dessa sina egna medaljer 
fanns inga utomstående uppdrags
givare utan Hedlinger kunde skapa 
fritt efter egna intentioner. Hedlinger 
hade lätt att skapa egna motiv, dels 
på grund av s in ..:gen talang men 
också därför all han var väl utbildad. 
Hans relativt stora bildning skiljer 
honom från många av samtidens gra
vörer. Han hade genomgått gym
nasiet i italiensk miljö i Bellizona. 
Dlir fick han en gedigen humanis
tisk bildning med bl a kunskaper i 
dc klassiska språken. l-lan hade ock
så stor kunnighet i emblematiken. 

År 1718 kom Hedlinger till det 
krigströtia Sverige för all ta sin be
fallning som of~ieicll mynt- och me
dalj!!ravör. Verksamheten i Sveri!!e 
har 'emellertid ofta beskrivits. DiTr
emot är hans tid i andra liinder me
ra sällan behandlad i svenska texter. 
HUr är därför avsikten att något niir
mare se på Hedlingers tid i Ryss
land. 

Den ryska statskassan under 1730-
tal..:t var hårt <U1Strängd. Detta berod-
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Medaljgra1'iiren Jolta1111 Carl Hedlingl'l: 
Kopparslick l/1' Joltwm Jakob Ila id ( 1704 -1767). Fo/11 : Jnn E1·e Olsson. 

dc bl a på att man tvingades ta in ut
liindska experter inom en ml-ingd om
råden för au modernisera det stora 
landet. Det var friimst spannmåls
handeln som bekostade utlännin!!ar
na. Annars hade man stora problem 
efter Peter den stores död 1725. då 
landet regerades av tre kejsarinnor i 
fö ljd, på grund av att gunstlingar och 
bojarer utövade ston inflytande på 
förva ltningen och utrikespoli tiken. 

Ryssland led liven brist på skick
liga mynt- och medaljgravörer. Det 
var ju viktigt för kejsarinnan Anna 
l va nova ( 1730 - 1740) att på ell vär
digt sätt manifestera sin egen makt 
genom mynten och medaljerna. Det
la var för övrigt viktigt för alla Eu
ropas monarker. Kejsarinnans por
trä tt kunde imc vilken konstnär som 

helst utföra. utan det måste vara n<'· 
gon av de blista. Det låg alltid niin1 
till hands au blicka mot Sverige i 
olika frågor. Diir fanns Hedl inger 
som redan gjort sig clt namn p~ kon
tinenten. Det började bli bråttom för 
ryssarna. Del funns nämligen inga 
egna utbildade rnedaljkonstnärer. l 
myntverket i Moskva och i det ny
restaurerade myntverket i S:t Pctc.:rs
burg gjorde s ig bristen på gravörer 
ständigt miirkbar. 

Redan 1730 hade HedJin!!cr fåll 
ett erbjudande f rån gchcimrådet gre
ve Golovkin alt triida i rysk tjänst. 
Han skulle få en ;lrlig lön på l 000 
dukater förutom extra pengar i er
slittning för va~jc utförd medalj. l-led
l inger tackade dock nej till erbju
dandet. 
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Kejsariuuan Aww- "l!uiimd i }l-ed och kri;: ··. Medo/j grat·emd 11v Hedlinger 1736. Fränsirlan visar dm Sl'iivmuh• Minerva. 
Mt•daljen ii t ' m• Jih•c·r och mäter 75 1111n i diameter. Foto: Jan El'l! Olsson 

l januari 1735 föreslog hovman
nen L A. $ch latter att man skulle 
skriva till schweizaren Hedlinger i 
Stockholm och till några andra euro
peiska mcdaljkonstnärer. Under vå
ren 1735 utverkade ryska hovet hos 
det svenska tillstånd för Hedlinger 
att arbeta i Ryssland under ett h~ilvt 
år. Hedlinger lär själv ha blivit över
raskad av erbjudandet. eftersom han 
själv hade planerat en resa till Eng
land. 

l oktober 1735 utflirdades respass 
till Hedlinger och hans vUn Berch 
samt en ''betjUnt". Den senare var 
gravören Daniel Fehrman. som gick 
f lUra hos 1-ledlinger. Rys~arna -be
traktade Wrlingar mer som betjänter 
eller springpojkar än som yrkesmän. 
Den Berch som omniimns var ingen 
mindre lin den som senare skulle bli 
Antikvitetsarkivets sekreterare, nu
mismatikern Carl Reinhold Berch 
( 1706- 1777). Då Hed l inger fått 
tjänstledigt ville Berch följa med på 
äventyret österut. l-lan ansökte och 
fick tjänstledigt från Kanslikollegiet 
under fyra månader. Troligen var 
kollegiet intresserat av en mer ingå
ende beskrivning av Ryssland. Ef
tersom Hedlinger lockades att stan
na kvar i Ryssland ytterligare en tid, 
måste dUrför Berch iitcrviinda ensam 
till Sverige. När bostad m.m. ordnats 
började Hedlinger arbeta. 

Den första medalj som Hedlinger 
graveralic i Ryssland var i.ignad kej
sarinnan Anna - "berömd i fred och 
krig" - . Medaljen är odaterad. men 
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iir troligen samma medalj som om
talas i meddelanden till kabinettet 
(dvs regeringen) från Myntförvalt
ningens kansli den 19 apri l 1737: 
"av guld och silver som erhållits från 
herlllCS kejserliga Höghets kansli har 
präglats guld- och silvermedaljer. 
med stiimplar som tillverkats av me
daljören Hedlinger som engagerats 
från Sverige. NUmnda medaljer hur 
överlämnats till hennes Höghet av 
geheimerådet och ordenskavaljeren 
greve Golovkin den 7 november 
1736". För första gången i Ryssland 
hade en medalj priiglats utan av
seende till någon siirskild händelse 
utan endast i syfte att förhärl iga kej
sarinnan. 

Samtidigt med Hedlinger vistas 
dcn ryske arkitekten av italiensk 
hiirkomst. Bartolomeo Rastre iii (ca 
l 700- 1771) i S: t Petersburg. Han 
var Rysslands frUm~tc arkitekt un
der 1700- talet. Bland Rastreiii s vik
tigaste verk kan nlimnas Smalny
klostret ( 1757), Vinterpalatset (1754-
176R) i S:t Petersburg samt Sommar
palatset ( 1749- 1756) i Tsarskoje Se
lo. Möj ligen kan Hedlinger ha sett 
Ra~trellis basreliefportrUtt över kej
~arinnan Anna och därmed påver
kat!> vid graveringen av medaljen. 
Det finns likheter. men också mån!!a 
olikheter. Trots att vi idag inte kä~l 
ner till nttgra medaljer av Rastreiii 
bör det emellertid noteras au han i 
sill kontrakt hade tl tagit ~ig att även 
arbeta som gravör av medalj - och 
myntstämplar. Oavsett om 1-lcdling-

er sett detta porträtt eller ej så hade 
han många möjligheter an i verklig
heten studera kejsarinnan Anna. 

Frånsidan till Hedlingers Anna
medalj visar kejsarinnan som Miner
va. Kompositionen avbildar Minerva 
svitvande i luften p (t ett moln. Dc 
lätta rörelserna i bilden har åstad
kommits genom diagonala linjer som 
riktats uppåt. Nederst finns vetenska
pens och konstens symboler. 

Under sin tid i Ryssland graverar 
Hedl inger stamparna till 1736 "rs 
rubel. Han gör Uven en vaxpoussc
ring av Anna ca 1736 (76 mm 0. Fel
der nr 218). som rörst 1823 blir en 
medalj av gjutjiirn. Vaxpousseringen 
lUr idag vara försvunnen . Samma 
gäller en annan vaxpoussering, närn
Iigen över prinsessan Elisabeth av 
Ryssland som Diana, ca 1736/37 
(70 mm 0, Felder nr 220). Hedlinger 
framställde prin~cssan som en ideal
figur. en Diana Russiae - en jakt
gudinna med ungdomligare drag lin 
hon i verkligheten hade. 

Hedlinger graverade inte enbart 
stampar till mynt och medaljer. utan 
Uven s igill. Vi vet att han graverade 
ett stort sigill till kejsarinnan i maj 
1737. För detta arbete och för de ti 
digare medaljerna överlämnade kej
!>arinnan en belöning om 4000 rubel. 
Arvodena var annars mycket höga 
till dc utiUndska konstnärerna i Ryss
land. Han kunde få 600 dukater frän 
ryssarna för en enda medalj. Trots 
att Hedlinger inte gjorde så många -
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medaljer i rysk tjlin~t påverkade han 
deras medaljkonst. Tack vare olika 
tekniska metoder som användes av 
Hcdlingcr, berikades också dc efter
följande ryska medaljkonstnUrernas 
verk. Hedlinger undervisade inte i 
Ryssland men han !Umnade ofta råd 
till lokala förmågor. 

Johann Carl Hedlinger återvände 
till Sverige i juni 1737. Med sig h~:m 
hade l~an ett ännu större rykte som 
medalJkonstnär och fickorna fyllda 
med pengar. 

Hans arbete åt Ryssland in~kriink
te sig emellertid inte enbart till dc 
drygt t v å år som han var bosatt d Lir. 
Han hade redan 1731 graverat en 
medalj över amiral Nikolaus Golo
vin (si lver, 52 mm 0 . Felder nr 121 ). 
N;igra år efter Hedlingers vistelse i 
Rys~land försökte man frdn rysk ~i
da locka tillbaka honom till S:t Pe
tersburg. Den hiir gången gällde det 
oc~s~ .en allmli.n medalj som hyllade 
keJsannnan (s ilver. 58 mm 0. Fel
der nr 159). Möjligen kan man se 
en koppling till freden med Turkiet 
1739. Atsidan visar kejsarinnan mc
dan frånsidan avbi ldar en öm med 
utspända vingar. sittande p;\ fanor. 
kanoner 111.111. l sin näbb håller ör
nen en lagerkrans. Medaljen grave
rade Hedlinger i Stoekholm. 
. År 1739 erhöll liedlinger pcrmis
~lon från sin tjän~t i Stockholm för 
att resa till födcl~e~taden Schwyz. 
Helst hade han önskat lämna s in 
svenska tjlinst med pension, vilket 
emellertid inte beviljades. Det Ur i 
Scl~wciz som han upprepar sin mc
dalJ från 1736 över Anna som ~1 i
ne.rva. men denna gång betydligt 
nundrc och med latinsk text hil
ver. 42.5 mm 0. Felder nr 160). Den
na medalj var av~cdd som inled
ningen av en serie medaljer iiver 
ryska kejsare och kejsarinnor. Så 
~lev det dock inte. eftersom kejsa
rannan Anna avled 1740. 

Redan .1738 hade liedlinger gjort 
e.n medalJ ö~er den tysk-ryske poli
ttkern och diplomaren greve Andrej 
O~ terman ( 1686- 174 7). Medaljens 
(Silver och brons. 63 mm 0. Felder 
nr 158) &tsida o~termans bröstbild 
i profil. Frånsidan vi~ar en ensam 
palm i öknen samt texten NEC SOL 
NEC FRIGORA MUTANT [=Var
ke~. het w eller köld lindrar (saken) 1. 

Aven under kcj~arinnan Elisabeths 
regering försöker man från rysk ~ida 
locka Hedlinger tillbaka till Rys<,
la~Id._ He.dl!ngcr Lir dock åter pa pcr
~lliSSIOn 1 Sltt hemland och visar ing..:t 
1111resse att ge s1g 1 vlig norrut igen. 
Han graverar emdl..:rtid en ensidiJ.: 
medalj över kejsarinnan (guld. si l ve~ 
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Rubeln fmn 17 J6 ii r det mdamym .wm Hedlingt•r gjorde llll(ler sin rl'.llw l'i.ftelse. 

Della I'Xt'/1/fJ/ar ii r en s.k. nm•odd. dl's en nyprilglin!l med de gamla.swmpama. 

Fow: Jan E1·e 0/.uon. 

och brons. 71 mm 0. Felder nr 174). 
Bilden bygger på en rödkriteteck
ning a\' huvmalaren Ludwig Cara
vacca. Det blev bara en at~ida. Hed
linger ~kickade 20 maj 1745 ett filr
slag ti ll fr;1nsida till den ryske genc
ralen Loubra~. sum då befann sig i 
Stockholm. l oktober amma år fick 
generalen d..:n f:.irdiga mcdaljstam
pcn. men medaljen priigladcs t rot ~ 
detta med enbart en sida. Lånet se
nare skulle d..:n ryske medaljkonst
nUren Judin kopiera bilden niir han 
graverade en medalj till kejsarinnan 
Elisabeth. 

Förutom d~t nämnda ryska myn
tet och medalJerna av Hcdlineer har 
ytterligare ett par mynt tllpck;;ts som 
eventuellt varande från hans hand. 
Det är den ryske forskaren V. Y. Uz
denikov som i en artikel ( 1998) n Lim
ner. 5-kopckmyntet 1740 med kej
sarannan Anna~ porträtt och piatak
mynten av 1723 års typ. l det sena
re fallet skulle det röra ~ig om en 
svensk förfabkning av Mllllm<a typ 
som Avestakopeken 1788. Det Ur 
dock märkligt att Torgny Lind" ren. 
som genomsökt Myntverkets"' och 
Riksbanken' arki\' för denna period. 
inte påtrliffat något ~om ~tyrker 
Uzdenikovs pastående. Det skulle 
vii.l möjlig..:n kunna dölja sig bland 
kngskostnaderna för Sveriges an
fallskrig mot Ryssland 1741. 

. Mån~a Hinder vill föra lledling..:rs 
namn 1111 den egna skaran av mc
daljkonstniirer - så också Ryssland. 
Trots att han endast eraveratie ett 
n~indre antal medaljer t'iir rysk riil-
mng. niimns alltid hans namn nlir 
forskare berlir medaljkonsten i Ryss
land under 1700-talet. 
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En drottnings ansikte i förändring 

The Britbh Royal Mim ger i ar ut en 
serie myru med eu nyn portrUu av 
dronning Elisabeth Il. Det lir fjiirde 
gången under hennes regeringstid 
som punriiltet förändras. 

Efter kröningen 1953 kom det för
sta druuningporträttet sedan 190 l. 
Kon'>tn:ir bakom myntet iir l\ lary 
Gillick. Konstnären har med mjuka 
linjer anlagt en ödmjuk ton i portr;it
tet som vm också symboliserar den 
unga drottningens alltför tidiga, stora 
ansvar. Drottningen har cH behagligt 
och intagande utseende och huvudet 
är kriint :rv en enkel lagerkrans. Por
triillet tog' emot med stort intrc,se 
eften.orn det i me bara visade den nya 
monarken utan också ansac' forc
båda en ny era för de brittiska myn
ten. 

l samhand med införandet av de
cimalsy:.ternct 1968 var <.let dags för 
elt nytt rnyntportrält som fonn gavs 
av Arnold Machin. Portriittct har f;'ut 
en mer di,tinkt karaktär. !-.ymbolise
rande hennes insiktsfullhet och all
var infiir uppgiften att vara monark. 
~amtidigt \Om ett drag a,· ödmjukhet 
finn~ kvar i huvudets hållning. Drott
ningen Ur hUr mO!,'llare än i <.le t fiirsta 
portrUttet. På huvudet bär Iron en 
tiara - en bröllopsgåva av droltning 
Mary. 

År 1985 kom så det tredje por
trältet. Den här gången de!-.icnat av 
skulptören Raphael ~1aklou( Drott
nincen är nu mer realistiskt avbil
dad- men det finns idealisti:.l..a ..:le-

Tråkig presidentprofil 
Ulys~c' S. Gram (1822- 1885) var 
Förenta Statemas artonde prc~idcnt 
åren 1869- 1877. Han är v Hl me:. t 
bnd \Om nordsidans ftiimste general 
under amerikanska inbördeskriget. 
Grants största ögonblick var troligen 
när han tog emot kapitulationen från 
general Robert E. Lee 9 april 1865 
efter slaget vid Appomaltox i Virgi
nia. 

U.S. Grant har hedmt!> på frimlir
kcn och \edlar ($50). Men det var 
också meningen att hans profil ~ku l-

SNT(J·'JK 

/·\·ra porrräu. fyra åldrar. /-'mo Jane Et·e 0/swm. 1\M 1\. 

/)mun i ng l'ikwria.s tre portri/11. Fmo Jan Et·e 0/.111111. KM K. 

ment kvar. Det är den ansvarsfyllda 
och mogna drouningen som blickar 
fmmåt. Hon Ur mera säker på sin sak 
och verkar orUdd. På huvudet bär 
hon "Georg IV:\ ~tatsdiadem". vilket 
gjordes. a,; Rundel!. Bridge & Run
del l. till dennes kröning 1821. Dia
demet bUrs av drouning-en på fiirdc.:n 
till och f'ni n parlamentet vid dess 
öppnande. 

1998 Ur det 45 år sedan det förs
ta myntet med drottningens portr:itt 
präglades. Det I]Urde porträttet har 
skapats m· lan Rank-Broadley och ;ir 
starkt realbti,kt. Drottnin!!ens nacke 
är något ~;inkt vilket ger -eu intryc l.. 
av resignation. P;i huvudet biir hon 
samma tiara som på myntet f'r rt n 
1968. 

Enligt gammal brittisk tradition. 
sedan 1600-talct a\'porträtteras mo
narkerna wccc~\ivt åt motsatt hall: 
därför har drouninc Elisabeth Il <;in 
profil åt höger på ~'årntl iga myntpor
träll. 

le pryda ett amerikanskt guldmynt. 
Det var det amerikanska finans

departementet ~om kom med för~
laget. Pre\idcnt Grant gick med p:l 
iden. men mr,t ville USA:s för~ta 
dam. Julia Bogg!> Dem Grant ( 1826-
1902). göra vi~~a förändringar. Ju
lia Grant h;rdc nHmligen länge varit 
missnöjd med makens skligg. Hon 
tyckte inte att han såg tillräckligt 
statsmann;rlik ut. Om han nu skulle 
visa sin profil på ell guldmynt m;1\
te han frarn,t:illa~ både represent:r
tiv och imponcr.mde. Krigshjälten 
Grant lydtic 'in hu~tru och rakade 

Drottning Viktori!! avportriitteras 
med vänster profil. Aven hon utsat
tes för en likn:mde ponräuförändring 
genom åren. Viktoria var också myc
ket ung då hon tilltriide tronen och 
regcmde mycket Hinge. Under hen
nes regeringstid förUndrades mynt
porträttet enda~ttrc gf!nger, ''young". 
"jubilee" och "old". Ar l 838 korn det 
första portrället. utl'iirt av William 
Wyon. ''Jubilec"-porträttet kom 1887 
och designade<; :rv Sir Joseph Edgar 
Boehm. Det tredje porträttet. den 
aldrade drouningcn med änkedok 
över huvudet. kom 1893 och hade 
modellerats av Johann Baptiste Mer
len. 

Carl XVI Gustafs ponriill på en
kronorsmynten fr:'n 1976 har ännu 
inte förändrats. Konstniir bakom l
kronan är Lars Englund. JO-kronan. 
\Oill kom fOrst 1991. bär en annat 
porträtt fom1gi\'et av 'kulptrisen :\1a
rita 1\orin. 

Em IViselrn 

sig. Men nu hände något som så ofta 
hiinder när ett ~kligg försvinner. Alla 
blev besvikna på re~ultatet. Det var 
inte längre samma man. Grants proiii 
\'ar inte ädel utan i~tlillct ganska trå
kig. Man sa alt prc~identen liknade 
.:n tröll statstj[insteman som fått p;\ 
sig sina bästa söndagskliider. 

Myntförslaget försva nn tyst och 
snabbt från dagordningen och presi
denten lät skUgget vlixa än en gång. 

Källa 
/\V 

G~nffre' Pem!t. Uh "c' S. Grant. Soldier 
& Presidenr. N c" Y m J.. 1997. 
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C. A. Brolings förslag till nya och förbättrade bankosedlar 

Bland alla handlingar som ing;ir i 
Riksbankens deposition och som för
varas i Kungl. Myntkabinettet finns 
e tt mörkgrönt läderalbum. Della al
bum har en titelsida med handskri
ven text: 
Fiirslag tillnya ochförbiillrade Ban
co Setllar ingifi ·et till Herrar Fu/1-
mliktige i R. S. Bank af C. A. Broling. 

Undertecknad har redan tid i care skri
vit en artikel i SNT rörande Broling 
(SNT 1995:5. s. 125 -27). Där finns 
en del uppgifter kring Brol ings liv 
och verk~amhet. Däremot nämntles 
inte lUderalbumet med sitt innehåll. 
Helt uppenbart är det så at t Carl 
Abraham Broling ( 1798 -1 851) kon
tinuerligt fort satte med all försöka 
utv..:ckla det svenska sedeltrycket. 
Han anställdes av Rikets Stiind.:rs 
Bank 1830 som !lravör och för..:
ståndare för stere~)typeringsans ta l 
ten. som hade inrättats samma år. 
Ferit <ir senare kom de första av Bro
lings sedlar i omlopp. Senare. från 
och med l X42, användes ca! vano
plastikmetoden för sedel trycket. 

Brolings sedelalbum ger en fin 
bild av vad han kunde och varifrån 
han härntmlc ~in a förebilder- friim~t 

fr:in England. lan \Vi.w!/111 
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HÅKAN WESTERLUND 
MYNTl iANDEL 

KÖPER • St\LJER • BYTER 
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5i)<'C. sedlar. Bewlar braj7ir .l<·dlarflire /930 

Vasagatan ~2. III 20 STOCKHOLM 

TEL 08-~11 08 07 

-1. Baksidan 1ill 500 rik.wlaler lmnko-sedeln. 

l . De1miirk~:rihw a/lmmelmed fri' provnyck m· 500 rdr bko 1842. 

J. Sn•riges Rikes Sliindet:f Hank. 500 riksdaler banko 18-12. 
h/an/.:('((. 

5. Pnll'lt:l'ck till en sedl'i.fiir Sktinska Prim1-Banken.1 
assignmion på 20 riksdaler banko, /830-wle!. 
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2. 'Titl'llidull till Bmli11gs allnmr. 

6. Pnll' fH11111'4anisk grm·yr jrå11 1829. 

7. Pro•· tnl mt>kwm/.. grm·.l'l: 
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Myntstatistik från 1891 
Under 1800-talct var dagMidningar
na pigga på au fUrmedla uppgifter 
~om många Hisare idag imc skulle 
int ressera sig för. Om dc inte är 
myntsamlare det vill sUga! Så sked
dc också i början av året 1892. Då 
utllimnade Kungl. Myntverket upp· 
gifter om myntningen under 189 J. 
Fiir alla kalenderbitare aterges därfår 
denna text: 

U111ler tir 1891 /w 1·id k. myntet blif
l'it preglade af si/fi'l'l'ln_l't/1 826.500 
sr. å / O öreoch aflmmsmynt 374.001 
st. å 5 ijre. 9-1 l . 725 sr å 2 ii re oclt 
2. 722.756 sr. å l ii n•. eller tillhopa 
-1.86-1.982 111\'llf.l't\'Cken till c• u l'iinle 
af 1-17.-112 k'r. · 

Dt'.UIItmn iiro •·id myntet preglade 
fii/jmrde an w/medaljer oclt jeuoner: 
199 af g11ld. 5888 l!f'si/J•er orh 1.617 
f!f knppw: f/e/a l'iilrlebeloppet l!f 
_/i/111 m_l'llf l'erket wtdt•r tlr 1891 111 -
t-:ilnt-:na myntadt- och till medaljer 
orh jeuoner pregladt• mewller 111-

!donle 210.952 kt: 

M.l'llfl'etkers belu111ning af 1891 års 
l'c•rk.wmher 11/IJil~ick till 21.870 kr. 

Ntlg1m gllldm_l'lll.llll,l'ntning /tar IIIt 

der året ide förekommit och silfi·er-
111_\'trfllingen har \'ltrit ohNydlig. För 
myntl'erkers belrof har .li/fl'er inköpts 
från Sala silfi'et'IWk oclt kopparfrån 
rtfl•idabergs koppan·ak. 

:">!u Ur 189 1 ett ~pcddlt ar cfter.;om 
~a få ~ilvemominalcr präglades. dvs 
inga 2 och l-kronor och inga 50 och 
25-öringar. Den 111()(h:rnc betrakta
ren förundras n5got iivcr myntver
ke ts blygsamma behållning. JW 

.'1. Pnw fltlmt>kanisk J:flll' \ r. 
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Konstnären Otto H. Wallgrens 
numismatotypiska I) planschverk 
Av Björn-Otto !-lesse 

Q uo Henrik Wallgri:n föd.des 
1795 i Brunnby socken i Mal
möhus län och avled 1857 i 

Hedvig Eleonora (Kungsholrns) för
~amling i Stockholm. Den ganska 
utförliga biogratin i Sl'enskt Kunst
niirslexikon2l titulerar honum som 
målare. tecknare och grafiker. 

Han studerade från 18 15 vid 
Kungl. Akademien för dc fria kons
terna och lärde sig då också ets
ninl!~konsten . Åren 18 19. 1820 och 
18i3 vann han där den kungl iga 
medaljen. 1837 blev han k:darnot av 
nämnda Akademi och 1854 vice pro
fessor vid Akademien. 

Saviii i nämnt lexikon som i Hult
marks bok om kopparstickare och 
ctsare3l redovisas månl!a verk av 
olika s lag - iiven en anlal böcker
vars upphovsman iir Wallgren. Ing
ensiiides tager man dock upp att han 
ocksfllir ansvarig för tillkomsten av 
några av de mest märkliga och säll
synta ~vcnska numismatiska arbeten 
från senare tid som vi kiinner. Inte 
heller H j. Linnströms St't'nskt buk
lexikon åren 1830-/865 nlimner här 
aktuella planschverk. 

Helt visst hade Wallgren ett 
imrc~~e för mynt och medaljer och 
hans egen efterlämnade samling sål
des prt Stockholms Bokauktionskam
mare i januari 18584>. Något som 
helst samband mellan hans egen 
samling av främst romcr.;ka mynt 
och dc fyra olika plan,chverk som 
jag här vill redogöra för kan dock ej 
pttvisas. 

Gemensamt för alla hUr redovi
sade verk ii r au dc ii r ut förda på ett 
förstklassigt papper av franskt fabri 
kat CANSON FRENES.SI 

Bladstorleken är höjd cirka 42 cm 
x bredd cirka 29 cm. Någon text utö
ver dl!tl på titelbladet förekommer 
egentligen ej. På varje titel- och 
planschsida finns en rektangulär. på 
högkant stående. i litografi tryckt 
ram vilken genomgående förekom
mer i alla verken i två skilda utföran
den. 

Ramtyp (A) visar hligst upp det 
stora svensk-norska unionsvapnet 
och i Ö\Til!t runt mittfiiltet de 2-+ 
~vemka la~ldskap,·apnen 'amt till 
des'a också vapnet för Malmöhus 
län. 

Ramtyp (8 ) visar fyra figurer. en 
på v;uje ramsida: överst en mynt/ 
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medaljpriiglare: i vänstra ramen en 
alf ridande på en åt höger galoppe
rande hibt: i höl!ra ramen en alf 
ridande pa en viinsler skrittande "sjö
häst" och i nedre ramen ett manshu
vud inom en cirkel. Hos ingen av 
dessa figurer kan man finna någon 
heraldisk6J betydelse. 

Ramarnas inre öppna yta har en 
höjd av cirka 26 cm och en bredd av 
cirka 17 cm. l denna finns ant ingen 
titeltrycket. som är ett litograrf.~kt 
tryck med guldfärg. eller för plansch
sidorna två e ller flera grupper av 
koncentriskt placerade cirklar. var
vid innercirkeln har en diameter som 
överensstiimmer med den medalj/det 
mynt snm skall avbildas diir. De 
egentliga medalj- eller myntbilderna 
är separat tryckta på andra ark och 
sedan utstansade och inklistrade i 
dessa cirklar. Pil själva bilden Ur pap
peret alltså dubbel t och bi lden har 
därmed en viss upphöjning över pap
persytan. Porträttbilder och liknande 
sync~ vidare ha ett grönt ''sk im mer' '. 

Trots konsultation av kiinda typo
grafexperter 7) har det ej slikert gåll 
att utröna var tryckningen skett och 
vi lken trvckrnetod som anviints för 
själva medalj- och myntbildema. Om 
ii ven dessa iir litografiskt framstUIIda 
har tydligen två sienar anviints. den 
ena med svagt grön 11irg, vilket orsa
kat ovan niimnda "skimmer". 

Inget av de hiir redovisade verken 
har ni\gon uppgift om tryckort eller 
try<.:k:ir. De torde dock enligt uppgift 
hos Kungl. Biblioteket ha tillkommit 
cirka 1855. 

Verk nr l hos 
Kungliga Biblioteket 
Det mest praktfulla verket är det som 
tydligen skänktes till drottning Desi
deria och som nu tillhör Kungliga 
biblioteket. Titeln lyder: Samling af 
alla ilji•f!r Konung Carl XIV Johan 
och Oroilning Desideria preg lade 
Meda/jet: numismO/otypiskt (~/bil
dade afOIIo Wallgren på elititelblad 
med ram (A). 

Dets;u111na ingick i KB:s utstlill 
ning "Kungliga bokband" o~h Iii. dr 
Sten G. Lindberg säger i utstiillnings
katalogcn:8) "Mull~·adst1irg:td dia
grin med Hiderplast ik av Frans Beck. 
som introducerade denna teknik i 
landet (miistnrc 1843- 188&). Överbi
bliotekarien G.E. Klcmming har på 

försättsbladet antecknat: Herar fin
nes endast 2 ex tryckta, detta iir det 
egentliga hufvudexemplaret och var 
Enkedrottning De. iderias ... 

Efter titelbladet följer åttio plan
scher9J med 166 medaljsidercpro
duktioner. De tretton första plan
scherna. som avser tiden före ko
nungens kröning, iir försedda med 
ram (B) och avbildar totalt 32 
medaljsidor. DUrefter följer 61 plan
scher med vardera en a,· konungens 
medaljer tvåsidigt avbildad. Sedan 
en plansch med en medalj visande 
både konungen och drollningen samt 
slutligen fe m planscher med vardera 
en medalj avseende drottningen. De 
67 sista planscherna har alla ram (A). 
samma som titelbladet. 

Samtliga planscher. men ej titel
bladet. har signaturen Oun \Val/grhr 
i guld i nedre vänstra hörnet. 

Alla avbild:tde medaljer 5terlinncs 
i B.E. Hi Ide brand~ Svemka kollllll f:ll
ltusets minnespenningar men de 
avbildade R3 medaljerna kan jiimfii
ras mctl cirka 140 nummer i Hilde
brands bok. Bland dc som Wallcren 
saknar knn niimnas fem mcd~ljcr 
präglade i Berlin av medaljören 
Loos: Hild. nr -+3 -47 präglade till 
Konung Carl Johans minne efter till
komsten av Wallgrens verk: e tt fem
tontal belilningsmedaljer som Hi lde
brand upptagit separat, men som 
också kan betraktas som varianter av 
andra upptagna medaljer. samt slutli
l!en 1-lild. nr 94- 120 som Wallgren 
troligen ansett vara av mindre ot'fici
ell priigel. 

Trots omfattande forsk ning i ~;'wHI 
Bernadoueska fami ljearkivet som i 
Kungliga Bibliotekels arkiv har det 
dock ej varit möjligt au finna ut hur 
och n ii r den a verk kommit i bi bl iote
kets ägo. 

Verk nr 2 tillhörande 
Kungliga Vitterhets, Historie 
och Antikvitets Akademien 
Detta verk. som tinns i Vinerhetsaka
demiens numismatiska boksamling 
på Kungl. Myntkabinettet- Sveriges 
Ekonomiska Museum. övcrcnsstiim
mer i ston sett innehållsmässigt med 
verk nr l . Inbindningen är en rnodem 
linnekliidd pLirm och gör ej verket 
full riittvisa. 

Titelbladet iir identiskt med verk 
nr l men i verk nr 2 förekommande 
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7ilelbladellill ,.,.k 11r 1. 

l.'i9 medaljsideavbildningar har kon
centrerats till endast 35 planscher. 
varför flenalet av dessa avbildar fyra 
eller sex medaljsidor. De fem första 
planscherna samt den första "Desidc
ria-planschen" har ram (8) medan 
titelbladet och övriga planscher har 
ram (A). 

Endast verkets allra sista plansch 
har signaturen Ouo Wallgren i guld i 
nedre vUnstra hörnet. 

Skillnaden i antal medaljavbild
ningar mellan verk nr l och verk nr 2 
består frUmst av att i verk nr 2 har 
uteslutits ett antal medaljåtsidor som 
varit id..:ntiska e ller mycketlikartade 
för skilda medaljer. 

Hur detta verk kommit i 
KVHAA:s Ugo framgår av anteck
ningarna från akademiens samman
trUde d..:n 9/2 l R 58 10) dUr det hete r. 
att "Akademien beslöt med 75 Rdr 
Rmt för sitt Bibliothek inköpa ett 
planschverk öfver Konung Carl 
Johans och dess !!emåls Drottnin!! 
Desiderias medalj;r, ritadt af fram':: 
lednc Professor Wall!!ren. för nUmn
da summa hembjudet af Expedi
tionsChefen och riddaren C. F. Mei
nandcr". Köpeskillingen skulle idag 
motsvara 3.650 kronor: ett lågt 
belopp i relation till det värde boken 
troligen skulle betinga på öppna 
marknaden. 
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Plcmst'lr i 1·erk 11r 2. rwmyp 8. 

J'vleinander ( 1790- J R7l:l) hade varit 
expeditionschef i Kungl. Sjöför
svarsdepartementet och var en fram
stående bok-. autograf- och mynt
samlare.J ll Hans boksamlin!! om
fattade närmare 30 000 band~ varav 
många rariteter. och därtill ca 16 000 
disputationer. Tydligen ansåg han 
dock att detta mycket speciella och 
unika verk borde hamna hos landets 
främsta officiella institution företril
dande numismatiken. Hur han sjiilv 
hade kommit över verket Ur okänt 
men detsamma förekom i varje fall 
ime på den då nyligen hållna mynt
auktionen efter Wallgren. 

Verk nr 3 hos 
Göteborgs Universitetsbibliotek 
Samling af alfa wtder Komtnf? Carl 
XIV Joltans Ret::t' rinR preglade mynt 
t111mi.1·mawtypiskt ajlJildade af Ouo 
Wallgren. Tillegnatie Prol'incialfä
karen Herr Docror P. Brwuleliusl2) 
lyder den full stiindiga texten på titel
bladet som har en ram (A). Uingst 
ned till vänster finns signaturen O.W. 
i guld. 

Verket har en modern inbindning i 
grönt klot med snyggt marmore;;,, 
överdragspapper i griin/röd färg med 
guldstänk. Detta verk avser således 
inte medaljer utan mynt men det tek-

niska utförandet niir det gäller av
bildningen är detsamma. Per Bran
dclius ( 1791-1 R66) var med. dr och 
provinsialläkare i Stockholms län. 

Verket innehåller J-1 planscher. 
varav 21 planscher tvåsidig! avbildar 
22 svenska mynt och tolv planscher 
likaledes tvåsidigt avbildar tolv nor
ska mynt, d.v.s. fl ertalet av konung 
Karl XIV Johans mynttyper. Alla 
dessa 33 planscher iir försedda med 
ram (A) och ingen är signerad. Dock 
kan noteras att varje plansch nedom 
övre ramsidan har ett kompletterande 
tiiiUgg "Guld". "Silfver" eller "Kop
par". 

Den sista planschen avviker helt 
från övriga innehållet: ii r försedd 
med ram (B). har signalliren O. Walf
gri':n i guldfärg och avbildar den 
stora medalj Minnesgärd q/ tonkon
stens t•t'ilmer i Stocklrolm av år 1849. 
som iir tillägnad Jenny Lind.J3l 

Universitetsbiblio teket har icke 
någon uppgift om verkets proveni
ens. 

Verk nr 4 i privat iigo 
P;\ auktion i Stoekholm våren 
19961-t) såldes ett verk av Otto Wall
gren. som tekniskt kan kopplas till 
ovanstående. Detsamma har ett titel--
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blad helt iuentiskt med verken nr l 
och nr 2 ovan: också med ram (A). 

Inbindningen är gjord omkring 
sekebkiftet med ett heltäckande. 
snyggt marmorerat överdragspapper 
på ett kartongband. 

Verket :ir försett med 13 planscher 
med ram (B) men märkligt är. att 
ingen av dc plt dessa avbildade 13 
medaljcnw har någon som helst 
anknytning till ti telbladet. l stället är 
avbildade tio medaljer från drottning 
Kristina. Karl X l. Gustav III. Gustav 
IV Adolf och Karl XIII samt tre 
medaljer ö\·cr privatpersoner. Det 
tekni~ka utförandet när det eiillt:r 
medaljavbildningarna är dock- hell 
det~amma ~om för verken nr l till nr 
3 ovan. Varken titelbladet eller plan
scherna har nltgon speciell signalllr. 

En exlibris visar att verket har till
hört kammarherren. f. d. kapten J.D. 
Fredrik af Sandeber<,; ( 1884-1961 ). 
Provcnicm.cn dessförinnan är okänd. 

Den mc~t intressanta frå!!an om 
orsaken till framställningen ;v dc~sa 
plan~dtvcrk - vilka utgör ett halll
verk av mycket hög klass - måste 
tillsvidare Wmnas obes,·arad. Dock 
skall forl>kningen härom fortgå och 
skulle n:lgon Hisare av denna artikel 
ha några synpunkter på ovanstilende 

eller några nya fakta i ämnet är för
fllitaren synnerligen tacksam ror ett 
meddelande härom. 

!'inte r 
l ) lan \Vi sch n har i 'in artikel .. Den 
fotngrali~ka myntillu~trationcns ålder .. 
SNT 19119 9110. s . 226) p;i pckat att 
Wallgren .. fönuom en vuckc.:r huk skiink
tc , venska folket ett nyn ord - nurnismn
totypiskt ... 
2) Snmskr Konmriinlexikmr tlcl V. 
'· 574. Allhems 1967. 
3) Emil Huhmark: Sn•tuka koppar· 
HicJ.ore oclr ersart' l 500-194-1. '· 3-18. 
Upp,ala 19-1-1. 
-1) Kalalogen :i r p:i 12 'i tior och 
omfattar 385 nummer. På ~åvUl KB:~ 'om 
fiirf:tllarcns cgc1 exemplar lir ror hand 
tillagt. an auktionen ägde nam den 27:dc. 
5) F. d. lstc bibliotekarien vid KB. 
Iii. dr Stcn G. Lindberg. har haft viinlig
hclcn att undersöka och meddela dcn:1. 
6) Statshcraldikern. fil. dr Clara 
Ncvcus. Riksarki vet. h;tr v:inligcn grnn
'kat hithörande planscher. 
7) Jag får här tacka fr'Jrn~t Björn 
Dal. författ:tn: 1ill bl. a. boken /Jild i huk 
( 1990) <ICh Jord i Arkö. medförfattare till 
buken \'cul lir grafik ( 1996). 
l!) Nr 1-1-1 i Kungliga bibliolckets 
ut,l:illningskmalog nr 32 Ktt111:liga bok
ballt!. 1962. 
9) Jfr Settenvall: Sn·mk lriMorisk 

bibliografi 1771 -187-1 . Upps:1la 1937. Nr 
5102 refererar tydligen lill detta ex. med 
80 plan-.cher och anger .. Endast 2 e'C. 
tryck1:1:· 
10) ATA. Kungl. Vitterhets. Historie 
och Antibilet Al.adcmiens pro1okoll 
1858. § 50. Tack 1ill Iii. lic. Lars O. 
Lagcrqvist som hl. a. påpekat förekom· 
sten av dessa protokoll. 
Il ) C.M. Carlandcr: s.-enska biblio-
tek odr Ex-libris. 111. 1904. s. 359f. 
12) Jfr Th. Hiighcrg: Sl•t•nska lltmri.r
mariker rmrll'r fym sekler. E11 biogmji.fl; . 
hib/iogmfisl. lrmrdbok. Gö1cborg 1961. 
r.tcd refcrcn~ till här angi,en tilel säger 
Höebcn: an .. Endast 3 ex. lär ha blivii 
frJm,l:illda ... Ingen har nog egentligen 
hittills s:ir-kih lagt märke till att del linn~ 
planschverk dcb avseende medaljer. del~ 
mynt. 
13) Hildchr:md ( 1860) s. 364. nr 5. 
14) C/m•.1 Giirmr Ra.mmsso11s /Jok· 
twkrioll.(k/1111111/lrr. auktion 14 den 27/3 
1996. nr 060. Anges som .. mycket sä ll
synt... n 
A n m. 
Till tlcua kan foga!.. all VittcrheL~akade· 
micns exemplar till 196() hade ett band 
liknande KB:s. Detta var trasigt och läm· 
nadcs hon för konservering. lroligcn av 
dåvar.uulc bibliotck!'Chefen Iii. dr Erik 
Rinman. På grund av ett rnis.~förstånd 
bands verket i stiillet um i det trista linne· 
bandet! LLt 
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En dag bland miljoner 
- ett reportage från 1898 
Människor har alllid intresserat sig 
för pengar. Stora mängder med myn-t 
och sedlar stiuer alltid fantasin i rö
relse Därför var det inte så märkligt 
au en stockholmstidning 1898 pub
licerade ell reportage från Tumba 
bruk. Den som skrev artikeln hade 
pseudonymen .. Alvar A". Denne ha
de efter viss möda lyckats övertyga 
riksbanksfullmiiktigc om att få be
söka Tumba bruk och därefter skri
va om sedehillverkningen. Resulta
tet blev en intressant kulturhistorisk 
och etnologisk skildring. Eu och 
annat i artikeln har för länge sedan 
glömt bort. Oiirför kan en nytryck
ning vara befocad. 

Artikeln är I~Hmtad ur justitierådet 
J.O. Wcdbergs klippsamling som 
förvaras i Antikvarisk-topografi ska 
arkivet. Y:1r signatur - "Alvar A" -
återkom senare samma år med ännu 
en art ikel från Tumba. Artikeln hade 
fåll rubriken .. Hur man gör sedlar'·. 
Här nedan följer artiklanla. 

/ W 

En dag bland millioner! 
»'fumba! 2 minuter !» 

• Ja. jag rörde mig h ch nyligen en dag h land 
millioner, reprcsCilleradc dels af siffror, dels af 
små berg af st•dclpallJlcr- summor sådana, au 
hade jag den dagen mön en :If "åra stockhol m· 
ska biir~matadorcr, jag O\ilkorligcn skulle ha 
betraktal honom som en fauiglapl' · 

för :111 slippa se sk:Juesiffran på min nästa 
deb~·tscdcl ök:Jd med n:igon längre rad af 
prydliga nollor, ,iJI jag emellenid från början 
forkbra. :au millioncma roro frln Tumba och 
inte i min anspråkslösa ungkarlsrum. 

~l:ln h:adc bcr.lnat mig. au den bes!ällning 
af s<:dclblankt?ltcr. som Riksbanken senast !(jon 
- 2 miWoncr st. l O·or - och som nu håller på 
au cffckau~ras å Tumba. skulle rara en af de 
största. som banken någonsin inlcmn:u. Och 
j:agsadc mig sjclf, all detla \'Ore en anledning all 
söka få k:~~la en hlkk hakom scdcltill\'erkning· 
ens kulbscr. Jag var mycket okunnig på det 
området. och jag :antar. all den stora alhnänhc· 
ten inte :ir det mindre. Det hvilar onekligen 
någonting m)liliskt öfrcr '1\nnba och fOr resten 
öfver all ln:td scdclfahrik:uion heter. lillrcrk· 
niogen d:ir Miles strilngt hemlig. oda om fabri
kens pon:tr äro fiir obehöriga lik:! ob<."ciJigt 
slängd:! som parJdisets. s3 har det sina l:i11 ba·· 
gripliga skäl. 

Tack '~are riksh:mksfullmäl;tiges \'ähilliga 
tilhnötcsg:\a·ndc, lyckades jag emellenid be
segra S\'årighctcma h:inidlag, och så kom det 
sig, au jag en morgon sall på tåget, som går 
södcnil , och cfiCr en timmes färd hörde kon· 
dukiiiren ropa: 

·1lunba! 2 miuutcr!• 
Tum ha!. .. Il ur m~nga r(~Sande ilr det egen t· 

!igen. som då t5gct giir ett uppehåll där, ana. 
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hvilk:t millioner som h\'arje månad strömmar 
ut fr.\n den lilla. o:msentiga stationen! 

F.ft<·r omkring tio minuters promenad SÖ· 
denn fr.\n järn,ägsstationeil :ir man frJnH11C 1id 
sjclf,:J bruket. som utgöres af en komplex af 
stiirn· och mindre byggnader. belägna 'id ett 
\'attcndr:ag, som bildar !\~inne fall. Platsen till · 
hiir ~t:ucn St11an 1755, då Rikets stämk rs b:tnk 
inköp1c den fiir att där uppfcira en fabrik Rir 
till\'crkning af scddp:tppcr o. d. Tre år d:ircftcr 
hiirjadc fahrik:uionen. Bruket har sedan ch!ss 
llcrc g~ngcr utvidgats. 

Det ut~;iir, k:tn man säga, 

en liten stat för sig sjelf 
hmr:tf p~ ~:in od1 ,;s hela det öfriga $kandi· 
na,icn beror. en republik. hvars popul:irc pre· 
siden! :ir hr Hebelkorn. brukets föf\~tharc se· 
dan 23 :ir. 

Antalet •invånare• , d., .. s. pcrsonakn. utgö· 
res ;tf omkring l l O personer. Dc bilda en S('!lan 
gmmnah patriarkalisk! St)Td familj, d:ir aldrig 
några missh:illighcter förnummits mcll:m fa
miljens iifvcrhufwdcn och öfriga mcdlcnunar. 
Arbetarna ha uppfostrats hiir sedan barm1~rcn, 
och dc få auan bekymmer stanna h;ir till diid
d:agar. 

llnJkcts tjmstcmän och :1rbetare ha en egen 
kon~umtionsf6rening. som år 1886 bildades p3 
initiati\' :tf den for sin humana slitt bland dc 
undcrhaf\':tndc nwcket onurcJ.ae fof'-altarcn. 
Dl'nna fcirt'ning. scim besrår åf eu iO·t:ll f:tmil· 
jcr jiinue ogifta :tf båda könen, skötC$ af med· 
lemmarna ~jclf\'a. ~'linimiafgiften är 1 () kr. 

llnakct har sin egen skola, och folkskoiHi· 
rarcn i '1\unha är t>gl'ntligen llrukc!S. llcl:l per
sonalen har fria husrum och fri Hikarc\<'lrd. 
Gr:uifll\atloner utdelas ,;d vissa tillfållcn, och 
dc hl:md dc gifta arbcwrna, som ega mer :in 2 
mlndcr:'lriga barn. crMIIa särskildt uppfost
ringsbidr:tg. Åldcrdomsforsörjning är iifvcn in· 
f<ircl, i det :III arbctama af båda könen. då dc 
hlif1it g:unla eller orkeslösa. an;fuldas till lin· 
drig:arc :trbcte. såsom att sonera lumpen. putsa 
pappcrtt. o.~. ,·.: dc falla därfor ej fattigvården 
till la:.!. 

Det lilla bnak.~.samhä1lct är all.~ ett nwckct 
l)ckli!(t ~:amhälle, och man ,·ore f:irdig :tit på
stå, att den sociala fr:'lgan här är löst. 

1i1mba gör äf,•en Norges och 
Danmarks sedlar. 

Af hr Ficbclkorn fick jag veta en sak. som 
ja!( ej kände f\irm och som antagligen iifrcn ni. 
min liisarc, Hr okunnig om: au Tumba- såsom 
'~ar:uulc det enda ~dclp:tppersbntkct i Sk:m· 
dinll\icn - till1erk:ir, fOnatom S\enska st:llcns. 
ii)iv!ll norska statens och alla danska sedlar 
(i D:uunark har nämligen ~ationalbankcn en· 
~~~ Sl'<lclut)\ifningsr.itt). Danmark började ta 
sin St'tlelpapper d:iri från 1872 och ~orge på 
l880·talct. 

iinnu ttt sklil för sve-nskarnas hjcn:m :m 
klappa :tf patriotisk stolthet! 

Och det :ir inte småsummor, som 'J\unb:1 
fOnjcnar p~ norrm:inncn och danskarna. 1 fjor 
t. ex. bestiii dc ll:uunark st~lclblankcttcr fiir om· 
kring 74,0()0 kr. (d. v. s. de inbmgtc bruket 
d~tma summa: dansk:irna rel·>\'ircrJ pr m~nad 

ungefår .~60.000st 10-krone-sedlar) och ~or
ge fcir omkring 47,000 kr. 

{)(-ss;t d\rbara laster sänd:IS n:uurligl\is !l· 
ters! omsorgsfullt emballerade i soliala 1r'.!l1dor 
med pappersmästarens sigill anbragt på skmf· 
\~tma. 

En lO-krona för 4 öre. 
Stiirst:l fönjensten har cmcllcnid 1\nnha 

p~ sina svenska leveranser, h•~ari inbegripas 
skrifst:implar, assignationer och kortst:tmphtr 
till statskontoret, checker m. m. till rikshan· 
kcn samt viixlar till banker och <Uldra enskilda 
ct:tblissernem. På de swnsk:i rekvisitionerna 
fiirtjemulc Tumba i fjor 93.000 kr. 

Den beställning, som ri ksbanken i slutet :tf 
fiirra :tret gjorde. 2 millioner st IO·kronor. \:Jr, 
såsom jag ofran nämdc. bland dc störst:a som 
ingåu till 1\1mba alt sedan bntk<'l~ gnmdläg· 
gandc. Dcnm beställning beroddl' dels p:\ den 
stagnation l tillverkningen. som blir en f61jd af 
dc stundande ombygnadcma inom bruket, dels 
på elen omständigheten, att dc cnskiltb h:m· 
kern:as sedelutgifningsrätt, som bekant, upphUr 
om fem år. En sådan beställning tar h:ir dock 
het)llligl mindre tid iin lwad det skulle ta för en 
enskild person. om han än \'Orc llitig som en 
myr:a, att s:unmanknoga 20 millioner - det dr:ar 
fiir hr Ficbclkom ba.r:t6 månader. 

llur mrcket tror ni. att drssa lO milllo· 
ner ko>ta· riksbmken? Tumba får 1'/,. öre 
fOr h\:lrje lO·kronebllmken. och sedchn·cka· 
ren i Stockholm 2 'Iot öre. Det gör fOr Tumba 
;H,OOO kr. och for tf\·ckaren ·12.000 kr .. sum· 
ma 7-1,000 kr. Den iyckliga riksbanken. surn 
f~r köpa en IO·krona fOr inte full t -1 iirc. (All· 
\'ars:amt t :~adt, så liro ju, som bck:mt. sedlarna 
t•ndast skuldflirbindclser). 

St·dlar äro st:lrkt p:lppcr, men dc 1:ara Icke 
i :all ~:vighet (allra minst l ungk:u'l:trs pl~n· 
böcker), och dc gamla måste undan mr und :an 
ers:iuas. Sålunda Ileställer \'år rikshank h\~lrjc 
l r l :1 l'h million lO·kroneblankeuer. lil~td S
urn:t beträffar, relniremdes 1895 ,\ millioner, 
1896 3'h miWoncr och i fjor .j •; , millioner. 
Den senasiC beställningen af 5-or, fcir lnilkcn 
tilllrrkningcn nu som b:is! pågår. lydde· p~ .) 
millioner st 

Ja~: tror alltså inte, att jag öf,·crdrif,·cr. om 
jag påst:l.r. att sammanlagd! - i swnskt. norskt 
och danskt ~cddpapper - minst IOQ millicmer 
hv:arjc år flyga ut fr1n den lilla IT~, som heter 
·ncmha. och »lyckliggöra• dc skandinaviska 
folken. 

Också g~r bruket med en betydande 1inst, 
som iik:Js h1~1rje år . .\'eno,insten, som ftir tiu :\r 
sedan belöpte sig till omkring 46,000 kr. och 
181)6 til l 110,000 kr .. torde fOr förlidet år 
uppgå till bortåt 125.000 kr. 

»Pengar ä' chimärer ! .. 
sjunger med diaboliskt leende lk'nmm i ope· 
ran • Roben• . 

Och aldrig har jag fått ett så s1ark1 inti)'Ck af 
llygtighrtcn af penningens tillmro som \id min 
heslik i en af fabrikens salar. O:ir lttgn hela 
hcrg :tf sedelblankener omkring mig, h\1lk:c 
ursprungligen skulle ha representerat millio
ner, men som nu af omilda h;iJHier red1Kcr:us 
till noll och intet v~irde. Jag känner nog mi\nga -
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lätL~inniga mcnniskor. som ej bion ld1~1 öfl'cr 
sina tillgångar. utan siUndom. sfiSom dcttyckt'S. 
på rem ok) 1me göra af med pengar. Men dc äro 
I'Crkliga riksht1Shållarc i jämförelse med sedel· 
pappersfabrikantcr. Dessas talang au kunna 
förstöra 1>engar grjnsar till det undcrlm:t. Eller 
h1~1d siigcr ni om min ciceron här uppe i salen. 
den f. ii. s~ hederlige och godmodige pappers· 
mll~tarcn , som stundom på en par titnmar fiir· 
stör en helmillion! 

Det hchöfvcs bara en liten röd O är k, cu encl:t 
obct)~lligt hål. för an sedelblankenen kasscr.L'. 
Umningt•n är 1id fabriklllionen den procedur, 
som åstadkornmer största förödelsen. men 
äfwn putsningen med knif. o. s. 1'. l medeltal 
m~tc 15 procent :tf det tillrerkadc JY.tpperct 
makulcms. 

lll:mkcucrn:t ( 18 p:i hvarje pappcrsblad) 
hopfiiras i bundt:tr. IJ\ilk:IS \ta är ungcf:ir så 
stor som en af • Dagens• sidor och h vilka lmtr 
och en innchrtlla 8.000 blanketter. Äro alla 
hlankcttcrna på en a·rk felaktiga, bch~l lc·r hru· 
ket d{'(ta, då dt•t giillcr 5· eller JO-krouor: dc 
högre l':tlörcnnt däremot måste under alla 
fcirhåll:utdrn tillS.:indas ri ksbankt•n. 

Min blick föll på rn :tf de kasscr-.tdc pac· 
koma 1id min fot. Den hade varit :imn:u.l fiir 
tlansk:t n:uionalb:utken och innehöll l ·l.OOO 
!O-kronor. 

En f);lrdcdels million!. . . 
llvilkcn 1ild dans kring den gyllene kalfvcn 

- vcrldcns kung! - skulle ej denna enda lilla 
packe kunnat ha åstadkommit, j fall den mu 
fyll:t sin hcs@nrnclsc, h1ilka drömmar, hvilka 
spt•kulatiuncr l-.1mdc ej bar.\ den ha födt , hur 
mycken lycka skulle den ej ha beskän ... odt 
hnr mycken sorg!. .. 

~u I:lg d('lt där kasserad och skulle ald rig 
m gör:t bekantskap med menniskorna. l\.1nskc 
\~\r det det bil~!<\. 

Almrrl. 

Hur man gör sedlar. 
En l-and ring genom 

riksbankens pappersbruk. 
.\lan li~cr 1isscrligcn ej längre på S\CO)k.1 

riksbankens sedlar dc hemska orden: 
· Den, som denna sedel cftcr.tpar eller för

falsk:tr, skall \~trda Wngd. men den. som LLPil· 
täcker eftcmparcn, f<irf:tlskarcn eller ulpr.Ulf:· 
larCit, undf:\r belöning•, o. s.\: 

M:m riskcmr inte mer galgen. ja~ helirrar 
iindå, au alla brottsliga afsigter au lära tu hem
lighelcn :m tilh'crka sedlar äro mig fjiirmn -
iifnm om jag k:inde dt•n. Men ja): tror, :ttl th·t 
kan intrt·sscr.t er. min lä.~rc. om jag i all :ir· 
b:\rhct beriin:tr er. 111-ad den fcmkroncsedel , ni 
M! ler mellan t'dra fingrar, beslår utaf och hu
m den tillkommit. 

~kd 1·crkmäst:trcn ,·id 1\tmb:l sedclpap· 
pcrsbruk, ingcniör )iorslröm, som ciceron 
gjorde jag under några timmar en vandring 
genom hrukcts salar. 

Utom oss biirja fråu början. Vi komm:t d:i 
först till den hygnad, som inrymmer lumpma
gasinet och hykhuset. l't>tmingscddn. 
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»verldens kung», är af mycket 
låg börd. 

ll:ms ~laj:1s urspnmgliga, plehcjiska namn 
iir nämligen Lump. ~len han är därför af desto 
kraftigare mce. Ty aJ lump blir h:ldc starkare 
och Ouare papper än af triimass:t. l1röf1~1 sjclf! 
Uigg ett pappersblad i fiinstret under någon 
tid, och ni skall se - gulnar der, :i r del gjordt 
af triim<ISSa, men guht:tr drt Icke. så :ir det af 
lump. 

St)Tkan fOr Thmbas sedelpapper beror ock· 
~å. i förbigående sagdt. p~ an tlt·t :ir handgjord! 
(i moiS:lts till maskingordt papper. h1~1rs till· 
\Crkning naturligt\iS :ir m~l·kct hck,~imare). 

Till ~l)Tkan och segheten - 1\unbas papper är 
Ol'anligt segt. t:injb:tn - hidr.L!:Cr i 1-:isentlig 
m:m djurlimningcn. Genom papperets tilllcrk
ning för hand möjligglires :ifvcn I':Utcnrn:irke
n:L~ anbring:mdc (lå hcst:imd plats. 

l den sal, dit ri nu kommit, sill:t en massa 
gummor sysshmdc, dels med :tll h:kkla det lin. 
lwamf dl' fibrer göras, som ni ser i sedl:trna 
(det !:irgas blån till 5· och 50-knmor. rödt till 
10-. 100· och 1,000-kronor), dels med au 
surtera lumpen. som kommil hit i ha.lar. 

Största delen ;u lumpen konuncr rrln 1'1-sk
land. l)' 1f111 eget l:md sl-.111lc rj kunna k~·crerJ 
så slom massor, som bchiif,~L~. - l.ump·? N:ir 
det tabts om lump till pappcrstilherkning. har 
j:~g :~lltid tänkt på gamla, illalukl:mdc tr.ISm:tt· 
tur o. d. Men dt>l :ir ~~~ oegentligt namn. 1)· 
hv:ul som här kallas lump, :ir till stiirsta delen 
affall :~v ny, ren linnc\1if fdn scgcbömmcricr, 
l':i{l·c,icr. o. s. v. Oet :ir en rclath1 diTban dl
m:ttl'rial. l\' den tyska lumpen kosta~ ända till 
75 a 80 öre per kilo. Dyli k lump ;uw:indt'S till 
ah slag.~ l'ärdcpapper- sedlar, ohlig:uioncr och 
kuponger - odl det iir bion till skrifpappcr. 
som m:ut bt>g;tgnar den mindre fina k1-a.litcn. 

Den sorterade lumpen (det flnn~ omkring 
lO olika sl:1g) föres därefter nt'tltill sk:irerict, 
diir gununor sina vid långa r.tdcr :u små hord 
och skiim med sina rauiga, skrumpna hiinder 
millionnutterialet i små, små hitar mot en hord
rast knif. 

Lumpen måste nu l~rkas och /tJiil/as. Den 
sal, där denna procedur fiirsiggår, upptagt>s 
till stor del af en stor, riidm:Uad kula af järn
pik l denna kula som under kokningen S\-:in
ger mnd1. lägges HO kilo lump per gång. och 
\~tttnet får en tillsats af sod:t. Efter .) ii 8 t im. 
mars byk!ting tl'äua.~ lumpen gcna.~t i en s. k. 
t1~i!M~s med ständigt omb~1c ar 1ancn, tills all 
hncn iir bona. 

För:trbetet är gjordt. Lumpen har gcnom
gåll sin skärseld och anses nu v:inllg annalk:1s 

penningmakeråets allra hellga~te 
- fabriken, där den låg:iuadc skall utrus1as 
med in~ignierna uU sin verldsmakt. Till fab· 
riksbygoaden. som ligger helt n:im, fraktas dt>n 
ren~dc lumpen på en liten jiimb:ma. jag följde 
med och stod en par minuter senare med l'n 
rysning på mystcriciS 1röskrl. 

l'enn ingrn:ucri:~ets behandling 1~1r dock 1iU 
en början lika km~st prnsaisk här som i den 
lm;nad jag lenmat. Wir slindermales och tl'iit· 
tas lumpen i maskiner. som kallas • ll:llftygs
ho!Hindare•, hvarefter den h/ekes med klor
vanen i s. k. blekkistor. tumpen är nu t·n snö· 

h\it. strdf griit. Efter au ha underkastaL~ ännu 
en malning, nu p~ s. k. hehygshoUändarc (ma· 
skiner med stiirrc hastighet) tappas den ge· 
nom grof1 ~~ kopparrör nt>d i massakaren i den 
stor.lformuiugs·salcn. 

l fomming$salcn f\irsiggå de 1igligaste pro· 
ccdurerna. lmr råder det feb rilaste arbetet. 
Maskinerna stånka och stöna, och brådskande 
arbetare ila af nch an mellan de 1·iildiga karen. 
Hettan :ir olidlig. Digra moln af vattenånga 
~1ihra rrJm ur pannor och kittlar, och munct 
forsar ur rön·n öfl'er det gl:lnsiga cementgolr
I'Ct. livad giillcr ah dena kaotiska arbete? All 
skapa millioner - l millinner tior och 3 mil· 
lioner femmur till Rik.,hanken. för an inte tala 
om den nor:;k:t cx:h dan~k<l millionerna. 

Sedan ma.~S<tn från dc s. k. massakaren pas· 
semt genont •kltUISilama• (metaUplauor med 
fina springor), är den fiirdig an ~·Ua sin be· 
stämmclse. Den kommer n:imligcn till k)q)l]u, 
där sjclfva formningen ftirsiggår. K~verna iiro 
s1or:1, kopJlarhckl:idda triikar. där massan, som 
nu ser ut som en tunn , flirglös l'älling, uppl'är· 
mes och omröres. l fonnningssalen finmL~ ·i 
Slörre och fem mindre d) lika k)per. Men med 
1ankc på den bc·t~llliga stegring. som kommer 
an uppstå i tilll'erk!lingcn af tior fr. o. m. år 
1 90.~. då em.kild:t bankerna.~ SL>delmgifnings· 
riill upphlir, lmr bruket gån i förfauning om 
anskaff:mdc af )1Wrligare 4 k~ ]ler. 

Hur åstadkommas vattenmärkena? 
Arbetaren lyflcr m:tl i k)11en en form, som 

li k11ar en sliirrc griffcltafla ; sjelfm taflan iir 
emellenid ersallmed en fin metallduk, som är 
försedd med prcssning:tr och påsydda trådar. 
På en sådan fornt finnes plats för 18 5· eller 
10-kronebbnkcltt·r. fJtcr all en stund ha h3llit 
fom1en i p:tppcrsm:t$S<lll. l)fter arhc1aren å1er 
ha.-;tigt upp den och \ickar den ett par minuter 
af och an. P:l funnens metallduk ligger nu eu 
)tterst tunnt, gelatinartad! lager, som inom 
kort stelnar och Ilå ll\~ lket man tydligt k;tn 
urskilja dc olika sedclhlankcnema. 

Ser man n:innarc cftct; har det samlats mer 
pappersmassa på dc nedpressade ställena än 
p1i den öfrig:t mctalldukcn, hlltremm det na
turligtliS kommit )11Crst ringa pappermassa J>å 
de upphiijd:.t trlcl:tnta. De förra ställena bli 
därför mörkar(· p:i papperet. de senare bli lju
sare. DL1tll ;ir lwad man på sedlama kallar 1':11· 

tenmärkena - konstigare är det inte :m åstad· 
konuna dem. -

Blodsklipping 
Silvermynt av hög halt, präglad som 
8, 4, 2, 1 mark och 4 öre, av herti· 
garna Johan och Karl i Vadstena år 
1568 inför avsättn ingen av brodern 
Erik XIV. 

År 1567 inträffade de s k Sture· 
morden. Svante Stures änka Märla 
(Leijonllufvud) fick av Erik XIV silver 
som blodsbot Detta gav hon vidare 
till hertigarna, som använde det till 
att prägla mynt att betala sina trup· 
per med. 
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Det sista ar betet 
utgöres :tf pressningen, lorkningen, limnin· 
gen och glänningen. 

\id h1:1~e k)p finnes en hydraulisk press, 
diir de tredubbla arken nu läggas, ll\~mid \':U· 

tenmiirkcmL' upphöjningar utplanas. Vid den 
)1terligare prc>~ning. som sedan företages. flis· 
ter man papperet vid en tjockare, gröfrc s~· 
dant, med hvilkct det får hänga ihop :ifvcn 
under torkningen. l torksalama, som upp1~ir· 
mas med åuga. upphängas papperen p:' stlin· 
ger. ll\'areftcr sedelpapperet lösgöres frln det 
tjocka mcllanl~ggct. De granskas nu lll)Ckct 
noga och puts:IS med knif. doppas därpl i 
limlösning uch få sedan ånyo torka. Denna 
limning galler dock endast de norska och 
d:msk1 sedlarna; riksbankens sedelpapper le· 
\'ercras olimmaclt och limmas först efter t n-ck· 
ningcn som p1 så 1is går bättre. · 

Det iir naturligtvis )1terst noga, att ej ett 
enda :trk fOrkommer. Oätf6r lir kontrullen 
myckc•t strling. och arken räknas ejler brmjl! 
procet/ur linda från formrummet till limnin· 
gen. l sista hand ans,':lrar pappersmäst:trcn 
fOr :ut d('( :Uscdda antalet är fullt. Det :ir ock.<~ 
h:uts :unb<issiglll, som anbringas på sändnin!l· 
am a. 

Sedan p:tppcret slutligen fåu den nödiga 
glansen, lir det f:irdJgt. 

Oct f:ttta~ nu hara. att tn'Ck.~ren s1iuer sin 
st1impel p:\ sedlarna - och ~~~ ni fOn·ätfvar er 
dem, min liisarc. tl/t.'(tr tl. 0 

Kopparköp med 
anledning av 
unionsupplösning 
Stor:t politiska omvälvningar inne
bUr ofta au iiven pengarna påverkas 
i n:igon rikini ng. Så var också fal 
let nlir unionen mellan Sverige och 
Norge upplöstes 1905. I Norge varde 
självfallet tvingade att låta prägla 
helt nya mynt. Hemma i Sverige 
ändrade Oscar Il sitt valspråk från 
det gamla "Brödrafolkens väl" till 
''Sveriges viii". Detta måste natur· 
ligtvis iivcn manifesteras på mynten. 
Av den anledningen skulle en mängd 
nya mynt priiglas. Myntverket gick 
därför ut i pressen med annonser 
som infordrade anbud på leverans 
av 5000 kilo prima raffinerad koppar. 
som skulle vara gjutna i tackor samt 
kunna levereras till staten senas t den 
25 november 1905. Här visas hur en 
sådan annons kunde se ut. /\V 

Leverans af koppar. 
lwFtJ&,:ÖÖ\1it:~:!:e::;;.~~.~:r1~~re'::~~ 
dt.Q 24 nlltk. No,.unb-tr. 

POnt~lt.dt u.bt.d motta.ru l M)1'lt•nbU u~ 
41\IOo fOn )1.1. Ii p& dapD den 10 lett. Navtmbt:r. 

S. f14a.re •TI4clcg t6t leottr')QSU till s:t"tnm. m.« 
dta ~4 IAMY, ftlit&4. 

810<lob41• el .. ~ Ok1ebe< 1005. 
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Myntsamlingen i 
Bjärnums hembygdsmuseum 

Som så många andra hembygdsmu· 
seer i vårtland hyser Uven det i skån
ska Bjiirnum en smiirre myntsam
ling. Det rör s ig a lltsil om en liten 
samling, men dä undertecknad haft i 
uppdrag au göra en utstiillning över 
den samt au i anslutning därt ill upp
riiua en förtecknim!. kan till11illet ut
nyttjas till att presentera samlingen 
och museet för SNT:s liisare. 

Bjiirnums hembygdsmuseum~ nu· 
mismatiska samling har tillkommit 
huvudsakligen genom donationer. 
En del av de äldre mynten har hittats 
i omgivningarna. Dc norra delarna 
av Skåne var under skånska kriget 
1675-79 tillhåll för tic s k snapp· 
hanarna. Stridi2heterna i l! rtinslandet 
och snapphana~nas våld 1~0t den bo· 
fasta befolkningen gjorde trakterna 
särskilt osäkra. En del av jordfynden 
kan kanske ses i detta sammanhang. 
Sll långt liknar omstlindigheterna 
kring myntsamlingens tillkomst Ile
ra andra hembygdsföreningars sam
lingar. Mera ovanligt iir det dock för 
hembygdsmuseer med aktiv kom
plettering genom inköp (åtminstone 
av mynt). I Bjiintuut har man tlud. 
spenderat en del pengar på utfyllnad 
av luckor i samlingen. 

Här skall bara redogöras kortfattat 
för de svenska objekten. Dc utländ
ska har nämligen inte blivit förteck
nade och är inte he ller f'örernål för 
något närmare intresse fr:' n hem
bygdsmuseets sida. Det lildsta myn
tet iir en brakteat. tillika museets 
enda medeltidsmynt. Någon konti
nuitet infinner sig inte förrän med 
Gustav Vasa. fr o m vi lken alla re
genter finns representerade. Totalt 
består samlingen av 564 mynt. Av 
dessa är sju prUglade i guld. 283 i 
silver och resterande. u v s 274. i 
koppar eller brons. 

Några numismatiska mii rkviirdig
heter ingår inte bland dessa 564 mynt. 
Från ett ganska nytt fynd hiirstammar 
emellertid en drottningChristinasen 
öre i silver friln 1633 med ett ovan· 
ligt fel i omskriften. l drottningens 
namn är utelämnat eu S. varför stav
ningen blir något kuriös: CHRITI
NA. Från Gustav ll l:s tid finn s en 
Avesta-präglad femkopek av åre t 
1787. Det rör s ig om kombinatio
nen 5: 13 enligt Serrestam (Svensk 
Numismatisk Tidskrift 1991 :9/1 O s 
223 ff). l övrigt Ur m'tgra riksdalrar 
liksom några av kopparmynten ovan· 

ligt vUibehållnu, varav ett par knappt 
alls cirkulerade i den allmänna rö· 
rclscn. 

Sju plåtmynt representerar si ll o· 
vanliga och för Sverige utmärkande 
"myntsllikte". Samlingen uppvisar 
polletter fr1\n Avesta och Stora Kop· 
parberget i Dalarna samt från Hö· 
ganäs i Skånc. i allt ime ller lin nio 
exemplar. Fyra spelpenningar fr:'in 
1700- talet delar utställningsplats 
med museets 63 medaljer. varav en
dast e ll par lir slagna före 1800. Det 
finns 43 sedlar att beskåda. den 1ild· 
sta daterad 1829. Av dessa är tre fi 
na exemplar av privatbankssedlar: lO 
kronor 1894 utgiven av Christian· 
stads enskilda bank. lO riksdaler riks· 
mynt 1863 från Mälareprovinsernas 
enskilda bank samt från Skanes en· 
skilda bank en tiokrona av året 1894. 

Så ter sig BjUrnums her!1bygds· 
museums samling av mynt. A ven om 
denna li lla numismatiska ex pose i sig 
kanske inte motiverar någon längre 
utllykt mlis te h[ir slås en slag fiir de 
övriga delarna av samlingarna. Bjär
nurn är synnerligen rikt begåvat vad 
övri!!a museiföremål beträffar. Inne 
i den ~tora och förhållandevis mo
derna mu~cibyggnadcn får man in
te precis kiinslan av hembygdsmu
seum. 1ivcn om de små stugorna ut
anför förmedlar :ildre tiders lantliga 
idyll, utan fast mera kanske klinslan 
av Hinsmuseum. Ett besök i Bjlir· 
muns hembygdsmuseum kan varmt 
rekommenderas. 

Dan Carlherg 
Ä/m/wir 

Rubelmynt av glas 
En falskmyntarliga arresterades 18l)X 
i guvernementet Kovno (litauiska 
Kauna). som 11\g i västra Ryssland. 
Vid häktningen beslagtog polisen 
18000 rubel. av vilka hälften var rik
tiga rubelmynt av silver. Dessa iik ta 
nwnt hade ut,•[ixlats mot de fal ska. 
Falskmynten var gjorda av glas med 
överdrag av tenn. Förfalskningen 
upptUcktcs när ett av de falska rubel
mynten slog emot ett bord. Det fal· 
ska myntet gick mitt itu och innan
miilet tr11.:d sitt glasinnehåll framstod 
i all sin tydlighet. Huruvida ni'tg ra 
falska mynt sparats iit eftervärlden är 
okänt. /\V 
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Myntdrängen och falskmyntaren Claes Holm 
Av Bengt Hemmingsson och Per-Göran Carlsson 

D er hör till ovanligheterna att vi 
kan identifiera upphovsmiin
ncn bakom kända exemplar 

av förfa lskade mynt. Till undantagen 
hör till exempel en av de mt:r kända 
svenska mymförfalskarna. den så 
kallade TrollhiiUt:· Svensson. vars 
als tt:r ju förekommer på samlar
marknaden ibland. 

Der synes vara möjligt au ge yt
terligare cu par kända förfa lsknin
gar eu "ansikte". Av rliHc!!åll!!Spro
(okoll från :i r 1741 kan vi ~n äriilil!en 
utläsa au en anstUlld vid mymveiket 
i Srockholm, myntdrängen Claes 
Holm. stod anklagad för au ha till 
verkat falska l O-ören. Denna för
fa lskningshistoria iir dock ovanli!! 
och intre~~s:mt ur llera synvinklar. ~ 

l Kungl. Slousräuens dom av den 
15/4 174 1 beskrivs brouet ganska 
detaljerat. En penningriiknan! Tull
berg vid Kungl. Myntet hade den 
19/3 vid kontroll av en nypräglad 
post 12-styvrar ( l O öre s m i silver. se 
fotnoten) funnit fyra dylika i koppar. 
Kammarkollegiet föranstaltade ome
delban om en undersökning. varvid 
Claes Holm både muntligen och 
skriftligen erklinde sig skyldig till att 
ha tillverkat fem fa lska toh·s rynar. 
Den femte. vilken likaledes blivit 
"tillriitta skatTad och indragen". hade 
han köpt bröd för i en bagarbod vid 
Jakobs kyrka. 

Tillverkningen hade skeu pil föl 
jande sliu. Holm hade fiirst stulit fem 
kopparplattar bland dem som förva
rades i skrotkammaren, vilka nor
malt anviindes såsom fyllnad i vikten 
vid kopparsmiiltningen. Dessa plat
tar hade han ~edan lagt med vid vi t
sjudningen av en post silverplattar 
till rolvsryvermyntningen. De sålun
da försilvrade kopparplattarna hade 
han sedan "under prässen stämp
lat" tillsammans med s ih·erplauarna. 
S lutliucn hade l·lolrn tacit fem rnvnr 
ur de~ fiirdigpriiglade posten. n~en 
då av misstag fått ett av de falska 
med sig. Der var detta mynt som han 
sedan avh1int sig i bagarboden vid 
Jakobs kyrka. 

Holms t i l !tag hade möjliggjorts 
genom att han hade anförtrotts nyc
keln till prliglingsstugan. Således ha
dc han ''hafft tiltiille at i ensamhet 
utan de öfrigc Betienternes wettskap 
och öfwerwaro detta brottmål för
öfwa" såsnrn det uttrycks i räHe
gångsprotokollct. 

t44 

Enligt 1734 års lag (Missgär
ningsb~lkcn. 7:e kapitlet, § l ) sktllle 
Kungl. Myntets personal ovillkorli
gen dömas ti ll döden för förfalsk
ningsbrott ("Falskar then mynt, som 
myntning förtrodt iir: miste ära och 
li f: och fylle skadan ar gods sitt"). l 
följd dlirav dömde också Slottsriitten 
Holm till att mista liran och livet 
samt att e rsiitta skadan av sitt bron 
in t i Il ett belopp av 5 daler 20 öre. 
Domen lilmnades dock till Kun!!l. 
Maj:t för överprövning. -

Holms hustru. Brita Hampelia. 
skickade i mellantiden en ansökan 
om nåd för sin makes riiknin!! till 
konunl!cn. diir hon bl. a. skriver att 
hon "rå kat uti forleden höstas. Ech
tenskap att ingå och med Barn rådd". 
Nu såg hon ingen utvilg ur s in fattig
dom och viirnlöshet. med mindre är 
att mitkens straff lindrades. 

Kungl. Maj:t "leutererade" (lind
rade) straffet den 6/5 1741 till lirans 
förlust , en m:\nads Hincelse vid vat
ten o<:h bröd. tre ;irs straffarbete på 
Marstrands ~'listning samt skadans 
!!iildandc. S:lsom förm ildrande om
~tiindil!heter nämndes att Holm inte 
hade avlagt någon ämbetsed: detta 
oaktat hade han under två års tid 
"wid Kong!. Myntet sig wäl och tro
get förhåll it". Vidare hade han "af 
fattigdom och rr:ingmål" blivi t till e tt 
''s likt straffbart före tagande nödsa
kad' '. Slutligcn framhÖlls den ringa 
skada som kronan ;'tsamkats till följd 
av hans brott. 

Var nu brottet i själva verket så 
ringa·) Holm erk linde sannolikt inte 
mer än vad han överbevisats om. De 
fem falska mynten som upptäckts 
beslagtogs ju: det finns dock ytterli
gare l O-ören bevarade. som är rill 
~erkade på samrna sätt som beskrivs 
i riincgångsprotokollct. 

Hiirinti ll avbi ldas två JO-ören från 
1740 i koppar. som visar spår efter 
an ha försetts med en tunn s ilver
hinna (fi[:. 1-2). Dc är präglade med 
tv& skiljaktiga 1\ tsidesstampar, varav 
den ena har ett bakvlint D i DEO. 
Frånsidorna synes vara stampiden
riska. Dc viiger 6.6 t respektive 6,72 
g, vilket sk<tll jlimföras med mynt
ordningens föreskrifter: 7.06 g och 
en silverhalt om 444/1000. 

Två andra l O-ören i koppar är 
kända (/i g. 3 --1). År 1989 såldes ett 
från 17-12 ptt Antikörens auktion 8 
(nr 353). nch följande år utbjöds ett 

frå n 1744 av samma firma (auk
tion 9. nr 500). l den kommenteran
dc karalogtexten till det sistnämn
da mynte t konstaterades att det var 
stampidentiskt med Ekströms silver
exemplar, s:i lt på Ahlströms auktion 
l S (nr 20 l). Båda dessa mynt har 
säkerligen utgått fdtn Kungl. Myn
tet. Det kan s;ilunda konstateras, att 
Holm sannolikt haft medbrottslinl!ar 
inom myntverket. eftersom förfals.k
ningar ju fortsatt att produceras efter 
hans fiingsla nde. 1740 års kopparav
slag kan dock ha haft Holm som upp· 
hovsman. 

Andra falskmynt frå n tiden 
Vi kärmer i övrigt till följande mynt 
från samma tid. vi lka sannolikt präg
laL~ mr au utges i bedrägligt syfte: 

- 5 öre 1707 i koppar, med felaktigt 
myntmlistarmlirkc AS (fig. 5). Ex
emplar har sålts på Ah l ströms auk
tion 29. 19tl4 (nr 634: H. Pripps 
samling) och Myntgalleriets auk
tion 2. 1994 (nr 242). Tillverkaren 
har inte varit medveten om au 
Lorent1. Careclberg (Mm. LC) och 
inte Anders Strömner (Mm. AS) 
var mymm:istare år 1707. 

- 5 öre 1729 i miissing (fig. 6). vikt 
3,22 g. 

- 5 öre 1741 ( fi l!. 7). Av dessa har 
vi haft tillnille att unele rsöka fy
ra stampidentiska exemplar, bland 
andra Pripps (Ahlströms auktion 
29, nr 74 1 b). Mynten väger mellan 
3.75 och 3.:n g. År 1966 såldes två 
exemplar ur Sven Svenssons sam
ling (SNF:s auktion 14/5 nr 581 ), 
vilka beskrevs s:\som "präglade i 
koppar och försedda med en tunn, 
nu nästan utplånad si lvcrhinna' ·. 
Sannolikt har dessa sil ledes tillver
kars p:' ungcfiir samma sätt som 
ovanniimnda lO-örena. l utföran
der skiljer sig de dock från de 
regulj iira 5-örcna från 1741. Ett 
ursprung utanför myntverket är 
med andra ord möjligt. 

Priiglingsteknikcn 
Rättegångsprotokollen från mynt· 
driingen Claes Holms förfa lsknings
aftlir ger oss också intressanta upp
lysningar om "interiören'' i mynt
verkstaden. Vid en första anblick kan 
det synas miirkligt att det förvarades 
i tioöres storkk f1ird igstansade kop-
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parplanar ho~ Myntet i Stockholm. 
Där bl!drev!> ju ingen kopparmynt
ning ' 'id denna tidpunkt ( 1741 ) -
sen:L~t det bl!gav sig var 1737 med 
öre sm. Sannolikt kom kopparen fr~n 
A\·esta: vidare arkivforsknino kan 
kanske ~larlägga detta förhållande. 
Om kopparen Mansades till platwr i 
Avesta clll!r flirM efter leveransen till 
Stockholm iir inte klint. Kanske Lir 
det mer sannolikt att det skedtic i 
Stockholm, tl:ir utstansnin~:en av den 
silverlegerade myntplåte7J skedde 
och mynten!> h~llstansar förvarade!>. 

Vidare Ur det förvånande au man 
hade utnt<.tning och rutin att .. hwit
s iuda .. mynt. bet handlade ju inte 
om några laghaltiga sih·cnnynt ~om 
Johan lll:s 2-ören fr.tn 1573. Man 
bedrev knappa~t heller någon ~tor
s~alig provavslagshantering (le~t
nmg av stamparna i oiidclmctall) och 
heller inte sjHivklart nåoon vitsjud
ningl-kokning av desam~1a. De fåtal 
kopparavslag som bevarats från Llldrc 
tider antyder heller inte att vitsjud
ning var någon praxis. När dc före 
kommer. och om vi förutsätter att dc 
troligen är ju~t provavslag och inget 

S:-IT6·1JX 

annat, iir dc främst normalt koppar
bruna. 

1700-talets öresmynt i si lver ha
dc en iidclmctallhalt som understce 
50t;l . närmare be~ trim t 4+1.44 tusen: 
delar i l 0- och 5-örcna. 11ir mynt
legeringen framställdes blandades 
sannolikt rdmnerat .. rent .. silver i nå
gon form med föranstaltad andel 
koppar. Förekomsten av f1irdigstan
sadc kopparplattar talar för all man i 
processen au framsililla en legerings
omgång (all uthamras till en plåt för 
vidare stansning till iinskviird platt
'torlek) tillförde smältan berliknat 
nödvändigt antal kopparplattar så att 
den idcali ka legeringen bildades. I 
detta ~am manhang vet ,.j allt~:\ att det 
existerade atminstonc kopparpl:mar i 
tioöres storlek och att det sannolikt 
var en beräknings- uch hantcrines
n.liiss_ig fördel atttillföra kopparlege
rang 1 dcnn:1 form. 

Om kopparplattar i andra storlekar 
l!xi~terade och anviindes pi't samma 
sätt Lir inte känt. Om större koppar
plattar skulle använts av Holm för 
motsvarande tilh·erkninc av hiil!rc 
valörer falskrnynt. ~kulle tilltaget 

5. 

6. 

7. 

~annolikt tilldragit sig mer uppmiirk
~amhct. Mark- och riksdalcnnynt 
tillhörde inte vardagsmynten i börsen 
och om en enkel mymdräng skulle 
bö~jat röra sig med sådant kapi tal 
skulle han säkert dragit p;'t s ig onödig 
uppmiirksamhct. Holm torde nog ha 
varit medveten om detta också. 

Att Myntet innehade och brukade 
vitsjudningsulrusming låter miirk
ligt. Det m;hte ha förhållit ~ig ~;l att 
man ville ge myntämnena den cxtr.t 
glan~ O<.· h fin i. h som genom priig
ling~momentet ga,· mynten en mr
höjd Mämpclglans. Holm syne!> inte 
ha varit fr:immande för hanteringen 
av denna procedur. viikel resulterade 
i passerbara förfalskningar. Kanske 
har vi hiir svaret på varför frHmst 
öresmynten i silver från denna period 
Uven i hög kvalilet ger ett uppcnhart · 
matt intryck. Det vitsjudadc skiktet 
nöt' ~nahbt bon vid minsia friktion 
lihom vid rengörim!. ~lan ma,tc 
'om nutida betr;t]{Lar; imponem~ av 
det .. kvalitetsgrepp.. som vit~jud 
ning~proccsscn utgjorde och till ~ta 
att re!~ultmet i siillsynta bevarade fall 
blev siirdclcs vacke!rt, den s.k. kiirr
hjulsciTcktcn. 

Irrcgulj ii ra mynt 
Den hiir beskrivna förfal skningshis
torien utgiir egentligen ett extremt -
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exempel på lagvidrigt nyttjande av 
reguljära stampar för prägling i icke 
reguljär - i delta fall oädel - metall 
med mymvcrkets utmstning, tillika 
inom my m verkets domäner. utfört av 
personal anställd på myntverket och 
för egen vinnings skull. Några av dc 
excmplilierade mynten tillhör denna 
kategori förfalskningar. Åter andra 
har tillkommit under mer eller min
dre primitiva former. vilket åter
speglas i såviil gravörst il som mynt
ning~utförandc. En möjlig strukturc
rad indelning av dessa ' 'udda mynt .. 
skulle kunna se ut en ligt följande: 

Srampanw 

l a) reguljära stampar 
b) för lindamålet tillverkade stam

par. graverade eller avgjutna 

Mynrilmnet (.rmirtlvalsat/gjutet och 
tilfklippt/urstamilltlfomuu) 

Il a) enligt förordning (dimensioner. 
vikt. halt) 

b) enligt forordning men undervik
tigt och/eller-haltigt exemplar 

c) som b) men övervi1.'tigt och/eller 
-hulligt exemplar 

d) uv annan rnel:lll än enligt f<)rord
ning 

e) som d) men ytbehandlad för att 
efterlikna en reguljär priigling 

f) som d) men ytbehandlad utan att 
efterlikna en reguljär prägling 

Mynmingsurnmning 
LU a) tillhörig myntverket 

b) icke tillhörig myntverket 

Tillverkningen 
IV a) inom myntverket 

b) utom myntverket 

Myntuing/!11 u({örd av 
V a) anställda på myntverket 

b) personler utan anställning 1>fi 
myntverket 

M(Jiiv 
VI a) myntprov 
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b) provmynt 
c) gllvotindarnål 
d) utprångling för ekonomisk vin

ning ~t regen ten 
e) utprangling for ekonomisk vin

ning ät staten 
l) utpd\ngling ror ekonomisk vin

ning ~t privatpersonler 
g) an i samlingar ersätta dyrbara el

ler svåröverkomliga mynt eller 
möjliggöm utbyte av riktiga ex
emplar och dänned ett potentiellt 
utprånglingsfall får ekonomisk 
vinning 

Denna strukturindelning visar på en 
mUnglitänkbara som välkända kom
binationer. från odiskutabla fal ~aricr 
och bedrägligt beteende till mynt
ningen av de .. reguljära .. provmynten 
och avslagen såsom ett led i utveck
lingen av vrm myntviisc.:n. 

Många kombinationer torde fin
nas representerade en eller tlcra g:in
ger under Sveriges över l 000-åriga 
mynthistoria, varje exempel i sig vär
digt en fördjupad studie och föremål 
för samlande. l detta sammanhang 
kan det vara av visst intresse att kro
nologiskt notera en del klintia fall 
samt påvisa spännvidden och sam
banden mellan mynten. makten och 
människorna. 

- Olof Skötkonungs - överviktiga - ~ k 
penningar. som alltså inte valörmli~sigt 
var regelrUlla .. penningar .. utan mynt 
vars v[irde berodde på vikten. (Dc vikt
mihsigt standardiserade Anund-myn
ten är däremot Sveriges första cgcnt· 
liga .. penningar .. ). 

- Got lands >tarkt kopparhahiga/under· 
haltiga .. W-brakteater .. h!införhara till 
14-10-talet. 

- Gu~tav Vasas kopparhahigalundcrhal· 
tiga 18 penningar. klippingimitationer 
efter Christians danska motsvarigheter. 
mvntade som ett led i den ekonomisk;~ 
krigföringen mot elen så upplevda dan
ska IJCkupationen av Sverige. 

- Joh;m lll:s starkt kopparhaltica - vit
sjutlade - småmynt 1573 och 1574 
samt även delvis markmynt l 590-92. 
en inOationsn;irande myntförs:imring 
~om obevekligen avslöjades av folket 
in på bara .. mässingen .. när den vitsju
dadc ~ilverytan avnötts under t• irkula
tion. 

- Mark-klippingen 1598. ett av Sveriges 
första provavslag i koppar. 

- Karl IX:s Göteborgspräglad.:: 2-ön: på 
nuform;lt silvcrklipping:imne. 

- Gustav Il Adolf.~ underhaltiga 5-rnark 
i guld 1612. enligt samtida rykten 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesruntaren AB 

köper ocb siiljer 
Mynt, sedlar, medaljer. onln:tr 

Gamla aktiebrev, äldre handlingar m.m. 

Arscmtlsgatan 8C, Box 7577 
I 0.'1 91 Stockhnlrn 

Tel: 08-611 OJ 10, 6 11 ;s .W 
flt\: 08-611 .}2 95 

präglade p5 direkt uppdrJg av hertig 
Johan. 

- Gustav Il Adolfs Kalmarpräglade 2 öre 
162-l på ett öres plants. 

- Gustav Il Adolfs extremt snävt till · 
klippta kopparklippingar. som en följd 
därav underviktiga och därmed under
värdiga. utnynjat av allmiinheten tills 
ofoget försvårades med ramförsedda 
mynthildcr. 

- Förgyllda avslag i k<,ppar av Gripen· 
hiclms-duktcn 1695. minnesmedaljen 
slagen till dukatvikt och med den re
guljära dubtens p011rHttsida. 

- Karl Xll:s förfalskade nödmynt. exem
pelvis Kronan. amatörm:issigt grave· 
rade stampar och utförda priiglingar. 

- Avslag i koppar av reguljära 5 öre 1707 
och 1715. ensidiga kopp:1ravslag av 
en· och tvåmarker ~amt halvdukaten 
1701 och dubtcn 1714. 

- Avslag i koppar. bly och tenn av kast
mynt. 

- Enswka avNiag i bly. koppar och för
kopprat tenn av dukater ex v 1746 och 
1818. 

- Trollhätte-Svenssons fa lskmyntade 
Oscar U-mynt. 

- Myntproven i ettöres-storlek 1967 då 
man experimenterade i aluminium och 
järn. 

Fotnot 
l öre sm i si lver k~1l l adcs för en styver 
under frihetstiden. Ar 1717 höjdes dock 
värdet på 5-örcsmyntct till 6 ön: SM. lO 
öre sm i silver kom s51cdcs att kallas en 
..tolvstyvcr ... 

Källor och Ii ileratur 
Just itierevi~ionen. utslagshandlingar 
mål den 615 17-1 1 ( Rik~:lrki,·ct). 

P-G Carlsson: lO öre 17+1. avslag i kop
par CAntikörens auktion 9. 1990 nr 500). 
E. Nathorst-Böös: l-lcl:1 viiridens tjuv. En 
studie i slraffen för mynt- och scdcJror
falskningsbrottcn fllre 1850 (Sthlm 1973) 
s. l28f. 175. 
K·A Wallroth: Sveriges mynt 1449-1917 
(Numismatiska meddelanden XXII, 
Sthlrn 1918). D 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och Sf'iUER 

BYTER och V ;\RDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITfERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil• samlammråde) 

Klostergatan S. 222 22 LUND 
Tel och fax {).16-14 43 69 
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Anders Sparrman 
är den som hedras med Kungl. Ve
tenskapsakademiens medalj 1998. 
Sparrman ( 174S- 1820) var elev til l 
Linne och naturligt nog en ivrig 
naturfor~karc. Han deltog i James 
Cool..' expeditioner till Stilla IJa,·ct 
och Siidra blla\·et under aren 1772-
1775 och fortsatte sedan i K;~plan

det. d~1r han hcdre\· egna undersök
ningar och insamlingar. Under åren 
1777 - 1791! fiirestod han Veten~kap~
akadcmien~ naturaliekabinett. en bör
jan till 1 aturhi\toriska Riksmuseet. 
Den lir modellerad av Ernst Nordin 
och slagen av Svenska Medalj AB. 
Eskilslllna. med 45 mm diameter i 
s ilver ( 15 ex) och brons (430 ex). 
Beskrivningen blir som följer: 

Åtsida: A 1DERS SPARRMAN var
under med mindre ' 'ersaler NAT(u,J . 
~IDCCXL\'111 l l OB(iil( . ~IDCCCXX. 
allt upptill utmed kanten. Nedtill 

Erik Elinder 
/9/2- 1998 
Till .,i,t g:~r li\'Cn den outtröttlige till 
vila. Eril.. Elinder har liimnat o~~. 
En fiiregang~man i reklambran~ch
en. iniliativtagarc till moderna kon
tokort och mycket annat. en livlig 
förk~impe för alla viinn liinningar i 
förskingringen. utgivare av medaljer. 
en idc~pruta utan like. Endast den 
sista tiden var han drabbad av !.juk
dom - dc~,mrinnan tick man oft<~ en 
p[tringning fnin viiimen Erik. M>nl 

skulle pröva en ny ide på sin omgiv
ning eller uppmuntra t i Il någon ak
tivi tet. 

Under llcra ar arbetade han med 
reklam fiir Sparbankerna och kom da 
på iden att man l-kulle ge ut medaljer 
som en uppmuntran till kontoinsiit
tarc. Del var kanske inga märkviir
digheter ~om priiglades men dc rn ib
tc ha berett mottagama gHidje. efter
som verksnmhctcn p:igick i rn ån~a 
år. J slutet uv 1960-talct blev Erik 
medlem i ~tyrelsen för Samfundet 
Kungl. Mynlk:~binettets Viinner och 
fick iden att 'i :.kulle pr'.igla l..on~t
mcd:~ljer i S:~mfundets namn (":~rct~ 
medalj"). Uppdr.tgen gick till guda 
sven~l..a l..on,tnärcr. Alla dessa me
daljer iir publicerade i vi\ra tid~krif-

SNT<>· 'JI! 

Fmu Jau l:' t'<' 0/t.wu <'/Il• r l'Xl'IIIJI/ar 

i KuuJil. ,\(1111l.abineuet. 

motsol:. Hing~ kanten med ned,iinl..
ta v..:rsaler SOCIO MERITISSIMO 
REGl A ACADEMIA SCIENTIA
RUM SUEC! ica] • MCMXCV!II 
l= Kungl. Svenska Vetenskapsaka
demien :\t den högst förtjiinll: •ned
lemmen. 1998 ]. l mitten Sparrman~ 
brii, tbild en face i rock. vii\! och 
knuten hal:.duk: t' i bak!!runden \C-
gclfanyg. -

ter. Jag minns niir styrdsen uppvak
tade med "Sveriges Radio 50 ;\r" av 
Rune Karl.wn. Den överlämnade' till 
den gamle nestorn \' id det fuma 
R:~diotj~inq, $\'en Jcrring. 

En medalj Ö\'er benig Karl (IX>. 
en kopia efter dt:nnes stockholrn~da
lcr fn' n 1590-talet. lät Erik prligla f1t 
sitt vUrmHindska sällskap. Karl var 
ju Uven hertig av Värmland och 
Karlstads grundare. Den fann~ b:idc 
i guld och ~i Iver. 
-Ett :t\' dc sista initiativ som Erik 

tog \'ar att försöka samla pengar till 
..:11 staty över Selma Lagerlöf. Den 
skulle stå mitt på Sveaviigcn. ju M lHir 
hon lick iden till "Gösta I:Jerlillt?S 
saga". Ett bidrag till detta 'kull..: 
man fa genom att siilja samlarexem
plar av dc förs w l 00 eller l()()() nya 
~cdlarna med hennes bild och med nr 
1- 1000. Dc skulle säljas intcmatio
ndlt - hon iir ju en av de ra svenska 
kvinnor som lir kända nUstun <iver
allt. Jag minn~ att vi diskuterad..: 
detta projekt i hans vackra hem på 
Djurgarden i en arbetsstuga nere vid 
~tranden. Tyviirr var Riksbanken inte 
intrcs~emd :l\' au lägga undan de,~a 
~edlar för ':1m lama. 

Vi 'kall ~nt l!lömma Erik Elinder 
och han' nwngsldiga per.;onlighet. 

U. t 

Frlinsida: Jordglob upptill omgiven 
av blad. frukter och blommor av 
rurnslind, Sparmannia africana, ned
till motsols liings kanlen CIRCUM
NAV IGAV IT !NQU JRENS r= han 
kringseglade (jorden) forskande J. 

Remden är sliit. 

H. Enno van Gelder 
1916-/998 

LLt 

Den forre ch.:fcn fiir I-let Kuninklijk 
Kabinct van Muntcn. Penningen en 
Gesneden Stencn i 1-!a:u! - sedan åt
!>killiga år beHi!!Ct i Lciden och ett 
Rijkslnuscum -~har avlidit. Han var 
ledare för sitt mu~eum 194R - 19RO. 
Han var en god och v:inl ig människa 
med vidstriickta internationella för
bindelser. ock ~fi med Sverige. Under 
hans aktiva tid vHxladc vi många 
brev och jag av~J(Ij:~r ingen hemlig
ht:t genom att ~~iga. att det var oftare 
han fick en förfraga n hUrifrån än det 
motsatta. 

van Gelder for~kadc och skrev 
mycket. Vi sk:lll inte hiir ens göra ett 
försök att räkna upp allt han hunnit 
med under si tt Ii'' och de många 
utmärkelser han crhallit. Våra lä•mrc 
tiinker kanske pt1 han~ katalog över 
dc tre ''bcnelux"-statcrnas guldmynt. 
som blivit en mycket anviind hand
bok. Frid över han, minne. LLt 

Tyngsw bärdon 
pli l'iiKen 

är en liill penningpung 
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Regeringsjubileet 
1973-1998 
Konung Carl XV I Gustaf har nu va
rit regent i 25 år. närmare bestämt 
!.edan den l S september 1973. då 
Gustaf VI Adolf. hans farfar, avled 
på la~an:ttet i Helsingborg. Med an
ledning tliirav utger Sveriges Riks
bank två ju hi lcumsmynt. 

SI'I'IISka jubilcumsmym 
s,·crige~ för..ta jubileumsmynt priig
ladc'. \lllll nog dc ncsta av \'åra lä
sare k:inncr till. ar 1721 i Stock
holm under Fredrik l:s regering. Det 
var 200-;,rsrninnet av Gu~>wv Vasas 
framirlidande som firades. Det förs
ta kungliga regeringsjubileum som 
kom att firas med ett mynt (2 kro
nor) slogs 1897. Då hade Oscar Il. 
vtlr nuvarande klmungs farfars farfar. 
suttit 25 år p5 silvertroncn. Nu. l O l 
ar senare. firar hans sentida ättlin!! 
~amma tilldmgelse. Det \'ar nämlf: 
gen den 15 ~cptember 1973 som han 
blev kung. Den 19 september avla
dc Carl XVI Gustaf sin kun!!acd och 
meddelade ~i ii vabpråJ.., "FUr Svc.:ri
oe - i tiden" vid en ceremoni i Riks
~alen på Kungl. Slottet i Stockholm. 

Portriiii 
Vissa mynt har burit ett symboliskt 
kungaportriitt redan under vikingati
den. Olof skötkonung (ca 995- 1 022). 
som liit priigla vtlra första mynt -
penningar av si lver - i Sigtuna på 
990-talct. hade sin bröstbild på åt
sidan. Allt~cdan Gusta\' Vasa har 
kungabildcn varit ett mer eller min
dre rcaJi,tiskt porträtt. Scdan 1800-
talcts senare del är kungaporträttct 
rc~crvcrat fiir dc högre valörerna. 
Num.;ra ii r det l krona. l O kronor 
och minnesmynten som har kungens 
bild. Portrli ttct lir den enda bild som 
konstnliren har riitt utt signera. Ofta 
har han avM1itt. som iir fallet denna 
gång. 131and vår nuvarande konungs 
minnc~mynt märks tv1i regeringsju
bilecr. niimligcn det l 0-nriga ( 1983) 
och det 20-åriga ( 1993 ). Men nu har 
Carl XVI Gustafs kvartssekel som 
regent kommit och Sveriges Riks
bank har dUrför beslutat att ge ut ju
bilelllmmynt i de prt senare år bruk
lica valörerna. l 000 kronor i guld och 200 kronor i silver. Konstniir är 
Per Jarmenius. Om denne och dat<J 
om mynten. se nedan. 
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Mynten~ ut~ccndc: 

Åt.tida: CARL XVI GUSTAF upptill. 
SVERIGE.<; KONUNG nedtill: hal,bild 
med gla,iigon. sedd en face. v:ind ~~ 
vUnMcr. Uing:. k;mten punkter. 

Frå11.1itla: FÖR SVERIGE l TIDEN upp· 
1ill Hing' kanten. 1000 KR 1998 altcrn:t· 
1ivt 200 KR 1998 nedtill. därcmdlan till 
'än,tcr III) nwn,tccknet E för Eskii-.IUna 
och till hhgcr B för riksbank~chcf.:n 
Urban 13äcl.;;triim: på myntets yta ril.,rc· 
f!alicnm. fr'Jil vtinMcr övre delen av 'pi
ran. i millen kronan. till höger lipplct. 
ncuanfilr kronnn konungens monogram. 
Ulngs kanten punkter. Rand~ n !i r sl!ll. 

Riksregaliema 
Dc ,venska riksregalierna har en 
\'Ördnadwiird älder. även om sjHlva 
kröning,ccrcmonien är ännu äldre: i 
vårt land iigde den första kända krö
ningen rum år 121 O. Regalierna bc
st:Uldc c rik XIV inför sin kröning i 
Uppsala 1561 och de tillverkades i 
Stockholm av flamländska !!uldsmc
dcr. Dc :ir alla av guld. Kro7um. som 
lir besatt med diamanter. pärlor. ru
biner och ~rnaragder och rikt emal
jerad. v:igcr l 7 15 gmm. Riksiipplct 
viiger 629 gram. Kronan och lippiet 
har Cornelis vcr Weiden som miis
tarc. Den unika världskartlin p;\ Hpp
lct blev inte ingraverad och emaljc
rad fiirriin 1568. troliuen av Frantz 
Beijcr i Antwerpen. Spiran. som v:i
ger l .J 17 gram. alla ädelstenarna in
räknade. Ur utförd av Hans Hcidcnrik 
samtidigt ~om de andm regalierna -
al lt m;h te ju bli fårdjgt till den hög
tidli!!a ceremonien och ver Wciden 
harHl inte med allt. även om han ha
dc sin bror till hjälp. 

Den i huvudsak kyrk liga ritual 
som en kröning innebar ägde rum 
sisw gången 1873. Det var Oscar Il 
som krilntc<.. Han bar alltid regali
erna vid rik~dagens högtidliga öpp
nande. >enast 1907. Vår konung :ir 
inte krönt. i likhet med sina tv;' niir
rmt$lC filrctrHdare. Det var Gu~tav V 
som 1908 beslöt s ig för att avsui 
fran ceremonien. Regalierna betrak
t;b dock fortfarande som monarki!" 
~ymboler och hämtas upp ur $katt
kammaren av Kammarkollegiet!. re
presentanter vid vissa officiella cc
n::monicr. 

0 111 ko11stniiren 
Per Jarmenius började med att stu
dera anatomi för konstn(irer med 
hjiilp av en brevkurs. Så följde värn
plikten och sedan en lärlingsår hu' 
en keramiker. Teckning. målning och 
grafik Hirdc han på Pembys målar
skola på 1960-talet och nästa decen
nium blev det fyra års ytterligare 
~tudicr av grafik på Konsthögskolan. 
där Philip von Schantz och Ni~sc 
Stenkvist var Hirare. Utfonnning av 
bokslUver liirdc han hos Bo Lind
berg. 

l-lan anstUlldes 1973 på AB Tumba 
Bruk. till en början på deltid. som 
gravör av vattenmärken. Denna pro
fession har han varit trogen. nurna a 
på heltid. Scdan nem år är han av
delningschef för teckning och gravyr 
för vattenmUrken på Tumba. 

Sin mc'ta fritid har Jarmenius äg
nat åt teckning. målning och koppar
grafik. Sa har det också blivit förla
gor till en medalj. där SNT:s Hisa~e 
mött den över Carl Philip. och nu ull 
jubileumsmynten 1998. 

Om 111.)'1/ten 
Valör l.I)(X) kr 
~ Jetall 900'1.000 guld 
\ 'iJ..t 5.8 grnm 
lliamrter 11 mm 
t:ppla~:a ma' 15.000 ex. 
Konsinlir l'er Jam1eniu' 

200kr 
92511.()()(1 <i her 
27.03grnm 
36mrn 
max 50.000 c\. 

li ll nrkurl' AD Tumba Bruk. Mynt,crkct. 
E<J..il'luna 

Ut~:h·are S•crige' Riksbanl LLJ 

Anm. Sv.:n.,k:t Numismatiska För.:nin· 
gen har l.unnat erbjuda ina rm:dlcnl· 
mar dcna mynt nch det håller på an .:x· 
pcuicras. 
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Schweiz 
Schwci.r.erbchc aticmalbank har 
1998 utgivi t en ny ~edel i valören 
1000 franc~. 

Storlek: l X2 x 74 mm 
Färg, framsida: lila. violett. grön. gul 
Färg, baksida: violett. blå, grön 
Porträtt: Jncob Burkhardl 

( 1818-1897), profes
sor i Basel. kultur
och konsthistoriker. 

Vattcnmiirke: Burckhardt 

Vid UV-bcl)~ning framträder fibrer i 
blatt och grönt ~pridda över sedeln. 
En !-.träckad metalltråd finns inlagd 
på baksidan i ~edelns högra del. Siff
ran l 000 i hllgra delen på framsidan 
nirgar av sig vid gnuggning. l eu 
kinegram (s ilverfolie) på sedelns 
framsida finns siffran l 000 som vrids 
och ändrar storlek vid vinkling av 
sedeln. -

Som klinnctcckcn för blinda finns 
en triangel på framsidan i vänstra 
delen. En del av ~edelns text och siff
ror har dc~\utom ett upphöjt tryck. 

Belgien 
Belgien har 191)8 ut g i vi t en ny se
del i valiircn 500 franc~. Utgivare är 
Banque Nationale dc Belgique. 

Storlck: 149 x 76 mm 
Färg. frams ida: turkos. blå. gul. grön 
Färg. bak,ida: blå. turkos, gul. gul-

grön 
Portriitt. fram,.:kon~tnän:n Rene 

i\ lagriue med signa
tur 

Vattenmärke: porträtt a' Magritte 
Microtcxt: l kanterna av det vita fal
let finn~ på fram,idan orden "CINQ 
CENTS FRANCS" och på baksi
dan ''VIJF HONDERED FRANK. 
FONf-HUNDERT FRANKEN" re
peterade. 

Si l'fran 500 p<i sedelns baksida skiftar 
t:irg vid vinkling av sedeln. Säker
hetstrilden !..an pil baksidan ses som 
en !>trcckad ~ilverlinjc . Scdd mot lju
set blir fram,idan' linje heldragen. l 
tnlden finn~ "500 F" repeterat. 

Vid UV-bcJy,ning framträder pa 
fram- och bahidan fibrer strödda 
över sedeln i hl:i. röd och grön fårg. 

Som kH nnemHrkc fiir blinda finn~ 
på framsidan i övre vHnstra hörnet tre 
horisontella o~;h ett vert ikalt streck 
som anger sedelns valör. Delar av 
framsidans texter och mönster är 
upphöjda. D 
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Karl XIV Johan - en cur·opcisk kar
riär (red. i\ntoincnc Ram~ny Hcnhdiu<). 
Skriftcr från Kungl. liu~geradsk:tmma 
ren 9. Bom~ 1998. ISBN 9 1 88726680. 
ISSN 028 1- 1332. 

En mycket vacker och sp:innandc ut>t:ill
ning om Karl XIV Johan invigdes på 
Stockholrns slon av Hans Majcsl~ l Carl 
XVI Gustaf 19 maj 1998 i niirvaro av 
kung Harald. Utst:illningcn har tillkom
mit genom en samarbete mellan Kungl. 
Husgerådskamm;m:n. Schloss Mainau. 
lnsel Mainau. Konstant vch rorsvms
rnuscet. Oslo. 

Tillutstlillningcn har utdvits en v;~ckcr 
katalog som hc~ti\r av tvfl delar: artiklar 
och förcmålsförtcckn ing. Bland förfallar
na mlirks ~ex ~.o Va!tln.:, .lör~cn Weibull 
och Solfnd Sodcrhnd. Ftu·f;IIWrna bc
handlar olika skeden i kungens liv. Vår 
egen Lars O. Lagcrqvist har skrivit ka· 
pillet En Jrm!SIIUI/1 i Nordt•ll. Lagcrqvisl 
har även ombesörj t en nyiivcrslinning av 
Karl Johans .. testamente··. 

l mställningsk:ttalogcn ingår också en 
lång rad mynt och m~da ljcr fr~n perio
den 18 10-184-l . Alh bö krivet av Lal!e r
qvi. 1. Denna del inleds med LunderJXrgs 
medalj över Karl Xlll :s ;itcrkum•t till 
Stockholm cfiCr tronföljarvalc t 1810. 
Naturli2tvis finns :ivcn ~vcn'ka o<.:h nor
ska mv;tl. M veke t konune r fr;\ n ktmccn' 
egen samling. men också fran Ku-ngl. 
Myntkabinenet och Julius Hagander. Ba· 
sel. fl V 

Mor ten Eskc MortctL~cn: ~vcnsk- Fin
ska Myntpris-Arsboken 1997/98. Oslo 
1998. 307+44 sidor. ISSN 1396- 5417. 
ISBN 9 1-88986-05-5.87-90358-06-6. 
82-91705-06 -2. 3-922-151 -07- 1. S:iljs 
genom mynthandeln e ller direkt från 
Grelbcrs rorlag. Kilbcnhavn. Bokhan
delspris 350 S EK. 

För två år sedan utkom den första utg;'
van av Svenska Myntpri~- Årsboken. :-.Ju 
har den ouurölll igc Morten Eskc Mllrtcn
scn åter sammanstmh ca 90()0 prisuppgif
ter från myntauktioner - huvudsakligen i 
dc nordiska länderna. denna g;i ng läck
ande 1996 och 1997. och dcnn:t gång 
även inkluderande Finlaml. Utan tvekan 
är deua en anvlindbar bok Hir samlar~n. 
Normala ··v:irdcrinp kiltalogd" lider ju 
av bristen all dc anger cu tankl eller fik
tivt "'värde·· på ell specifikt mynt i olika 
konserverinl!scr;td.:r. Problemet Hr an 
deua ··värde"'· Tbland gnnuhl' pa myl:ket 
klen statistik. En siillsynt mynt. som kan
ske endast bjuds ut mcd några å~ mel· 
lannnn, erhåller ju sin ··marknadsv;irdc·· 
först när det omslins - oavscn vad som 
stttr i någon .. vHrdcringskat:t lng··. Mnrtcn 
Eske Mortensen har valt en mera objek
tivt s:iu all för~öka liisa probl.:mct med 
all uppskalla en lll)'lll' ""viinJ..:··. (i.:nom 
au helt enkelt förtcckna dc fiirs:iljningar 
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Medalj ön•r kronprins Karl Jolums he.\IIÅ i Ört'bm 21 }1111i 18 1-1. 
Gmn)r ii r Carl EnltiJm ing. 

som registrerats kan samlaren ganska 
enkelt få en uppfalini ng om en specifikt 
mynts prisnivå. 

l många fall så är nog deua tillräckligt. 
För den som vill vara mera exakt 1ir det 
dock säkert i många fall nödviind igt all 
också granska de kataloguppgifter som 
angavs vid förstiljningcn. Som alla vet s~ 
iir t. ex. kvalitetsbedömning en svår konst. 
och det är inte säkert an en~ en hild ~lir 
myntet ränvisa. Men även om man klin
ner behov av all konsu llera sj1ilva :1 uk-
1ionskatalo2erna. så !!er Svensk- Fin~ka 
Myntpris-Arsboken en stor arbctsbe~pa
ring. Man slipper ju leta igenom n/la ka
taloger~ 

An Finland denna gång inkluderats iir 
tacksamt. då ju en publikation av clenn;~ 
typ tidigare inte omfauat den fitb k:J 
mynmingen. Sverige och Finland har ju 
en lån2 och !!emcnsam historia. så det Ur 
kanske inte :!ils så långsökt som det mrs t 
svnes an sammanfana dessa två liindcrs 
n;yntning i en och samma bok. En sepa
rat utgåva med enban den finska mym
ningen är nog inte realistiskt med tanke 
på de relativt höga kostnaderna för an 
trycka en bok av dena slag. Om dc dan
ska och norska samlarna kan betj :inas av 
en och samma bok. så ~r det inte hdt fd 
all anta att samrna sak borde kunna fu n
gera n;ir det g:iller svenska och finska 

samlare. Rec.:nselllcn tror dock an den 
finska l;isarkrctscn skulle uppskalla att 
lien inlcd:mdc informationen i boken, 
mron.l m. m .. iinm fanns på finska. 

Recensenten har ytte rl igare en from 
förhoppn ing. N:imligcn all kommande 
upplagor utökas till all även omfaua den 
vikingatid:~ m:h medeltida myntningen. 
Antalet utbjudna objekt Ur ju inte spc
ciclh stort - kanske p;i sin höjd några 
hundra per 5r. l s in recension :tv förra 
u lg~van efterlyste ocksil P-G Carlsson 
clt motsvaraudc verk omfauandc numis
mati ~k Iiiieratur från !'\orden - en sam
laromr;\dc som ror n;irvarandc är mycket 
""heu··. Morten E~kc Mortensen besiner 
,om bckatll stora kunskaper även i detta 
limne. s[t i P-G Carls,On> önskan kan jag 
bur:t in, t;imma. 

Spr:lkligt Hr Svensk -Finsk Myntpris
Årsboken acceptabel. Den skulle kanske 
m:\11 bra av yucrligare en korrekturläs
ning - ,pr:lk- och stavfelen tir lite för 
m;\nga. Slutsatscn av allt detta måste 
.:mcllcrtid bli :lll denna bok torde vara 
till 'tor gliidje och nytta för den som sam
lar,_ venska dkr linska mynt. Priset. 350 
kr. kan tyckas något högt. men det är ju 
intc billigt an producent böcker i dessa 
tider - spccidlt inte böcker av deua slag. 
som ju trycks i relativt små upplagor. 

KH 
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Michael Kunzcl: Die Miinzen der Han
sest ad! Wismar 1359 bis 1854 (Berli
ner Numismatischc Forschungen: Ncuc 
Fol!!e. Band 7. Wismnr & Berlin 1998). 
346-s. och 36 pi: ISSN 0945-3504. 

Den tyska numismatiska forskningen tir 
synnerligen livaktig. vilket avspeglas i 
en strid ström av monografier och andra 
publikationer inom olika ämnesområden. 
Ibland har dessa ocks11 svenska herörings
punkter med tanke pli vår inblandning i 
den tyska politiska geografien under den 
så kallade stormaktstiden. 

Michael Kunzel publicerade redan ~r 
1994 en ut förl ig handbok över Mecklcn· 
burgs myntväsen 1492- 1872. Dc h:icla 
kuststäderna Wismar och Rostock har 
dock kommit an bli föremål för separata 
monografier. v;~r;tv den förstnlimnda ~la
dens mynthi~toria nu publicerats. För 
svenskt vidkommande h;\r den ju stort 
intresse, clfi Wismar til lcrkiindcs oss i 
Westfaliska freden 1648. Stadcn förblev 
under svenskt styre till 1803, då den borl
pantades ti ll Mecklenburg-Schwcrin för 
en tid av l 00 :'tr. N ii r de mm period gick 
ut. avstod dock Sverige från möjligheten 
an in lösa Wismar. Stadcn tillhörde s5-
le.des de mest långlivade svenska besitt
ninganla. 

Han~cstadcn Wismar var under sen
mcdeltiden en ;tv hörnpdarna i det så 
kallade vendiska myntförbundct. Såsom 
fr;uneår av fyndkatalogen i Kunzels verk. 
så påträffas stadens mynt ofta också i 
sk<lndinaviska r ynd. 

Det tidigare standardverket Ö\'Cr sta
dens myntväsen. Eduard Grimms år 189-t 
(i Berliner Miinzbläuer: 1896 såsom ett 
kompletterat separattryck) publicerade 
Miin~en und Medail/en der Stadt \Vis· 
mw: har mer karaktären av en ren mynt
bc~krivning. medan Kun7.els arbete' till 
mer lin hälften upptas av en ingående. 
mynthistorisk ~kildring. 

Ett speciellt kapitel ägna.~ i!t de väl
ktintla nödmynten från beliigringen 1715: 
dvs dels kontramarkeringarna på friim
mande mynt. dels de plåtmynt som i al l 
hast tillverkades av kasserade kanoner. 
Sist i verkets katalogdel (nr 332) upptas 
den yncrst siillsynta 2/3-talem fn'n 1684 
med Karl Xl:s portriill. av vilken ju bl a 
Snoilskys exemplar såldes på den första 
Ekströmauktionen ~r 1975. Kunzel stö
der sig på arkivaliska belägg när han be
tccknar den som en provmynt, slaget i 
Rostnek av myntmiistarcn Johann Mcm
mics. Uppdragettill dc::nna myntning skall 
Memmics enligt tradition ha fån av as
scssMn vid domstolen i Wismar. Fricd-

rich Klinchow von Fricdcn~child eller 
av generalguvernören i Stcnin. greve Ni l ~ 
Bielkc. Den si~tniimndc erhöll cmcllcnid 
denna titel först 19/.t 1687. År 1684 v;tr 
han i bayersk och därefter i kcj>crlig 
tjiinst. v;trför han inte kan konuna ifrngn 
(Eigensticma. Sven>ka addn> än:tnavlor 
l. 1925 s. 366: generalgu,·cmor i Pom
mern just år 1684 var Ono Wilhelm von 
Königsmarck). Myntet har iivcn behand
lats i SNT för inte så IHngc :-edan ( 1992/ 
9-10 s. 224-25) av Harl>·Jilrgcn Ulun
ska. som f6m1odar att det prtiglats av 
myntmUstaren Bastian Altmann i Stcllin. 

Kunzels gedigna arbete gnmdar sig p~ 
såväl om fanande ark i vstudicr. som ge
nomgångar ay offent liga samlingar ~amt 
myntfynd. Aven försUijningar pit of
ferllliga auktioner förtecknas: dUrv id lag 
har bl a Frankfurtfinnall Dr. Ousso Pcus 
Nachfolgcrs ornf;ingsrika kartotek stUlits 
till förfanarens förfogande. Sammanfan
ningsvis kan Kuru.cls Wismarmonografi 
v;trmt rckontnlendcras till alln som in
tresserar sig fiir nordtyska mynt i all
mänhet och svenska bcsiuningsmynt i 
synnerhet. 

/Jengt 1/emmingsson 

BÖCKER KÖPES OCH SÄLJES! NUMISMATISK FORSKNING 
~ .,.,..., CoMMENTATIONES DE NUMMlS SA.ECULORUM IX-XI 

• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Tå by. 08-51 O 128 18 
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K nnt.fl. .U~·nclt.nhhwuc•C 

Slnusluu ·k••n Cö 

\ ' i fl ••••h••tsnlu u l••mi••n s hihl iut••l"' 

n n m ism n l islut hull.sn nllln lof 

1/ll•liut ••l;trrl•• 
l '11r i11tt llf•ryllltlll 11•/ . till · .'i/ !1.7 .7:12:1 

§'oJ'W 'f;: IN SUECIA. REPERTIS. I'OVA SERIES. 

-;~ •f . ..-.. <f l. Kenneth Jonsson. The New Era. The Reformation of the 
,., • s lore Anglo-Saxcn Coinoge. 1987. Pris : 325:-

2. Inger Hammarberg, Brita Malmer an<! Torun Zachrisson, By:ontine 
Coif1S Foumi in Sweden. 1989. Pris: 225:-

4. Brita Malmer, The Sigtuno Coinage c. 99S- IOOS. 1989. Pris: 225:· 
6. Kenneth Jonsson and Brita Malmer (eds.), Sigtuno Popers. 

Proceedings of the Sigtuna Symposium on V/.l:ing-Age Coinoge 
l - 4 June 1989. 1990. Pris: 350:· 

7. Gen Hatz, Vera Hatz, Ulrich Zwicker, Noel und Zofia Gak. Ouo
Adelheid-Pfennige. Untersuchungen zu Miin:en de.r l 0.111. Johr 
hunderts. 1991. Pris: 225: 

9. Brita Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinoge c. 99S- 1020. 
1997. Pris: 850:-

CORPUS NUMMORUM SAECULORUM IX - XI 
QUI IN SUECl/1 REPERTI SUNT 

1.1 Gotland Akcbäck- Allingbo l'ris: l 50:-
1.2 Golland Bäl - Butlle 260:-
I.J Gotland Dalhem- Etelhem 300:-
1.4 Gotland Fardhem- Fröjel 260:· 
3.1 Skåne Åhus -Gröby 235:-
3.4 Skåne Magiarp - Y stad 250:-
8. 1 Östergöllaoo Älvestad- Viby 175:-
16.1 Da lama Falun· Rättvik 90:-

S TOCKHOlM STUD!ES IN NUMISMIITICS 
l . Ivar Leimus, Das Miin.."We.ren Livlands im 16. Jahrhunderl. 1995. 

Pris: 200:-
Beställningar: (OBS !Porto tilkonuner) 

NUMISMATISKA FORSKNINGSGRUPPEN 
Bollhusgränd l B III 31 Stockholm 

Tel: 08- 674 77 SO 
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En sedelförfalskning 
anno 1845 
För en tid ~edan f;tn n jag följande 
artikel i 13orå~ Tidning ror den 2 ok
tober år 18-15. Den h;mdlar om det 
allmlinna gisslet bland allmogen rö
rande ful ~ka mynt och sedlar som 
löpte ute i cirkulationen. 

En gammal tlfskedad Korpm l ll'id 
n(llllll Frid /iirer .~lagit sig på den 
rörelsen att til/n·c•rka falska baneo
sedia r. och af dem w anledning sitter 
i hiinmrmule stadshiiku•. DP falska 
sedlame ii m skillings.w•d/w; men ii m 
mycket lika de af Riksbanken utgif· 
ne. så att ,l'iiker/igl'll mången tagit 
dem för iikta. fM .flae redan synas i 
alfmiillll fl riirt•l.vt•JI. 

1-h rad ,\'ll/11 ege111lige11 skiljer de 
fa lska f rtin Rik.1·/mnkc•lls. iir att de 
förra ej lwfira llåJ:ml n·attenstiimpel. 
hn·i/ke11 emellertid på gamla slitila 
smut~iga lJwlt'o.H·dlar sii/lcm synes. 
iifiremom all .nl'iirttm iir migutmat
tnre. Pa afn·ig.lidan synes iifiren de 
tryckta bokMiifireme lmkframn·iilula 
alldeles som de ,,·erkliga sed/a me. 

Frid b/e1·fasttage11 sistlidlie mark
nad hiirstiides, då han i11neluule 12 11 

l -l endast ja/skt1 sedlar: hwi/ka han 
IU/IIIrligtn·is ej erkände sig lwfll'a 
tilfn·erkat. l/lan säger sig hittl/l dem. 
lian liirer redan förr n·arit tilltalat! 
for andre förfalskningar. 

Litet nedanför denna artikel fann jag 
även infom1ation om den ovan om-

talade marknaden där han blev er
tappad. Den ;igde rum 26 september 
och d;irifrån kunde tidningen rappor
tera att t. ex. en tunna R:'ig kostade 
12 Rdr riksgälds (3 Rdr Sp). en tun
na Kom 8 Rdr riksgälds (2 Rdr Sp). 
\amt att man fick en tunna .. potatcr .. 
för 2 Rdr riksgälds ('h Rdr Sp). 

Manin Hemwnsson. Seglora 

[ Myntverkets Samlarmynt 1993 
l\1yutvc t·kcls Samlat·myut i htu·dplast fr· ån 19 7 8 Il ;\ l'fl plastförpackning 

1978 p n :o; 250 kr 1988 IH'iS 160 kr Pris 70 kr st 
1979 170 k r 1989 140 kr 
1980 160 k r 1990 90 h ompl. Seeie 
198 1 100 kr 1991 90 kr 19 78 - 1997 (20 st) 
1982 l 00 lo· 1992 90 kr 
1 98~ 100 kr 1993 90 kr 1500 kr 
1984 120 kr 1994 90 kr 
198:) l LO kr 1995 90 kr Porto & exp.a r:g. 
198o 225 kr 1996 90 h t i 1/1.-om 111 e r. 
1987 100 kr 1997 90 kt• l 11om St'c>rige max 65 l.-ro11o r. 

N umismatica AB 
Box 2~:{2, tJ O:l15 Göteboq~. Tel. o;~ 1- 1:1 :1;{ 115 

Bt'>'iiksadn•ss: l:( n~ernt orgt• t 6 • T id e•·: Må ndag, Tisd ag ~~~ ~ ~~ Onsd ag: ll.OO - 17.00 
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SNF:s jubileumsauktion 
den 

s december 1998 
l samband med föreningens 125-årsjubileum den 
4 · 6 december i år, kommer en auktion med dyr· 
gripar (125 objekt) ur Sven Svenssons samlingar 
att hållas. Vidare kommer dubbletter av förening· 
ens medaljutgåvor att auktioneras samt ett me· 
daljskåp och en rar papperspollett Ett mindre 
antal objekt finns till beskådan i en speciell mon· 
ter i Kungl. Myntkabinettets entre fr.o.m. 15/9. 

,---
~k a den s december, klockan 16.oo! _) 

Auktionen kommer att hållas i Kungl. Myntkabi· 
nettets lokaler på Slottsbacken 6 i Stockholm. För 
att få bjuda på auktionen måste du vara medlem 
i SNF. eller i någon till Nordisk Numismatisk Union 
ansluten förening. 

SVENSKA NUMISMATISKA föRENINGEN 1873 -1998 - 125 år i numismatikens tjänst! 

Pollettsamlare! 
Smärre Skrifter Nr 7 

En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från 

tryckeriet. Smärre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat
tad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från föreningen för 

endast 100 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag 

till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges pollet

ter ännu ej finns att tillgå. 

Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro 

15 oo 07- 3· Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress. 

Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet. 

5VENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Kansli: Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm. Telefon: 08 · 667 55 98. Fax: 08 · 667 07 71. 

E·post: snf@wineasy.se - Kansl iet är bemannat: Onsd.- torsd. to.oo ·13.00. 
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Oktober: 

l London. Spink 
1-2 Q,nahruck. Ktlnl.cr 
3 Hchin~fo~. llolma'ltl 
6· 7 London. Spink 

12 l A~nlittn. Oaldl'tn 
12 ~lUnchen, Gic"cncr 

t-IUruhundlung. Ancicnt-
13 London. Baldwin 
13-1-1 ~ l Unchen. Gic"cncr 

t- l uruhandlun~. Gener~! 

15-1 6 Stungan. t-lUrucn und 
t-lcd:ullcn Dcut,chland 

19-21 Zilri~h. Lcu ~umr,marik 
22-23 Zlirich. Stanhcr{!_ 
2lS-31 Franl.fun. Peu' 

No1·ember: 
7-8 Stockholm, 

12 
12- 14 
IJ 
16- 17 
18 
18· 19 
19 

20 

21 
23 
2-1 
25-27 

B. Ahbtrlinl Mynthamld AU 
Madrid. Vico 
Baltimore. flnwer' & Merena 
Zllridr. llc"·Divo 
ll ih·er,u rn . L:rurcn' Schulman 
London. Spink 
S)dncy. Nublc 
!\'liinchcn. Gic,wner 
Munzhandlung. Ancicnt' 
~lilnchen. Gie,<;ener 
Mihuh:mdlung. General 
Hong Kong. Spink 
~hindren. L:rnt. Ancien" 
~lunchen. L:uu. General 
!\hlnchcn. ll i~ch 

Rättelse 
Om euron 
En kunnig Hbarc har p?apckat. all 
Danmark ännu inte hållit ~in folkom
röstning om EMC och därför ej 
borde ha varit med i S T:s li~ta i 
förra numret. Däremot skulle Ein.: 
inte ha glömts bClrl. Listan har revi
dcrats och finns p;1 Kungl. Myntkabi
nettet för intresserade. 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORnÖPANDE ll'l1.ÄMNING 
TIU VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Du som forut liimtutt obj~kt till oss: 
Kom giinla med mer! 

Du som hittills iutl'liimtutt uågot: 
pröva oss! 

Don• obrckr b1uds ur rill 'i: världsom;pän
nandc kundknu. som ir intrö.SC'f':ld J\ sl\.J.I 
MYNT Ulnl ffimjJkcn. btf" ... h~ften. '}kon. 

lund•kriftcr och akrirorl'\' m m. 
Du Lin allrid , . .,. siler pi an fl högiu möjliga 

pri\cr ftu Din nutc-rUL Din tryggbet .u .tU 

"lw 80· irig erfarc:nhtr och finner gl.id)< i •n 
hj•lp• ,·jra kundn rill maximair tesulm. 

Uddshon och ad\·okatc-r :anlir:n u lh 0\), 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Ring gärna! 

=H 0~A~~~~7:1~3~7 
MYNTKOMPANIET 

Dirger Jarlsgal:UI 8, 3 rr 
114 34 STOCKHOL'vl 

Du som önskar Ii/1/.:iinnage 
kommande aukTioner 

eller mässor 
i auf.:Tions/.:alendem. 

konw/.:Ta Frederic Elfl'el; 
Se redaf.:Tionsnaan! 

Rea 
i Kungl. Myntkabinettets 

butik! 
Tel. 08-5195 5304 

SVENSK NUMISMATISK 
TIDSKRIFf 

har en upplaga p~ 1.400 ex. 
Ca III O av tlö>a når utanror $\'crigcs 

gr:in<.cr - Norden. Europa. USA. 
Tidningen kommer ut med 8 nr per :\r: 

l'risexempcl: 

1/ 1 ,ida(l51 x2t4mm) 1.800:-

2:a ormla,g~~idan 

-l:c om, lag,, idan 

112 'ida ( 151 x 105 mm) 

l/ .J ,j da (72 x l 05 mm) 

116,ida(47 x 105 rnm) 

1/ 12 , ida (47 x 50 mm) 

2.200:-

2.500:-
1.000:-

500:-

350:-
175:-

Sisln matcrinld:r,.;: Den l :a m5nadcn 
före utgivning. 

Iletoriginal el la manus och gllnw 
skiss s:indc' till Frederic Elf'vcr cflcr 

Ö\'CICI\\k\JIIl!Tld\C. 

AtlllOII\rr <m11 ej iir ftirt?trltf.!l' ml'tl 

SNF:1. FJI)EM:s udt AINP:< <'Ii~ m·biijf. 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 
Euro-utgåvor. polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4. 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26. Fax 01 76- 168 56J 
INTERNETAORESS: 

http://www.nmh-mynt.a.selindex.htm 

Bli medlem i I MYNT & MimAUlm 
Sveaviigen 96 l SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Bux 19ä0i 
S-1 ()l :32 StcwkJrulm 19 

T - J(å clrnnn•,.:nlnn (ni•P;;•in,.: llurult·l.lrii,.:·kulan) 

-:r;; + fnx 0 8 -67:3 :H 2:~ 

t •nslm orh utliimlslm m ynt • . ~('d/ar ot·h 
ordn11r i stor :wrlf•rill;t. 

flpJu-1: \' tu•tl. l l • l H. Iii n l. l() - l l 
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Arsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per år. 

SNT6·98 



Mynt till salu 
Karl lX: 2 öre 1608, Sm. 64 l+ 
Karl X G: 1/16 Th. 1658 Stralsund, Sb. 37 l+ 
Fredrik 1:2 mark 1751 bcgr. Sm. 182 1+/01 
Fredrik 1: 2 heller 1749 Hessen. Km. 412 l 
Gustav IV Ad: 1112 sk 1808, Sm. 66 une 
Oskar 1: 1132 Rd 1852/I,Sm. 53b 01/0 
Oskar l: 4 Rdr 1856. Sm. 56b 1+/01 
Karl XV: 4 Rdr 1863. Sm. 16 III + 
Burma: Kyat 1852. Km. lO VF+ 
Cape Verde: l O cent. 1930, Km. 2 une 
Hesse-Cassel: 1/4 th. 1772 FU. Km. 491 VF+ 
Essequibo & D: 114 gui lder 1835. Km. 17 VF 
lndia. Portugucse: 112 langa 1901, Km. 16 F 
Lichtenstein: krone 1900. Y. 2 VF/EF 
Peru: peseta 1880, Krn. 200 VF/EF 
Switzeri/Freiburg: 5 batz. 1827. Km. 84 EF/unc 
Tibet: Rupee ( 1911-1933 J Y. 3.2 P/V F 
Russia: Rubel 1732. Km. 192 VF+ 
Russia: Rubel 1834 jub. C. 169 AU 
Russia/Armavir: 3 rubcl19 18. Km. 2.1 VF+ 
Hawaii: S 114 1883, Km. 5 VF 
Uruguay: 50 centesimos 1894, Km. 16 EF 
Mo;ten-egro: 20 para 1906, Km. 4 VF 

Vi utger lagerlistor 

950:-
425:-

2.100:-
125:-
175:-
300:-

1.600:-
750:-
325:-
100:-
550:-
225:-
100:-
225:-
125:-
650:-
195:-

1.250:-
2.500:-
1.100:-

600:-
225:-
90:-

HB MYNTINVEST CORONA 
Ö. STORGATAN 20 
611 34 NYKÖPING 
TEL. 0155·28 63 25 FAX. 0 155·28 63 25 

A'DOFF GRUPPEN AB® 
Konsulter i ekonomistyrning 

A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd 
till företag och offentlig sektor. 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projekt
form inom följande arbetsområden: 

e Verksamhetsutveckling 
e Finansiering och likviditetsstyrning 
e Budgetering och redovisning 
e Ekonomisystem 
e Bokslut och årsredovisning 
• Dagligt konsultstöd för ekonomiadmini

stration i Agresso, eosmos m fl system 
e Revision via A'doff Revision 

A'doff Gruppen AB 
Telefon: 08-32 87 03 
Telefax: 08-30 87 16 
Besöksadress: Dannemoragatan 20 
Postadress: Box 23077 
104 35 Stockholm 

SI\'T 6 · 98 

Om är ödet. 

Om är 
tnöjligheterna. 

Om är omtanke. 

Vi kan hjälpa dig med alla frågor 
om pensionen, försäkringsskyddet 
och sparpengarna. 

.Skandia 
Trygghet för generationer 
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r Svenska Numismatiska z::!:~;sprocram för 
i \ 

Ii,· Föreningen 1873 .. 1998 Numismatiska Föreningen 1 

4-6 december 1998 _j ,_ -- . . . . - . ·- ... .. -~ orm= - • "t - rt"'! -

Tillsammans med Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum, 

högtidlighåller föreningen sitt 125-årsjubi!eum. 

Fredagen den 4 december: -~ -=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--==--==--

15.00 Vernissage. Föreningens jubileumsutställning, "Samlare visar klenoder'', invigs. 
16.oo -1g.oo Visning av auktionsobjekten inför tördagens Svensson-auktion 

i Lovisa Ulrikas bibliotek. 
Kungl. Myntkabinettet har under fredagen förlängt öppethållande ti lt 19.00. 

Lördagen den 5 december: =--=--=--=--=- = ~-=-~ ~-== ~-==-=

w.oo -16.oo Jubileumsutställningen öppen. 
12.00 -15.00 Visning av auktionsobjekten i Lovisa U!rikas bibliotek. 

lJ.OO Föredrag i hörsalen. Ytterligare information meddelas senare. 
16.oo Auktion med bl.a. 125 objekt ur Sven Svenssons samlingar. 
19.30 Jubileumsmiddag på Myntkrogen. 

Söndagen den 6 december: =--=--=--=--=--=--==--=--=--=--=--=- -=- = 

w.oo ·16.oo )ubileumsutstätlningen öppen. 
14-30 Föredrag av Lars O. lagerqvist i hörsalen. 

Samtliga begivenheter kommer att äga rum i \(ung!. Myntkabinettets lokaler på slottsbacken 6 
i Stockholm. Jubileumsutställningen kommer att kunna beskadas t.o.m. den 15 januari 1999. 

Anmälningsförfarande till middagen samt kostnad för denna, meddelas i nästa nummer av SNT. 
Detsamma gäller föredragen under lördagen och söndagen. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN. Banergatan 17, 115 22 Stockholm 
Tel: o8 -667 s 5 98. Fax: o8 · 667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd.- to rsd. 1o.oo -13.00. 

E-post: s n f@wineasy. se - Hems i da: http :!/www. users. w in easy.se/snf/ 

r··--·---·-----------··-··--·--·-----------·----~--------~. 

' ________ - ---· ··-·--- ···--·-----·---·----------------A 
l SVENSKA NUMISMATISKA föRENINGEN 1873 ·1998 - 125 år i numis.matikens tjänst! : J 

----- - - - - ------ - - ------ - ----------


