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SVENSKA
NUMISMATISKA
FORENINGEN
Höstprogrammet 1983
Om e j annat anges, hålls mötena kl UUO i Historiska museerna , Storgatan
41. Stockholm.
Il Kenneth Jonsson: Myntningen under Valdemar och
Oktober:
Magnus.
15 Avesta nyöppnade myntmuscum visas av Bertel
Tingström. Max. 30 personer kan cmonas. Anmälan till
kansliet obligmorisk (08167 55 98 kl. 10.30-13). Meddela om Du avseräka bil och kan ta passagerare!
Visningen äger rum ca kl. 12. Frän Stockholm är biltiden
drygt 2 timmar.
26 Erik Gamby berättar numismatiska minnen frän JOtalet
10. Föredrag om Luthermedaljer. ~ ä rtensfcst.
November:
26-27. Auktion kll6.10-19.30 . Visning kll5- 16.
Ingång från Storgatan41.
15 Sedvanlig julfest.
December:

Numismatiska Meddelanden
XXXIII - XXXIV har utkommit!

Moderna franska medaljer
visas

På PK-bankens huvudkontor i
Stockholm (Hamngatan/Kungsträdgården ) visas med början den 8 septe rnbe r 1983 och till ca den 20 oktober en utstiillning benämnd Medaljer i Frankrike och där en stor del av
lande ts förntimsta konstnärer framNytt jubileumsmynt
träder med gjutna och präglade
med
Ett minnesmynt om 100 kronor
medaljer.
årtnlet 1983 och i silver har präglats
Utställningen är öppen under bankåtermed anledning av riksdagens
flyttning till Helgeandsho lmen; det ens kontorstid.
har modelle rats av Bo Thoren.
Närmare uppgifter om det nya myn- Måndagsseminarier
tet. det fö rsta i denna valiir. mmnas i numismatik
p~ sid 169.
Numismatiska Institutionen, SandMedlemmar i Svenska Numisma- hamnsgatan 52 A.· Stockholm, antiska Föreningen bedes uppmärk- ordnar-seminarier kl. 10.00 i novemsamma. att myntet kan erhållas i alla ber:
banker. Kontakta dock gilrna kansSamlingarna av vikinga7!11
liet om Du vill erhålla exemplar
tidsmynt i Moskva och
genom föreningen - varvid expediLeningrad. En reseberättillkommer!
ms
mo
tionskostnad och
telse. Brita Malmer.
Strider. kungamakt och
1~/1 1
myntning. Ett apropå till
Aves ta Myntmuseum
A11ders Andrens uppsats i
Seandia 49: l . Anders
öppnades den l~ september av
Carlson m n.
H .M. Konunl!en. Ett utfiirlil!t reportage innytcr i nästa numnlcr av 21 11 1
Denarfynd på Bornholm.
vår tidskrift.
Lennart Lind.
Museet visas friim st för grupper 2H/ Il
Nyutkommen litteratur.
(tel. Avesta Jernvcrk 0226/8 10 00
l;)n Wisehn m O.
an l.. m tninc III Il). En~k1lda besök
Briw ,\la/mer
on,di1gar kl. 10- 1::!. d tcr 15 okt.
155

N;lrrnare uppgifter om innehåll,
pris. siitt ;lt t beställa återfinns på s
172.

Fredrik I:s bessiska mynt 1730-1751
A v Anders Fröself och Kenneth Jonsson

Historik
Fredrik l föddes i Kassel den 28
april 1676 som lildste son till lantgreven Karl av Hessen-Kasse! och
hans hustru Maria Amalia av Kurland. l sin ungdom deltog Fredrik i
det spanska tronföljdskriget och år
1700 gifte han sig med Lovisa Dorotea Sofia av Brandenburg. som
emellertid avled redan 1705 efter ett
barnlöst ä ktenskap. Den 4 april
1715 gifte han sig på nytt med Karl
Xll:s yngre syster Ulrika Eleonora.
Efter Karl Xll :s död 1718 blev
Ulrika Elconora Sveriges drottning
men redan den 4 april 1720 (d.v.s.
på årsdagen av bröllopet) avsade
hon sig tronen till förrn1\n till sin
make Fredrik l som sedan regerade i
Sverige till sin död den 5 april 1751.
U lrika Elconora avled redan 1741
utan att ha 11\tt några barn.
Vid faderns död den 23 mars 1730
blev Fredrik l även lantgreve av
Hessen. men han överlät den praktiska styrelsen till sin yngre bror
Wilhelm . År 1735 avsade sig också
Fredrik sina anspråk på grevskapet
Hanau-Miinzenberg till förm ~m fiir
Wilhelm som året därpå erhöll grevskapet och Hven lät prägla mynt d~ir.
Fredrik l besökte sitt lamgrevskap
endast vid ett tillllille - 1731 - fiir
att hyllas: Sverige och Hessen ingick
inte n~gon formell union utan denna
var endast av personlig natur och
upplöstes sedan Fredrik l avlidit
barnliis 175 1. Ny lantgreve blev dl\
hans yngre bror Wilhelm VIll .

Den hessiska resan J73 I
Fredriks hessiska titel anges aldrig
pi1 dc svenska mynten medan diiremot hans svenska ?1terfinns pl\ dc
hessiska. Den enda pliverkan ~om
per!>onalunionen med Hessen tick
på den svenska mvntninccn var all
man i Stockholm präglaetC s. k. rescriksdalrar med och utan i!1r med anledning av kungens resa till 1-h:sscn
1731: dc.: förekornmer även i guld till
JO dukatc.:rs vikt. Tvi\ typer :ir
kUnda. varav den ena (fig. l) pr1
frånsidan har en latinsk in~krift som
i iivc.:r-;Littning lyder: .. Fiir sin hiig~ t
viirdadc konung dfi han anträder si n
rC'iil tiii H esser1 i juni mi\nad 1731
beder hda Sverige ödmjukt Gud om
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en lyckosam och framgängsrik resa
och 1\terkornst. ·· Med tanke p11 inskriften kan den ha utdelats under
resan genom Sverige medan den
andra typen (fig. 2) med dubbelportrtittet kan ha utdelats i utlandet.
Till minne av resan präglades :lven
ett antal medaljer.
Förutom dc mynt som Fredrik utdelade under resan hade han t.ex.
Uven med sig mynt och medaljer
som g11,·a och som nu delvis befinner
sig på Hessisches Lindesmuscum i
KasseL Ett av dessa var den redan
dl\ beriimda 10 daler SM 1644. Det
var troligen htir som Henrik Bukow~ki IH92 hytte till sig detta pll\tmynt.
som han året diircfter silide fiir
2.000: - till storsamlaren Gustav
Cavalli. 'om hade den stiirsta pll\tmynt~amling som någonsin funnits.
l dag befinner sig detta pl!\tmynt i
A vcsta Jernverk AB:s mvntrnuseum
i Falun (j fr.:; 157).
•

Kungl M yntkab inettet
statens museum för
mynt-. medalj- och
penninghistoria
Narvavagen t3 - 17. 21r
Stockholm
(Buss nr 42. 44 och 69
t1ll Historiska museerna.
tunnelbana !iii Karlaplan)
Basulstållmngar· Svenska mynt
Iran alla tider: svenska besittningar
(llllfalligt stangd ): medaljkonstens
h1s1oria och svensk historia 1
medaljform
Museet·
nsdag- sondag 1 1 16
Mandag stangt
Besokst1d llsd 13 16
Posradress: Box 5405.
1 14 84 Stockholm
Tel: 08-783 94 00

Myntningen
A ll myntning i Hessen iigde rum i
Kassc.:l. Dc myntmilstare som var
vcrksamma under Fredrik l var
Loui~ Roilin eller Ludwig Rolling
1723 - 1744 med myntmiistamllirke
L.R . 'amt Johann Conrad Bandeli
1746 - 1762 med myntmä~tannlirkc
l. C. B. Dc n mynträkning som till:impades var fi1ljande:
l t:ller = 32 ;llbus
l alhus = 12 heller = 20 schmalkaldcr heller
l schrnalkaldcr pfcnning
2
~ch rnalkalder heller
Myntningens sammanlagda storlek iir bnd fiir varje 11r och de~'i
utorn finns upplag1)rna~ storlek
redovisad fiir varje enskild valiir
under perioden 1732 - ITW. De:-.'a
uppgifter stlimrner dock inte alltid
med dc bevarade mynten. vilket
bl.a. tyder ptt att vissa valiirer priig·
lad e~ undcr llcra år men med ofiiriindra t i'lrtal. Upplagorna redovisas
diirfiir inte h~i r mc.:n som cxcrnpcl
kan niimnas alt l ta ler 1733 e ndast
s ka ha pr:iglats i 1.000 ex.
l l ks~c n biirjadc rnan under lant l!re\C Karl 1(170- 1730 alt va~ka l!llld
i floden Eder vid Fclscnbcrl!. ' vid
tre tillt1illcn mellan 1677 ocii 1775

priiglades mynt av guld frl\n Eder.
Dc!>sutom priiglade ett privat bolag
l/2 dukater 1835. Under Fredrik l
priiglad:!s endast 1/2 dukater 1731
av Ederguld. vilket ocks11 anges på
mvntcn.
·Mvntningen i llc!>Sen bestod
huvudsakligen av 11igre valörer och
av dessa är 4 heller känd från samtliga r1r. Kopparmyntningen började
i liessen så sent som 1723 - dessförinnan r1\dde fiirbud mot kopparmynt i liessen - och under Fredrik
l priigladcs inte mindre än sju valiirl'r i koprar.

Katalog
N:'lgon modern beskrivning av r: redrik l :s hessiska mynt finns tyvärr
inte Dch det fortvarande anlitade
standardverket av llo ffrneistcr utkom redan vid miltc.:n av IHOO-talet.
Pi\ svenska finns endast Oldenburgs
beskrivn ing. ~nm tyvHrr innehflller
en del fel. Till l iessen fiir han vissa
I/4X talcr ~om i verkligheten tir
präglade: i Prcu~sc.:n för Fredrik den
:.tMc . Vidare tar han upp l albus
... om X heller. Dc.:n här redovisade
kataiDgcn giir l1cllcr inga anspråk på
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att vara fullständig och speciellt
bland de lägre valö rerna kommer
säkert nya å rtal att dyka upp. Den
upptar 131 nr fördelade på 44 typer
och det bör påpekas att mindre varianter inte tagits med här. Det har
heller inte varit lätt att sätta raritetsbe teckni ngar och de fär i vissa
fa ll tas med en del reservationer.
Bland dc läere valörerna finns troligen också flera årtal som borde ha
en raritetsbetecknin g.
Fredrik l :s hessiska mynt tillhör
de områden som samlades av en
äldre generation men som tycks ha
glömts bort av dc yngre samlarna.
Till e n del kan det bero på att det
inte har funnits någon lättillgänglig
k a ta log och förhoppningsvis kan
den hiir redovisade förteckningen
fylla det tomrummet.
Fotografierna är tagna av Kenne th J onsson. Inga Krantz och Nils
Lagcrgre n.

2
Fi~. f - 1. Fredrik /:s .1.k. reseriksda/mr priiglade llll'tl anledning m· hans rn a till
H ;.~.wn 1731.

SVERIGES MYNTHAN DLAREs FÖRENING
ar en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 toretag i åtta
olika stader i landet. Foreningen ar ensam i sitt slag i Sve rige. Samtlig a ar medlemmar i
Svenska Numism ati ska Foreningen och har skrivit under uppropet mot myntforfalskningar Genom samarbete med dc ovriga medlemmarna vi ll varje mynthandlare förbattra och utöka
sina tja nster.
De nuvarande medlemmarna är:
6. Ahlströms Mynthondel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
103 94 Sthlm 7, tel. 08-1 40 220
Yngve Airner Mynthandel
Storgatan 49. BoK 2068
700 02 Orebto. tel 0 19 -IJ 50 61
Amneklevs Mynthondel
Skolgatan 20, 602 25 Norrkopi ng
tel. 011-10 29 50
Hirsch Mynt handel AB
M alm skillnad sgatan 29
I I I 57 Sthlm, tel 08· 1 t 05 56
Kodskrona Mynthandel
Hantverkaregalan 11
371 35 Karlskrona. tcl. 0455-813 73
Molmo Mynthondel AB
Kalenoagatan 9. 211 35 Malmo
tel. 040- 11 65 44

Mattssons Mynthandet
Kungsangsgatan 216
753 22 Upps..la. tel 018- t3 05 54
Mynt & Medaljer H6
Sveavagen 96, Box 19507
104 32 Stockholm. tel. 08-34 34 ?3

Mynte t i Malmo
Stora Nygatan 17. 211 37 Matmo
tel 040 12 99 JO
Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Nybrogatan 36. Box 5132
102 43 Sthtm. t el 08-62 62 61
Norrtalje Mynthandel AB

J . Pedersen Mynthondel
skolgatan 24. 502 31 6or~s
tcl . 033-11 24 96
Poo Mynt & Frimirkon AB
Drott nmggatan 29. Bo x 16 245
103 25 Sthl m, tel. 08 -21 12 l O
Strandborgs Mynt & Frimarkshandel AB
A rsenatsgatan 8. Box 7317
103 91 Sthlm. tcl. 08 20 81 20
Svea Mynt & Frimörkshandel AB
Sturcplan 4, Box 5358
107 46 Sthlm, tcl. 08· 14 46 40
Ticalen Mynthandel
SturctJiatsen 3. 411 39 Gotcborg
ICI031208 1 11

761 00 N orrtalte. tel 0176-168 26

R. Uppgrens Mynthandel
Rcnstrernasgata• 29. Box Il 080
100 61 Sthlm. tel. 08·44 82 81

Myntatfaren Numis
Kaserntorget 6. Box 2332
403 15 Goteborg. t<l 03 1- 13 33 45

Håkan Westerlund M ynthondel AB
Vasagat an 42, 111 4 2 Sthlm
tel 08 1 t 08 07

T ullportsgatan t 3. Box 4

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel. 08·34 34 23
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2 HELLER

1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
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1739
1739 XR Avs lag i koppar
1740
1741
1741 XR Avs lag i guld =
1/4 dukat
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1742 XR A vs lag i guld =
114 dukat
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HÅKAN WESTERLUN D
Mynthandel

GYNNA
MYNTKONTAKTs
ANNONSORER

KÖPER • SÄUER • BYTE R
,MYNT • SEDLAR • MEDAUER
Spec. sedlar
Betalar braför sedlar
före 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCK HOLM
Tel. 08/ 11 08 07
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Danskt sedelverk
Dansk Numismatisk Forening har
på e tt föredömligt sätt befrämjat utgivandet av numismatiska standardve rk av hög kvalitet - från senare å r
kan nämnas Holger Hedes Danmarks og Norges nu~nter (från
1541 ). som upplevt tre reviderade
uppla gor, och Georg Galsters
Uniomtidens udm~)ntninger, bägge
oum bärliga kataloger för såväl forskare som samlare .
I höst utkommer de n mag nifika,
färgillustrerade Danmarks officiella
Peny,esedler 1713 -1980, redige rad
av den nyligen avlidne Leo Hansen,
tidiga re DNF:s ordförande, och
sammanställd av e n grupp sedelsamlare inom fö reningen. Boken o mfattar 320 sidor, 8 sido rs färgbi lder
samt 350 bilder i svart-vitt.
Boken kostar för beställare utanför Danmark 365 d kr inklusive
porto e tc. men härtill kommer den
av posttullen utkrävda momsen.
De tta pris gäller endast för medlemmar i DNF och ti ll NNU anslutna fören ingar (däribland Svenska Numismatiska Föreningen) . Capris (inbu nden) i bokhandeln blir
550 d kr ink! moms.
Den som ä r intresserad och vill
e rhålla en broschyr till vilken hör en
bcstiillningskupong, kan få den
genom SNF. Den läggs ut på samman trädena e lle r kan fås på kansliet.

Citat
On ly money can cure the wrong that
money does. Okänd tänkare.

Litteratur
Gaettcns. R.. Die MUnzen au s
Edcrgold. ./. Oewscher Miinzf'orscltertag zu Hal/e (Saa/e) ,
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Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte 1983
Föreningen. som i lir firar sitt l lO-lirsjubileum. höll sitt ordina rie årsmöte lör·
d agen den 7 maj pli Historiska Muse·
erna, Stock ho lm.
Årsmö tesdeltagarna fick som första
p rogrampun kt till få lle att under avde ln ingsdirektö ren. nuvarande rnuse idirt:k tören Lars O Lagerqvists eleganta led·
ning bese Histo riska Museets utställning
" R iksgropcn Akt Il" . Efter genomgängen visades i museets hörsal ett välkompone ra t bildspel o m Helgeandsholmen.
Därefter hölls lirsmö tesfö rhandlingar i
nämnda hörsal. vilka inleddes med att
ordföranden Göran Bcrgensträhle häl·
sade alla närvarande varmt välkomna.
De sedan förra årsmötet avlidna hyllades med en tyst m inut. T re av föreni ngens korresponderande ledarnöter,
p rofessor M Do lley, T e ignrnouth. Eng·
land. professo r W Hävemick. Hamburg
och professo r S Strömborn. Stockho lrn
hörde till dc bortgängna.
Styre lsen hade under dagen avsänt e tt
hyllningspostogram till Föreningens
Höge Beskyddare H M Konungen och
frän hovet fått tacktelegram undertecknat Carl Gustaf Vår - hyllning och
tacket frän konungen upplästes av o rdföranden.
Till ordförande och sekreterare för
ärsrnötet valdes respektive Göran
Bergenstrählc och Torbjö rn Sundquist.
Efte r fö redragning av årsberättelsen
och revisio nsbe rättelsen beviljades den
sittande styrelse n ansvarsfrihet för 1982
ärs förvaltning.
G öran Bergcnstråhle. vars manda t ut·
gick. omvaldes som ordinarie styrelseledamo t pli J lir.
Till nya ordinarie ledamöter av styrelsen valdes Lennan \Vallen pä 2 ä r (efte r
Kotti C have. som på egen begäran av
hälsoskä l avglltt ur styrelsen) och Ulf
Nordlind pä l är.

Efter ko nstituerande sa rnmantrHile
har styrelsen fö ljande sammansiittning:
Ordina rie ledamöter:
Göra n Uerge ns trllhle
ordförande
Frank Olrog
vict: ordförande oc h
au ktionskommi ssarie
Torbjörn Sunllquist
se kre teran:
Mad e leine Greijer program~t!kreterare
Ulf Nordlind
kassaförva ltare
Yngve Airner
Lennart \Vallen
Suppleanter:
Anders Fröseli
Torbjörn Lind
Rune Rodestam
Kenneth Jonsson

(omval)
(omval)
(omval)
(nyva l)

Ti ll v;ll bered ning va ldes:
Lars O Lagerqvist
Ro lf Sjöberg
Bjarnc Ah lström

(omva l)
(omval)
(omval)

Till revisorer omvaldes H Henriksson
och N-U Fornander och till revisorssup_pleant omvaldes B Tingst rö m.
Arsavgiften fastställdes till oförändmt
125 kr och inträdesavgiften till 60 kr. för
juniorer även oförlindrat 6() kr resp 30
kr .
Sl\ företogs följande utdelning av
belöningar:
Sv('nska Numismatis ka Förenin~,:t•rt~
G usta f VI Adolf-med alj. Sveriges fo rnlimsta utmlirkelse för numismatisk
forsk ning tilldelades muscidirek tiiren fil
lic fru Ulla \\'estennark fö r hennes framstäende förfa ttarskap i främst antik
numismatik och medaljhistoria. Bland
hennes arbeten kan nämnas: Swdie över
portrli tten av Phile tairos av Pergamon:
Sylloge nummorum graecorum: ~tudie
över Kamarinas mynt ( tillsamman med
G K Jenkins).
Före ningens förtjä nstmeda lj i ~il vcr
tillde lades f ru Margareiii Klasen. före-

ninge ns kanslist. ~om pli ett berömvä rt
siltt under mä nga 1\r s kiilt filreningens
angel:igenheter.
Elias Brenner-mcdaljt•n i silver tilldclades fl/ dr h.c. /:.'rik Gam lly, U ppsa la,
fiir e tt be tydande n umismatiskt författars kap under 1930· och 1940-ta len. sll·
vii i vetenskapligt som populiirt.
och l'i•·i/inf:l'lljiir r.unmtr l/o/st, l liiniin.
fiir han~ betydande författarskap i sll
skilda ämne n som arab iska mynt.
rUkncpt:nningar oc h spe lpenn ingar m.m.
sam t ett stort antal populämrtiklar.
och hugspriingart'/1 A.rt•l () Lar.\.Wifl.
Stockhohn och A lva. för hans be tydande
samlargä rning och för hans strilva n att
sprida sitt ku nnand.: genom sflväl fö rc drag som a rtiklar friims t om go tHindska
och orie nta lis ka mynt.
S tiJ>(!ndiet ur Nils Lud vi~,: Rasmussons
s tiJ>(!nd icfond ti lldelad es antikvarien. j/1
kand fru Mujw)r Ösrergrl!n. Visby. för
hennes arbet.: "Gotländska fynd av
solidi och denarer". dlir hon ptl ett förtjUns tfullt s:i tt fö renat fållarbete mell
förn1äga att dra rik tiga ~lut:.<llser av
fyndmaterialet. Hon har Uven p~ ett
föredömligt sli tt fördöm t den ohämmade
privata skattjakt. som till ~lort förfäng
fö r forsk ninge n p~g11r framfiirallt på
Gotland.
Före ningens medl emsnå l i förgyllt s ilve r ti lldelades:
köpmun l/i/ding l..jwrg. Norrköping. fiir
hedersamt 40-~ rigtmedlemskap.
kapten Hans Fran~l!n. Norsbmg. fiir
hans betydande in~:m för filreningens
tidskrift MYNTKONT AKT/SVENSK
NUM ISMATlSK TIDSKRIFT.
f by råchefen 'i/s-Uno Formuula. Stockholm. för hans välvilliga och värdefulla
hjälp med fört:ningens räkenskaper då
kassafön·altarposten varit vakant.
Efter att dc belönade ur ordfHwndcns
hand f?Ht si na utmärkcl er. informerades
li rsmö tet a\' Lars O Lagerqvist om den
myntstöld som dagen fön: flrsmtltet föröva ts pl\ Kung l Myn tkabinettet. en monter i utslii llningslokalcn had e av okänd
man >laeits stinder oc h de t förnli msta
objektet~ en unik guldmedaljong frän
Konstantin den >tore. hade ~tulih.
ib-Uno Fornaoder beglirde ~ ordet
och uttryckte ~in bcMönning il\'er det
skedda. Han ga\' ock~ uttryck fiir sitt
mi~sniijt: mt:d myndigheterna> sätt att
upprUtthålla ~kerhcten vid mu:.cc~.
Förslag väck t e~ a tt en gemensam sknvc lsc frän S,·enska umbrnatiska Föreningen och Samfundet Kungl Myntka·
bine ltct:. Vänner borde trtfornw> och
sU nda ~ till berörd myndighet. diir krav
P.11 iikad~ siikcrht:tsätgll rdcr fr;~mliiggs.
Arsmötet ans!\ g d~!tta vara lilmphgt.
t Dagens Nvhcter av den 7 maj IIJS3
fanns
rt:ponagc o m ovan nlimnda
mvnt,tiild. l artikeln finn> n11gra osmakliga insinu:llinncr vad gäller ett :.<~mband
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Årets belönade samlade efter årsmötet i eftermiddagssolen på Historiska Museets
innergård.
Från vänster: M Klasen, M 6srergren, N-U Fomander, U Westemwrk, E Gamby. A
O Larsson. G Ho/st, H Ljung och H Franzen. Foto: Torbjörn Sundquist

mellan Svenska Numismatiska Före·
Nils-Uno Fomander, som ägnat
ningen och stölden. Artikeln upplästes mycken tid och möda åt att ffl ordning pä
av sekreteraren och årsmötet bemyndi· Föreningens arkiv, hade kvällen till ära
gade styrelsen att vidtaga lämpliga åt· (vi firade ju värt l 10-llrsjubileum) med·
gärder med anle'dning av DN:s tarvliga tagit lirsmötesprotokollet från Svenska
påhopp.
Numismatiska Föreningens 50-årsjubi·
Ordföranden förklarade därefter ärs- leum. Protokollet, som författats av
mötesförhandlingama avslutade.
Georg de Lava l, är helt utformat på
Ett trettiotal deltagare ät som avslut· rimmad vers. Till middagsgästernas tyd·
ning pli årsmötesdagen gemensam supe i liga förtj usni ng upplästes det av Nils·
Historiska Museets restaurang Sleipner.
Uno Forna nder.
Vid middagen tackade dävarande
Som avslu111ing pä ett trevligt årsmöte
museidirektör Ulla Westermark va rmt tackade ordföranden alla för det gångna
för den fina utmärkelse hon tilldelats. åre t och tillönskade samtliga en skön
Hon utt rvckte därvid sina dubbla käns· sommar.
lor denn'a kväll, då personlig glädje
Torbjäm Sundquist
blandades med avsky och bestörtning in·
för den stöld som drabbat det museum
hon förestod.

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr + porto

Liten räkneövning
l Fall/u Weckoblad för den 16 maj
1789 annonserade e n pe rson om e n
fö rlust av ''l rd. 32 f3. som bestod uti
e n 9 dalers banco sed e l. 2:ne 16 f3.
s tvcken och 3[ ne ] 8 !3. stycke n··.
' vi se na tiders barn frågar, hur
a nno nsö re n har ko mmit fram till
den angivna summan.
Ul t ~ss se e'fte r i facit. E nligt § 2 i
1776
å rs
realisationsförordning
sk ulle bankens sedlar lösas in e fte r
vä rde t 18 daler kopparmynt i sedlar
= l riksdaler specie: den omta lade
nioda le rsedeln var sälunda = 1/2
riksdale r. d. v. s. 24 skilling specie. ty
l riksdaler var 48 skilling . Tecknet !3
stär fö r skilling. Med " 16 G. stycke n .. .
d. v.s.
16-skillingstycke n.
m enas m ynt med prägelvärdet 1/ 3
riksdaler specie. ty 16 skilling var =
1/ 3 riksdaler. Med " 8 B. stycken"
menas R-skillingstycken, d. v.s. mynt
med prägelvärd et 1/6 riksdaler
specie. ty 8 skilling var = 1/6 riksd a ler. Vi finner sål und a här ä nnu ett
exempel på att a llmä nhe ten kallade
silvermvnten inte efter deras !Isatta
värde i. bräkdelar av riksdaler utan
efter derns omräknade värde i skil·
Ii ng.
Läccer vi nu ihop sedt:lns och
mvrlle~1s värde. sä fär vi summan l
riksdaler 32 skilling specie.
T. / ..
16:1

Eremitagets myntsamling före revolutionen
Av lan Wisehn
Under början av 1700-talet hade
myntsamlandet spridit sig till Ryssland . Ett fåtal personer i Moskva
och S:t Petersburg ägnade sig åt att
samla mynt och medaljer. En av
dessa var tsar Peter den store ( 16891725). Peter grundade Rysslands
första museum, den s k Kulistkammer eller Kuriositetsbhincttct. l
denna samling inrymdes ett stort antal mynt och flera hundra medaljer.
l sin iver att höja den kulturella
nivån i Ryssland till samma läge som
i övriga Europa uppmuntrades samlandet av historiska och konstnärliga föremål. Tsar Peter utfärdade ett
dekret i januari 1722 att alla mynt
före hans egen regeringstid skulle
konfiskeras från kyrkor. kloster och
privatpersoner för att ingå i palats:
samlingen. Till denna fördes bl a den
berömde statsmannens greve Andrei l. Osterman (1686- 1747) samling
av ryska och kinesiska mynt.
Det var endast mynt5katten från
klostret Kicv-Petcher som undgick
denna landsomfattande tvångsinsamling. Denna skatt innehöll över
16000 mynt och medaljer: dess
gömställe avslöjades först 1899.
År 1742 publicerades en illustre-

rad katalog skriven på både ryska
och tyska där de över 28 000 mynten
i Ku11stkammer beskrevs.
Under Katarina Il (1762-1796)
uppfördes Eremitaget av bland andra arkitekten Vallin de la Mothe.
Byggnaden kallades till en bötjan
" Lilla Vinterpalatset". Under årens
lopp kom Eremitaget att e tt flertal

gånger ombyggas och moderniseras. Samlingarna utökades i rask
takt genom inköp av konst och
konsthantverk i Europa. Mynten
från Kunstkammer kom att ingå i
Eremitagets myntkabinett.
Omkring år 1770 skapades el!
Mii11zkabi11ett inom Eremitaget.
Som på så många andra håll knöts
detta kabinett till biblioteket och
dess föreståndare var bibliotekarie
A. Luzhkov. År 1864 blev myntkabinettet en egen avdelning inom
Eremitaget.
Under sekelskiftet kunde besökare komma till myntkabinettets utställning alla dagar i veckan utom
måndagar (ungefär som situationen
är idag på de flesta museer i Sverige). Myntcn var utställda i t v:i större
och en mindre sal i relativt låga.
snedställda montrar.

Chefför hela Eremitaget var kring
sekelskriftet greve S. l. Tolstoy
medan myntkabinettets föreståndare var A. Markov. Före Tolstoy var
l. Iversen (som bl a skrivit DellkJniillzell auf Persn11e11 die i11 de11
OstseepmviiiZCII geboren sim/ oder
gewirkt haben. St. Petersburg &
Le ipzig 1899) myntkabinettets föreståndare.
l samlingarna fanns år 1914 mer
än 200000 mynt och medaljer.
Bland annat ingick följande privatpersoners
samlingar:
Schroll.
Reichel, Shuvalov. Grant. Bartholomäi, Photiadi-Pasha. Plinshkin,
Lobånov, Vcyaminov-Zernov och
Lishin. Dc var alla betydande. Naturligtvis var dc ryska mynten rikt
representerade med alla landets
provinsmynt. l samlingarna fann s år
1914 ca 25 000 grekiska och ca 20000
romerska mynt.
Mynten från de forna grekiska koloniernn i södra Ryssland utruordc
merpnrten nv den grekiska samlingen. Av dc grekiska var ca 800 guldmynt (m~ nga kom från Beulc-samlingcn). Ca 3 000 bysantinska mynt
fanns i samlingen och toramängder
islamiska dirherner och dinarer. Det

Eremi//11!<'1.1 utsriillnin;: fram r il/ l' •·a/..ut>rilll!t'/1 1111cler 2 :a •·tirld.\/..riget: c/(
monrrtlrnautnyujmle.l . Rcpl't!/ino: J . Tam.w/u. K.IIK.
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är intressant att notera att en hel del
anglasaxsiska mynt fanns i samlingarna. bl a ca l 000 från Ethelred II.
som alla hittats i rys k jord. Av naturliga skäl fanns många mynt från
grannlandet Sverige och dess baltiska provinser. Ett flertal Karl XI:s
8-dalers plå tar fanns i samlingen.
Taler-mynten i Eremitaget hörde till
de finaste i världen. Den rika asiatiska samlingen på ca 43 000 mynt från
Kina, Japan. Korea. Persien m fl
länder var en av världe ns största. I
ett oktagonall glasskåp fanns utställda ett antal laminerade kopparmynt vilka präglats på försök under
Katarina l:s och Katarina Il:s regeringstid i Jekaterinburg (nu v. Sverdlovsk).
I en a nnan del av Eremitaget
fann s sex myntskåp från 1700-talets
andra hälft tillverkade av Röntgen
och med bronsdekorationer av
Gouthiere. l dessa förvarades
smycken. ordnar. klockor m m.

mynt i Eremitagets samling före Peter den store har tillhört Tolstoy (det
är fortfarande möjligt att identifiera
prove niensen då Tolstoys mynt
markeras med blå etiketter).

Efter revolutionen 1917 kom förändringar även för Eremitagcts
myntkabinett. Samlingarnas storlek
mångdubblades med resultatet att
den är den största i Sovjetunionen.
Vetenskapsakademiens myntsamling på ca 22 000 mynt och medaljer
övergick till Eremitaget tillsammans
med samlingar frå n Arienmuseet.
Arkeologiska institutet. Universitetet. Arkeologiska sällskapet m fl
Privatsamlingar skänktes eller
konfis kerades . t ex greve Stroganovs berömda samling av mynt och
medaljer. Vid Markovs död 1920
tillträdde A. A. Jl yi n. som själv hade
en stor rysk myntsamling. Det föll
på Ilyin att inkorporera greve Tolstoys samling. Tidigare hade man inte ägnat det egna landets mynt något
s törre intresse. Samlingen var fullständig endast efter 1800-talets mitt
då allå nya mynt levererades till
myntkabinetten i S:t Petersburg och
Mos kva. Omkring hälften av alla
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KRITIK AV DET NY A GULDMYNTET ÅR 1873
Leveransen från myntverket till
riksbanken av guldmynt präglade
enligt lagen om rikets mynt den 30
maj 1873 blev mycket försenad.
Först i december 1873 anlände en
första sändning 20-kronor till rikspanken. Märkligt nog lämnades enstaka mynt ut till allmänheten. eller
som det heter i en redaktionell artikel i Nerikes Allehanda den l3
december 1873: ''En eller annan slidan slant utlemnas under hand säsom skådemynt, men ej för att ännu
användas till betalningsmedel'' .
Artikeln fortsätter: "Vi äro bland
de lycklige, som erhällit en sådan
profslant. Han är vid första ögonkastet snarlik en ny tvåöring med
'gubben opp'. Tjugukronan är dock
något mindre, men likväl tyngre,
och har ljusare farg än tvåöringen.
Förvcxling kan e mellertid ske. För
ett par dagar sedan voro vi på ett
offentligt ställe i hufvudstaden i tillfåile se l tjugukrona och 4 tvåören
betalas till en tidningskolportör för
ett blad, som kostade 10 öre. Dä
felet märktes och gossen eftersöktes, befanns han händelsevis ännu
bland sina kopparslantar innehafva
tjugukronan , hvars värde han ej
anade. och e tt utbyte skedde; men
händelsen lärde både herrn och gossen. att man icke lägger guld i samma ficka som koppar, knappast som
silfver, och dep lärdomen är till det
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nya myntets fördel. Den i alla hiindelser betänkliga likheten mellan
kopparslanten
och
guldmyntet
minskas i män, som ny upplaga af
kopparmyntet kommer i rörelsen.
De kopparslantar, som hädanefte r
slfls, s kola nämligen icke bllra
konunge ns bild, utan i stället e tt
krön t O. Dessutom har ifrågasatts att
bronsera kopparmyntet, så att det
e rhö lle mörkare fårg, och vi hoppas
med tillförsigt, att den 1\tgiirdcn, om
än förknippad med en något ökad
kostnad, mätte i den allmänna
säkerhetens intresse vid tagas".
Förväxlingsrisken torde inte ha
varit så stor som skribenten tycks ha
befarat. En tvåöring prUglad enligt
1855 års myntförordning var 24.4
mm i diameter och vägde 5,7 gram.
Tjugokronan var obetydligt mindre
nämligen 23 mm i diameter, men
den vägde 8,96 gram. Den starka
kopparhalten i guldmyntet kan
emellertid ha listadkommit en viss
f.irglikhet mellan detta och en ny-
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präglad tvåöring. Uppmärksamheten skärptes naturligtvis, i den män
guldmynt blev mer kända i rörelsen.
R iksbanken kunde först den 16
mars 1874 börja utväxling av guldmynt (Torgny Lindgren. Riks-

bankens sedelhistoria 1668- 1968.
Sthlm 1968, s. 162).
skri bentens förhoppning infriades: 5-, 2· och l-öringar präglade
e nligt 1873 ärs myntlag utgavs länge
starkt bronserade. Men risken för
förväx ling mellan välbevarade tväö ringar präglade enligt 1855 lirs
myntförordning och tjugokronor
fanns i viss mån kvar, sä länge 1855
års tvåöringar förekom i rörelsen.
De upphörde att vara lagligt betalningsmedel först med utgången av
tir 1881.
Vi avbildar härintill i skala l: l å tsidan av de mynt, som omtalas i artikeln (alla i Kungl. Myntkabinettet,
foto i samtliga fall Ji.iri Tamsalu,
KMK).
T. L.
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Remissvar om nya mynt
I föregående numme~ av Myntkontakt/SNT ätergav vt Myntverkets
skrivelse med förslag om en ny
myntvalör - 10 kr - och indragning
av mynte n om 5 och 25 öre. Svenska
Numismatiska Föreningen har av
finansdepartementet beretts tillfdlle
yttra sig. Dess skrivelse, som utarbetats av en kommitte bestående av
ordföranden, vice ordföranden,
sekreteraren, revisorssuppleanten
och redaktören, äterges här:
Till Finansdepartementet. Svenska
Numismatiska Föreningen tillstyrker
Myntverkets förslag att myntserien ändras till att omfatta 10 och 50 öre samt l ,
5 och 10 kronor.
Risken för att enbart slopandet av
valörerna 5 och 25 öre skulle vara inflationsdrivande bedöms som ringa.
I det historiska perspektivet framgär
att Sverige tidigare aldrig haft nägot
mynt med sA lAgt köpvärde som dagens
femöri ng. Den lägsta valö re n i 1855 lirs
myntsystem var 1{2 öre, som omräknat i
vår tids penningvärde motsvaras av
ungefår 10 öre. Vårt nuvarande räknesystem från 1873 hade myntserien l , 2,
5,10, 25, 50 öre och l, 2, 5, och 20 kr.
Den lägsta nominalens köpkraft i denna
serie kan i dagens penningvärde uppskattas ti1120 öre.
Föreningen vill, för sin del, gå ett steg
längre och peka på möjligheten och
lämpligheten av att reformera den nuvarande myntse ricn, vad avser såväl
form at som utseende.
Vi delar Myntverkets uppfattning om
det olämpliga i att alltför tunga mynt
används i förhållandevis !äga valörer.
För det fortsatta resonemanget vill
Fö reningen Anyo erinra om vad det
inneburit. att med undantag av 5 ö re
myntstorlekarna för de vanligaste skiljemynten bibehållits oförändrade alltsedan 1873, samtidigt som deras värde endast är l/20 av det ursprungliga. Lättast
kan detta åskädliggöras med vidstäende
tabeller. D et framgår tydligt, att med
undantag av 5 öre och 5 kronor - och
givetvis metallen - myntens storlek är
oförändrad. Vår högsta valör i allmäona
handeln motsva1ar 25 öre i det ur:.prungliga värdet, den lägsta endast 1/4 öre.
D et synes därför vara berättigat att de
nya mynten genomgliende göres mindre
och lättare.

E tt starkt motstånd mot ovan anförda
fö rändringar reses dels från automathandeln och dels frln en i dessa stycken
konservativ allmänhet. Det är dock
tveksamt om automathandeln kan tillåtas dirigera svenska myntförhällanden.
Det är i hela den 2600 år gamla mynthistorien nägot unikt, att myn t med 1{20
av sitt ursprungsvärde ej rätt sin storlek
reducerad annat än i frAga om marginella effekter. Vad beträffar den senare
typen av invändning mb te framhällas,
att stora såväl som smä stater lyckats
med att i modem tid byta mynttyper och
myntstorlck. D etta bar skett i Storbritannien vid öve rgång till decimalsystem - och där bar valören f. l nyligen
börjat siAs i gulmetall - såväl som i
Frankrike, Finland och Island vid den
valutareform som bestod i strykaodet av
tvä nollor i mynträkningen, för att
nämna några exempel. Nya automater
har mäst tillverkas för de brittiska större
valö rerna , t ex 50 pence, som ilr mllngkantig.
Fö reningen vill betona vikten av att de
nya mynten fär ett tilltalande utseende,
inte minst av hänsyn till svenska och utländska samlare och turister. S k samlarset - en förpackning med våra under
året utgivna mynt - har blivit omtyckta
samlarobjekt och är en forhällandevis
billig turistsouvcnir. Om mynten är utformade pä ett traditionellt och konstnä rligt tilltalande sätt torde intäkten frän
denna försäljning ge ett gott ekonomiskt
utbyte.
Slutligcn vill Föreninge n påpeka att
man i Norge reda n har beslutat att slopa
valö rerna 5 och 25 öre. Frågan om en ny
myntserie kanske lämpligen kan tagas
upp till diskussion inom Nordiska
Rädet.

Kronmynten

Valörerna t och S kronor kan hibehAIIa
sin sammansättning, koppamickel, eller
fä annan lämplig legering. Enkronemyntet kan förminskas till ungefår den storlek SO öre haft sedan 1873. Det bör även
i fortsättningen ha räfflad rand.
storleken för 5 kronor ö nskas till nuvarande l krona med nägon millimeters
skillnad.
10 kronor göres obetydligt stö rre än
nuvarande 5 kronor. För att lättare skilja 5 och 10 kronor från varandra kan 10
kronor tillverkas i tvä metaller. Som
exempel kan nämnas Italiens 500 lire;
som mäste bedömas som attraktivt. En
intressant detalj pä detta mynt är att valören finns utskriven med blindskrift. Pä
högre myntvalörer från och med S kronor kan detta vara önskvärt.
Beträffande kronmynten bör dessa ha
monarkens bild pä åtsidan, vilket är en
allmän önskan hos int resserade. (Möjligen med undantag av l krona som
börjar fä karaktären av en låg valör.)
Frånsidan för 1 krona föreslås prydas
med det lilla riksvapnet medan de högre
valörerna (5 kronor och uppåt) fär det
stora riksvapnet.
Föreningen anser att de aktuella mynten fortfarande bör vara runda. För
eventuella va lö rer över 10 kronor kan
sex- eller ättkantiga mynt diskuteras.
Mångå rig erfarenhet världen över tyvärr trots detta ej accepterad på sina
hä ll - visa r, att ju större ett mynt är,
desto tydligare framträder cirkulationsskador och nötning. Ett stort mynt bör
därför ha en mera detaljerad framställning än ett litet, eftersom själva detaljerna. t ex de många bilderna i stora riks- Stockholm den 23 augusti 1983
vapnet, gör att repor och nötning blir
mindre uppenbara. Simlie en större Sve nska Numismatiska Fö reningen
myntreform än den här antydda genomGöran Bergenstrållic
föras, kan naturligtvis bildfr<~mställ
ningamas karaktär diskuteras ytterOrdförande
ligare.

Öresmynten

1873
l öre
2örc
5 öre
lO öre
25 ö re
50 ö re
l krona
2 kronor
5 kronor
lO kronor
20 kronor

SkuUe ö resvalörerna bibehälla sin storlek, bör dc eventuellt förses med häl
(lägre metallåtgäng, lägre transportvikt
och lii ttare att känna igen för synskadade). De kan tillverkas av brons eller
kanske hellre i en lättare metall, eventuellt aluminium. Öresmynten föresläs
förbli porträttlösa. vilket med undantag
för tiden 1832- 1873 är svensk tradition.

1983
Storlck
Metall
5 öre
18 mm
brons
10 öre
15 mm
koppamickel
25 öre
17 mm
kopparnickel
50 öre
22 mm
koppamickel
l krona
25 mm
koppamickel
5 kronor
28.5 mm
koppamickel
Från jubileumsmynt i silver kan här bortses.
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Storlek
lp mm
2lmm
27mm
15mm
17mm
22mm
25mm
3lmm
16 (36) mm
18mm
23mm

Metall
brons
brons
brons
40silver
40silver
60silver
BO silver
BO silver
guld (silver)
guld
guld

Köpkraft 1983
20öre
40öre
l krona
2 kronor
5 kronor
lO kronor
20 kronor
40 kronor
100 kro no r
200 kro nor
400 kronor
Köpkra ft 1873
1/4 öre
1/2 ö re
l l /4 ö re
2 1/2 ö re
5 öre
25öre

SVENSKA
BANKOSEDLAR
ISVENSKA
POMMERN[2]
Av TORGNY LINDGREN
Som förf. har fram hå llit i en artikel i
MYNTKO:--JTAKT 1979 nr 2 begagnades nonnalt inte svenskt mynt
i Svenska Pommern. Till avhjälpande av extraordinär penningbrist,
som hade uppstått till följd av krig,
....
sändes vid två tillfällen svenska
bankosedlar till Svenska Pommern
för att användas som betalningsmedel där.
Första gängen så skedde var under sjuårskriget Från december
l!fl9lif.
<M)/Dlngar'speC'je,
1757 till december 1760 översändes
.-... JtM:...@f~ad f!Jlårcf·Banco 8fll}vit ilt•
inte mindre än 7 miljoner daler
kopparmynt i svenska bankosedlar
ratte, oar'C§beJ!jartvartill1tnfBtmqlltfll
till Pommcrn.
hinna ~b.tfat!Jc!omma.
tmot
Andra gängen, som svenska banl
1>01 .17 ~'!d- u 1802.
3wC'Jdiolm
kosedlar infördes ''såsom gångbart
Stater"
Tyska
Konungens
uti
mynt
6tf)i0innar speC'Je,
var unde r dc franska truppernas
framträngande mot Svenska Pom/faf)bera» C?JlDIIJJgla.
mern i slutet av 1806. I början av
december 1806 gick Kungl. Maj:t
med på att kostnaderna för avlöning
till och unde rhåll av de svenska
_
.
trupperna i Pommern skulle bestridas med svenska bankosedlar.
Fr o m 1807 ärs ingäng skulle på
nedannämnda sätt transporterade
svenska bankosedlar tas emot i
·l
•
·offentliga kassor i Pommern.
..t..
-~b. _ _ __.._ C:r
På skillingsedlarna skulle generaltale t kända bevarade exemplar av i Den Kongelige M~nt- og Medaillek rigskommissarien frihe rre Achates
samling. Köpenhamn:
dylika sedlar stigit till nio:
Carl von Platens namn anbringas
i Kungl. Myntkabinettet, Stock- 12 sk. sp. nr 43856, daterad den 17
medelst e n namnstämpel (se iii.). Pä
september 1806;
holm :
sedlar å riksdaler skulle von Platen
den 24 i Museum der Stadt Greifswald,
daterad
36161,
nr
sp.
sk.
16
skriva sitt namn för hand. Sedlar å
Greifswald:
maj 1806.
högre valörer. "ifrån Tio Riksdaler
12 s k. sp. nr 5712, daterad den 15 8 sk. sp. nr 31526, daterad den 20
börjande··. skulle förses med följnovember 1802.
oktober 1806.
ande transport:
8 sk. sp. nr 90592, daterad den 25 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · .. ·
Om någon av våra läsare själv
Transpo rteras på Fält-Cassan
november 1802;
A . C. 1·. P/aten
i Malmö Museums myntkabinett, äger· eller eljest känner till svenska
sedlar från åren 1757 - 1760, med
Transponeras ifrån Fä lt-Cassan
Malmö:
A . Söderholm
12 sk. sp. nr 87612, daterad den 5 överkrigskommissariatet i Pommern
Anledningen ti ll att MYNTKON- december 1806.
såsom "insättare" , eller svenska
T AKT nu 1\terkommer till ämnet är 8 sk. sp. nr 16527, daterad den 27 sedlar från åren 1802- 1806 med A.
C. von Platens namn - anbragt
att förf. i det nyligen öppnade nove mbe r Hl02:
medelst namnstämpel eller handAvesta myntmuseum har funnit två i Avesta myntmuseum, Avesta:
tidigare inte publicerade sedlar i 12 s k. sp. nr 55102. daterad den 19 skrivet, ensamt eller i förening med
skillingvalör med A. C. von Platens september 1806;
A. Söderholms -. skulle MYNTnamn anbragt medelst namnstämpel g s k. sp. nr 17703. daterad den 27 KONT AKTS redaktion bli mycket
på sedelns baksida. Dänned har an- november 1802 (se iii.):
tacksam för ett meddelande därom.

. .€ctJ:8 Sp: --

·

rom

.Jlta_

\

fitta

. ........ -

·-

. ...

/Y--J: ~i~, ~~~ l

167

Medalj över Gustaf Johan Ehrensvärd
Svenska Akademiens minnesmedalj
för 1983 ägnas Gustaf Johan Ehrensvärd. teate rman och diplomat
under Gustav III. Medaljen iir präglad i silver (diam. 45 mm). konsi ilär är G unvor Svensson L. som i
bildframst;illningen tagit fasta på
EhrensvUrds roll som teaterman.
Åtsidan bär hans porträtt i vänsterprofil tillsammans med två teatermasker. vardera representerande
Tragedien och Komedien. Öve•:.t
kring kanten GUSTAF · JOHAN ·
EHRENSV ÄRO samt nederst på
tvä rader 1746/ 1783. Fränsidan visar
Orpheus och Eurydike pä väg upp
ur underjorden. just i det ögonblick
dä Orpheus vä nde r sig om och ser
på Euryd ike. Inskriften VULTUS
PROBUS MELOS SERMONIS
kan tolkas pl'l följande sätt: Ä rlig
uppsyn loch l språkets melodi.
G östa Ehrensvärd (som han kallades av familj och vä nne r) föddes
20 februari 1746. son till l!.eneralmajoren Carl Ehrensvärd och friherrinnan Margareta Gyllengranath. Han inskrevs som sjuäring i
krigstjänst och blev vid sexton l'lrs
ålder fclnrik vid armens flotta .
Komm e nderinge n medförde. att
Ehre nsvärd under åren 1763 - 64
bodde pl'l Sveaborg i samma rum
som sin kusin Carl August Ehrensvärd och dennes ritlärare Elias
Martin. Gösta Ehrensvärd blev aldrig mer än flinrik inom det militära
utan utnämndes istället till kammarherre hos den dävarande kronprinsen Gustav (Gustav III). Denna
tjänst fic k han behålla även sedan
Gustav blivit kung. Gustav lll :s inställning till Ehrensvärd var ända
tills Eh re nsv;irds död tve tydig. t.ex.
fann han honom doucereux. sötsliskig, och iro niserade ofta över honom. Trots tve ksamheterna insåg
konungen E hre nsvärds förtjiinster.
Efter Gustav III :s Parisbesök
1771 beslö t han att avskeda den
franska teatergruppen i Stockholm
och ersätta denna med en svensk
ensemble. E hre nsvärd kom att bli
kungens verksammaste biträde och
förordnades 1773 till förste direktö r
vid kung liga teatern, en befattning
som han innehade ti ll 1776. då friherre Barnekow tog över. Till en
början. dä han ju också var nyss
hemkommen frå n det eleganta Paris. led Ehrensvärd vid teaterns
repetitioner: .. Pjäs. ord. w mi. spel.
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diplomati. År mm sUndes han som
envove till H olland. varifrl'l n han ett
v;icktc trots deras amatörmässighet par l'l.r senare förnyttades till Berlin.
den talrika publikens entusiasm. där han dog den 24 februari 1783.
Bollhuset intill ~ungt. s lottet använUnder sin vistelse vid hovet förde
des som scen. A ven operaföresnill- han 1776- RO en omstUndig journal
ningar kom nu igäng. Men även i över dagliga händelser. l denna
det fallet väntade svårigheter. Det journal fin;{s mä nga viktiga anteckfanns ingen nationell kompositör. ningar om tidens konst- och odlings·
ingen svensk balett. orkestern "ihn- his torin. Åren 1877- 78 utgavs dessa
kall,\ l'iird". inga bekanta "iimnell till an teckningar av E. W. Morlian
st111garc och .w1ngersk or. teatern fitr11. under titeln: Daghok.wmteck nin~ar
maskillisten c11 oliird Sllickare och ji)rda ,·id Guslllf f f f :s hof.
dekomtiomnuifaren
lw/1'(/ihf
m·
Få svenska familjer har hedrats
fungwt'' . Ehrensvärd va lde emeller- med s~ många medaljer som famil·
tid till kompositör och kapellrnäs- jen Ehrensvärd. t.cx. Augustin
tarc bolognesarcn Francesco Anto- Ehrensvärd av G. Ljungberger. Carl
nio Uttini. medan balettmästaren August Ehrensvärd av C. EnhörLouis Gallodier. som var kvar fr~ n ning och Carl Augustin E hrensvärd
den frans ka truppen. skulle skapa tillsammans med hustrun Eva Auen svensk balett. Som operaför- gusta Ha llenborg av A. Lindberg.
fattare fick man rl'ldmanne n Johan D c mest namnkunniga av släktWe llandcr, vars verk "Tiu.:tis och medlemmarna . är Augustin E hre n·
Pdec" IUmnades till Uttini i fransk svärd ( 1710 - 1772). skaparen av
översiittning. E fter otroliga bcsvlir- skärgä rds flottan och Svcaborg. samt
lig hc tcr blev verket l1irdigt. och 24 dennes son Carl August E hrensvärd
ja nuari 1773. pl'l Gustav III :s tjugu- ( 1745-1800). ge nernlamira l. konstsjul'lrsdag. invigdes den nya operan filosof. tecknare och förfa rtare till
pl'l Bollhusct. Det blev en stor fram - den berömda skildringen Ucsa till
gl'l ng. När nu operan kornmit ig~ng fwfit·n 17/iO. 1781. 1782.
kunde Ehrensvärd i lugnare takt
!IV.
göra tekniska förbättringar och ansttilla nya fiirm~gor.
Att konungen uppskattade Ehr·
ensvärds arbete framgår av att han Cita t
ko m att ingä i den lilla kre ts av littc· F~f:ingan iir ;iregirighetcn 1'iixfud i
rata personer som Gustav III vin- .mu1.m ffar oc h blir s~ luncla bekvU·
tern 1773- 74 samlade på slotte t och marc a tt hantera ä n liregirighetens
kallade sin "fiffa akademi".
s tora e nhe t. vilken lir o l ~implig till
Fr~n 1774. med a nledning av e tt dagligt bruk . Emil "'cy (enligt Ellen
uppdrag till S:t Petersburg. kom Kev: Minnen av och om Emil Kev.
Ehrensvlird att alltmer ägna ~ig flt l. Sthlm 1915. s. 143).
·
kliitfcr. gang. grät och skratt l 'llf allt
lika osmakligt.·· Men pjäserna

Mynt och medaljer i grundstenar [8]
A v Torgny Lindgren
l MYNTKONTAKT 1982 nr 9 - 10
publicerade vi ett antal samtida
skildringar av till fållen, dl\ mynt och
medaljer blivit nerlagda i grundstenen till officiella byggnader. l detta
nummer berättar vi om andra tillfällen. då denna gamla sed har blivit
iakttagen.
Till hugfästande av Karl XV:s besök på Oland lät hans jaktklubb
1873 nära Borgholms s lottsruin resa
en minnessten, ett stort granitblock,
pl\ en enkom för ändamålet uppförd
ku lle , byggd av sten och övertäckt
med jord. l tidningen Kalmar för
den 26 september 1873 läser vi, att
stenen "invigdes" den 24 i samma
månad. " Ned i grunden af ku llen
nedsänktes senare på dagen i hermetiskt slutna koppardosor tvenne
dokument, preniade på pe rgament.
jemte en samling af alla mynt, slagna under Carl XV:s regering''. Dokumenten innehöll historik över
minnesvårdens tillkomst jämte e n
stor mängd namnunderskrifter. Beträffande den nerlagda myntsamlingen berättar tidningen i en fo tno t:
"Här voro alla våra mynt representerade. med undantag af 1/8 rdr
specie och 'h öre. hvilk:J myntsorter
ej under framlidne konungens regeringstid blifvit utmyntade''. Detta
måste rimligtvis betyda, att samlingen inne höll ett exemplar av varje
präglad mynttyp, inte av varje
präglat årtal. Med l/8 riksdaler
specie menar tidningen 50 öre; vi
finner sålunda här ännu e tt exempel
på bruket att kalla silvennynten
efter den genom 1855 års myntföro rdning
avskaffade
specieräkningen. Men tidningens uppgift att
det under Karl XV:s regering inte
hade präglats vare sig något 50-öre
e ller något '/z-öre är oriktig: 50-ören
slogs IH62. i mycket ringa antal. och
'/~-ören 1H67. Av de senare slogs
64.300 stycken. Skulle inte ett e nda
av dessa mynt ha letat sig ner till
Kalmar?
Oskar Il och drottning Sofia vistades hela maj mllnad ISHl i
Bournemouth i södra England.
Deras vistelse där är detaljerat
skildrad i e n dagbok. förd av drottningens kamma rherre greve Otto
Cronstedt.
Tisdagen den 24 maj ISS I ko m e n
doktor Middows "för att utbedja

det konungen ville nedlägga grund- sin plats på den nedre yttrade H .
s ten för ett blifvande sanatorium". M.: 'l declare that this stone has
På eftermiddagen följande dag, ons- been duly laid down' samt bekräftadagen den 25 maj, åkte kungen och de detta med några klubbslag och
drottningen. företrädda av musik undersökte stenens läge med ett vatoch the Yeoman Cavalry och med tenlod. Derefter förrättade biskop
eskort av bl. a. stadens brandkär, Rean en kort bön och ceremonien
upp till byggnadsplatsen. ''D. D. M. var s lut.
M. emottogos utanför ett stort tält
Herefter öfverlemnade committeaf doktor Middows, biskopen m. fl. rade till D. D. M. M. ett större
och togo plats under tältet bredvid vackert a lbum innehållande vuer
hörngrundstenen, hvarefter upvakt- frän Bournemouth och dess omgifning och honoratiores placerade sig ningar. Doktor Middows anhöll serunt omkring. Under samma tält dermera att såsom ett tack samt
midt emot de kungl iga voro äfven minne af dagen fä förära ko nungen
liiktare uppförda, hvarest en mängd murslefven.
åskådare uptogo platserna. Sedan
Drottningen jemte fröknarne foro
doktor Middows säsom uphofsman hem, och konungen med uppvakoch ordförande i företage t för ko- tande hern~rnc åkte derefter till the
nungen framvisat en flaska innehäl- Town Ha ll , hvarest en större dejelande gängse engelska myn t, nedla- uner kl. 3.30 var anordnad. Efter
de han densamma uti en uthuggning desserten började skålarna. Först
i sten och framlemnade derefter ti ll kl. 8 var festen i Town Hall slut och
H. M. en större murslef af silver konungen lemnade salen." (Frän
med underdånig anhållan att H. M. gamle kungens tid. Minnen kring
ville förrätta ceremonien. Ko- Oscar J1 under red. av Adam
nunge n utbredde nu murbruket, och . Le wenhaupt. Upps., tr. i Sthlm
sedan den öfre stenen sänkts ned pä 1939. s. 279 f.)

Minnesm.ynt om 100 kronor 1983
Minnesmyntärenden kan ibland ta
lä ng tid frän ide till verklighet. Det
kan vara mänga instanser och persone r som skall tillfrågas. Men när
det gäller JOO-kronorsmyntet till
minne av den svenska riksdagens
ä terflyttning till Helgeandsholmen
så har det gått ovanligt fort .

J samräd med företrädare för
riksdagen utarbe tade sedan skulptören Bo Thore n ett förslag, som godkändes av riksdagen. Thoren var
välbekant med riksdagen sedan förut. Han hade nämlige n tidigare utarbetat såväl riksdagens som talmannens lacksigillstampar ti ll a llas
belåtenhet.

Det var den 15 december 1982
l början på april sände man resu lsom riksdagens talman l ngemund
Bengtsson i ett brev till regeringen tatet till regeringen, nä rma re befinansdeparte mentet.
En
föreslog att myntverket i samband stämt
med invigningen av det bäde om- knapp rnänad senare, den 5 maj, utoch tillbyggda riksdagshuse t i okto- flirdade regeringen förordningen om
ber 19R3, skulle ge ut ett minnes- minncsmyntet , som utkom av
trycket den 9 juni (SFS 1983:408) .
myn t.
l s lutet pä augusti meddelade
Som orsak angavs att de renoverade byggnaderna kunde väntas myntdire ktöre n Be nkt Ulvfot att
riksdagens ledamö ter skulle fä var
viieka allmiint intresse.
sitt exemplar vid invigningen och
Redan den 13 januari fattade riksdagens ö ppnande , den 4 oktoregeringen sitt beslut på förslag av ber. Resten av upplagan ptl 400 000
finansminister Kjell-Olof Feldt. och exemplar skulle bli tillgänglig för
gav myntverket i uppdrag att utar- allmiinheten i mitten av november.
beta e tt förslag.
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Bild pt! omslag.

Mindre än ett år har det alltsä
tagit från tanke till förverkligande.
Myntverket har dänned väl revanscherat sig för fördröjningen
med det kungliga bröllopsmyntet
som kom ut längt efter det att
kungaparet hade gift sig i Storkyrkan .
Till skillnad frän det myntet kan
man nog säga att det nya är riktigt
prydligt. Skall man anmärka pä något ~i r att motiven endast till en del
motsvarar de ursprungliga intentionerna. nämligen att ge en bild av
dc renoverade byggnaderna. VisserUpptill på gallerverket står 19 ligen är valvbågarna nytvättade och
83 och nedtill 100 KR. omgivet till visserligen kan riksdagsmännen
vänster av bokstaven E med mitt- varje dag se det fina gallerverket i
strecket utfonnat som en hammare. plenisalens fondvägg mot stadshud. v.s tecknet för myntorten Eskils- set. Men bortsett frän plenisalens
tuna. och till höger U, som är mynt- skUtigen e nkla solfjädersfonn är det
direktöre ns initialbokstav.
en gången tids formspråk som bcPå frånsidan återfinns en avbild- hlirskar he la framstä llningen.
Någon kanske dessutom sa knar
ning av eu av de valv som sammanbinder dc bäda riksdagsbyggna- ankn ytning till alla de fynd som
derna på Hclgeandsholmcn; ovan- gjorts i samband med utgrävför denna ses en planvy av riksda- ningarna för det famösa riksdagsgens nya plenisal. Som omskrift garaget. Dc visade ju att just Helgcupptill SVERIGES RIKSDAG och andsholmen var e n del av det allra
nedtill HELGEANDSHOLM EN. ursprungligaste Stockholm långt
filre det man vanligen tänkt sig.
Randen Ur slät.
Myntets legering är 925/1000 silver och 75/ 1000 koppar, vikten 16,0
gram och diameter 32 mm.
På myntets åtsida syns tre öppna
kronor, två över en, som i lilla riksvapnet. De står mot en bakgrund av
elt runt gallerverk. Delta gallerverk
med kronor kan man med goda
ögon eller kikare se utifrån upptill
pä den del av riksdagshuset som ligger i den gamla riksbanken. längst
ut mot Strömmen alldeles under den
nybyggda plenisalen.

Hade riksantikvarieämbetet , d v s
kungl myntkabinettet tillfrägats i ärendet, skulle man kanske pämint
om deua - inte minst med tanke
den fina utställning man gjorde om
det väldiga materialet, i vilket bl a
mänga mynt ingick.
Men det är kanske ett uppslag för
ännu ett minnesmynt?
H erma11 Gylle111uwl

Adressändring!
Använd postens adressändringsblankett, som du sänder
till:
MY NTKO NTA KT
Svenska
Numismatiska
Föreningen
Östermalmsgatan !l l
114 50 STOCKHOLM

Jag och tnånga andra har blivit tryckta
på Strängnäs Tryckeri. Om du har
kataloger, foldrar, brevpapper eller något
liknande hör av
dig till Ingemar
Linder eller Jan
Bjurenborg

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
T e/e/on 08- 62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
ORDNAR
Numismatisk litteratur
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STRÄNGNÄSTRYCKERIAB
Box 13. 152 01 Strängnäs
Tel. 0152-160 20

Amon 1'011 Swabs beriiile/se om
A •·esta kronohm k 1723. Inledning
av Staffan Högberg. Arlöv 1983. U tgiven av Jernkontorct som nr 19 i
dess bergshistoriska skriftserie.
ISSN 0347-4283.
Anton von Swabs berättelse hör
till d e n svenska bergslitte ra tu rens
klassike r. De n ges här pfl e tt förtjänstfullt ~U ll ut i sin he lhet för första gången. Två av berättelsens tio
kapitel Hr ägnade a tt vannt intressera en numismatiker, nämligen nr 7
"Om Pl1\t-myntningen" och nr 8
"Om Skilje-mynts präglande".
l edamote n av Samfundet Kungl
M yntkabine tte ts Vänners styre lse,
d ocenten Staffan H ögberg har skrivi t en mycket intressant. faktaspliekad introduktion till Swabs berättelse.
UF
Hugo Srhne/1: Martin Luther und
die Reformation auf Munzcn und
Me daillen. Munchcn IIJ83. ISBN 378 1-l-0221-5. 38 1 s. Illustrerad. DM
148: - .
År 1983 har varit av sU rskild betydel c för den protestantiska viiriden
- firandet av 5lXI-årsminnet av Martin Luthers födelse. Detta har celebrerats pt1 mä nga handa snu viiriden
över - ur numismatisk synpunkt
(utöver sedvanliga minnesmedaljer
och -myn t ) genom e n auk tion och
en bok. värda a tt föra fram .
I april 1983 avhölls i Zurich auktion p~ professor Robert D. Whiting\ viirldshaömda och viiridsomfa ttande :-.amling av rcfomw t ionsmcdaljer och -~vnt (Spink & Son.
Schweiz - C. E. Bullowa. USA:
Alani11 l .utha und di€' Rt'}omuuion
au{ .\l iin : <'ll wul Mcdaillt•n). Katamanligt rikt illust rcrad logcn
omfallar inte n;indrc :in 9~5 nummer och lir en belllindig upp~lags
bok.
Det tyska för laget Klinkbarth &
Biermann. Munchcn. har publicerat
en bok med samma titel som katalogen. Bokcn avbi lda r och hcskrivcr
si?. nummcr fr1\n i fiirsta hand tysktalantic områden (vilket ~ir ~klilct till
skillnatlen i antalet nummcr i jiimförelsc mcd katalogen). Boken ger
cmdlertid mycket mer iin katalogen
genom att inte rnindrc Hn W av dc
38 1 sidorna iignas å t at t beskriva
bakgruntlen till medalj- tx:h myntc-

missionerna (Luthe r och dc a ndra
reformatorerna. de olika sekcljubileerna. etc) och med emissionerna
förknippade särskilda problem. E tt
kapitel redogör således för de
numismatiska produkterna!> betydelse som religiösa propagandainstrument och som avspeglingar av
d e o lika epokernas k ullurhistoria
och rcligionssyn. Ett annut knpitcl
behandlar inskriptio nerna på medaljerna och mynten äve nsom anvlindningen av hibliska citat och allegori-

ska framstiillningar. De tta kapite l ä r
särskilt värdefullt, eftersom gångna
seklers a llegorier inte alltid är lätta
att to lka för e n nut ida samlare. Fö r
oss i Norden är ett av kapitlen av
särskilt värde, nämligen de t som
ägnas 30-äriga kriget, Gustav Il
Adolf och Westfaliska freden.
Boken. som är så "up to date",
att den kan beskriva ocli avbilda
inte mindre än 20 stycken unde r å r
1983 utg ivna minnesmcd aljer, mflste
ge nom sin uppläggn ing betecknas
som ett sta ndardve rk över hur reformationen genom århundradena
återspeglats och ännu återspeglas i
den "lilla konsten''NUF

AUKTIONSREFERAT
På Ahlströms 27:e auktions svenska del såldes mynt ur Henrik Pripps
samling. Den a ndra ha lvan av dessa kommer till auktion nästa vår. De n
utomordentliga kata logen - huvudsakligen av Yngve A irner - rekommen·
deras varmt som framtida referensverk. (Jfr MY T KONT A KT/SNT
1983: l. 38 - ..JO.)
H~ir följer en del priser som uppnåddes på auktionen: till dessa tillkommer 10 procent:
PRIS
KVA L.
MYNT
REGENT
av
rpr.
c
ft
e
Skand.
Okiind
3 300: Anglosax. Knut penning l +
lO 000: l+
Sigtuna penning
Olov
8 600: 1+ 01
Daler 1543
G I
4 700: 01
2 öre 1541
GI
l 300: l+
l/2 ö re 1564
Erik
blodsklipping
J oh o.
9 000:l
2 ma rk 156R
Karl
12 500: ( J+ 0 1)
2 mark 1587
Ka rl
3 200: l mark 1598 kl. i koppar l +
Ka rl
41 000:l+
16mark 1607
Karl
l öre u.l'l.
hcrt.
1650:l+
med RÖJ
J oh
2 400:1+01
öre Arb. 1628
GliA
I 250: 01
1652
öre
Kr
40 000: ( I/I-)
Dukat 1658
KXG
54 000: 1+0 1
Dukat 1685
KXI
54 000: l+
D uka t 1688
KXI
23 000:1+0 1
2 l/ 2 öre
KXI
34 000:01 /0
Rdr per 1707
K XII
700:01
Mars
171R
K XII
l 200:1+01
l ö re
1719
U.E.
10 500:(0 1/0)
J u h.rdr 1721
Fl
9 000:2mark 1752 m.grav.sign. l +
AF
Pom. l/1 2 tal. i
AF
70-160: 1?- 1/1 +
koppa r 1763
2 100: 1+ 01
1778
öre
G 1.11
70: KXI VJ
taskspelarn1ynt 1/8 rdr s p. 1/ 1+
8 000:01/0
2 kr
1893
011
ad gUller priserna på auktionen kan sägas att många mynt betalades bra.
men l'l tskilliga samlare ansåg tive n ha gjort fynd prismässigt sett. Bidragande
orsaker till dc goua priserna Hr historieskrivningen runt vissa mynt , dc
utsatta pro\'cnie nserna och d~.:n noggranna beskrivningen av vissa myn t.. ·
~ l en l!ivt:tvis äve n ett stegrat numismatiskt intresse.
tvper.
A nders Frosell
~
·
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Numismatiska Meddelanden

Recension

har nu utkommit med två volymer samma höst, den trettiotredje och den
trettiofjärde sedan Svenska Numismatiska Föreningens grundande 1873.
Bägge erhälles bundna i ett prydligt, grönt helklotband och omfattar 208
resp 232 rikt iUustrerade sidor (ISBN 91-85204-07-2 och 08-8). För tryckning
står anrika Norstedts T ryckeri i Stockholm. Volymerna erhålles enklast
genom att 250 kr + pono 19 = 269 kr insättes pä postgiro 15 00 07-3.
Svenska N umismatiska Föreningen. Detta är pris för medlemmar i SNF och i
till Nordisk Numismatisk Union anslutna föreningar. dvs. 125 kr per band+
porto. De n som önskar e ndast ett av banden betalar 125 kr + pono 13:2.5 =
138:25 kr. Glöm inte ange vilken volym det gliller! Inte heller att sätta ut
namn och adress.
Priset för icke-medlemmar är 175 kr + porto vid beställning från kansliet.
Bokhandelns prissättning är som bekant fri. varför föreningen icke har
något att göra med det pris den måste betala. som beställer volymerna
genom sin bokhandel.
Den som önskar hämta och betala pä kansliet (vard. 10.30 - 13) sparar
naturligtvis in portokostnaden.
För <lt t ingen skall köpa grisen i säckcr1 anges här nedan dc tvtl bandens
rikhaltiga innehå ll :

P. H . Sawyer: Kings and Vikings
London och New York 1982. ISBN
0-416-74190-0. Pbk. 182 s. Illustrerad.
De senaste åren har vi kingatiden i
högsta grad varit föremäl för museifolks intresse världen över. Detta
har fört med sig även ökad bokproduktion. Rubricerad bok är ett
av exemplen härpä. Boken är
''späckad" med hänvisningar till e n
litteratur. som det krävs inte mindre
än 29 av bokens sidor att specificera.
Författaren ställer nämligen dc
nyaste forskningsrönen inom olika
vetenskaper mot bakgrunden av de
vikingatida och medeltida krönikornas och lagarnas budskap och
når på det sättet fram till e n i vissa
avseenden a nnorlunda samlad bild
av vikinga tiden än som vi kanske
hittills vant oss vid.
A" intresse ur numismatisk synpunkt ä r. att Sawyer hlivdar. a tt
Gotland inte alls hade den stora
betydelse för transitohande ln mellan Väst- och Östeuropa, som vi hittills velat msa ut ur de stora mynlfynden. Handel förekom självfallel,
men myntfynden bär i stiillct enligt
Sawycr vittnesbörd om all vikingaHirderna i österled va rit av samma
s lag som dc i väst - plundringståg.
utkr~ivda tributer. "beskydds"-crsiittningar, Kapitlet härom, "The
Baltic and bcyond" . lir e n flingslamk läsning. där Sawyer bl a drar
fram runstenarnas vittnesbörd om
misstve kade "tåg" i österled som

Numismatiska Meddelanden X X X III
Bt'llf:t '1/wrdt•mtm: Lohcskatr..:n. En studie i numi~matisk metodik.
Ulla \\'rstermark: Solidi found in Swcdcn and Denmark after 1967.

\l era l/111~: Die ilalienischen Miinzcn in den schwcdbchcn Fundcn der Wikingcr1.eit.

Peter fkrxhuus: Nacha hmungcn Duishurgcr Miinzcn des Il . Jaluhundens aus

Skandinavien.

/l,fiduwl Dollcy <l( llria11 Cirmw: The 19HI Chdsea Reach (London) find of seeond
hand pennies of 1Ethelr~cd Il ,
lt>rgm Stt•e11 k11sen: Br-wrp-fundct llJJ2 . !;t hallandsk nlllntfund fra Svend Grathcs

tid.

/.ars r>. l .tiKt'rtf''ist: En planerad myntning av daladukater 1!!18,
/\o/h jam Skaare: Carl Johans norske kastcpcngc,
7ilr~ny l.indgren: "l-lcdersbelöning för nit och redlighet i rikets tjcnst" /2/,
U/f' ,\lwl: Eugen Erhard t - medaljgravör. Piirsiik till <:Il portr:itt.
t::m st :Vatlwr.\"t· Böös: O m Wcnn landshan ke ns sed la r,

Numisma1iska Meddelanden X X X I V
Ola 1\yh/hag: Solidu~. Metodologiska studier i -ltHl- och :mo-ralen~ mynt~katter.
Frmu/1 1-lc·rschrnd: Solidusvikt.
1\t•mr.·th Jonsson : Översikt över fa!>tlandsmyntningcn ca 111\0- 1250.
,\/onim Go/a!Jieh·s/..i: Studic av 1300·talshraktearcr i ett dcpafynd från N:irkc.
.\lille• Töm!Jiom: 157-1 års probcringa~,- myntkon trollunder Vasatiden.
Fngt'<' A /mer och lnJ,:<'IIIar Cur/,m m: Akta och fabka guldklippingar 151\7 16~6.
Emanuel St 't>llhag: H ur ci terades latintexter p~ svc n~ka kungamcda ljcr'!
Tom C. /?crgroth: Pro lknignitate Humana. 1\tinncsmcdaljcn fi1r humanir:ir verk-

sa mhet.
Tuu/../..a Taf•·io: Jacob Rcichel~ hrc' till B.E. Hildchraml.
S1cnsk:1 ~umismati~k.t Föreningen< hcdcr,kdanwrcr uch kurrc'ptlndcram.k lcdanwtcr tiren

1!\73 - 191B.

••

MASSOR
15.10

Fagcr,rah~gdcn' M) nr klubb. :-.1~ ntma"a

Folkets Hu~. Norberg.
15. lO
30. 10
10- 12,10
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Chri~tianiam:bsan. O~ln.
V;irend~ Numbmatiska Fhrcnrng.
Smillands Mu~eum. V:ixJÖ.

New Yorks tolfte internariunclla
numismatiska m:bsa.

bevi~·,

~

Författaren har i en pocket bok~
format lyckats sammanpressa e n sådan må ngfald av uppgifter om vikingatiden. att den - med stiid av
bibliografin - blir en bra handbok
för f(;rdjupadc studier inom olika
ämnesområden. Boken finn~ att
köpa i Sta ren~ Historiska Mu~ccrs
bokshop.

Ur SNFs Arkiv I
r

När en för.:ning - såsom fallet Ur
med S ' r: - har mer än 100 år "pli
nacken". st\ bör i dess arkiv finnas
handlingar. som kan intröscra sentida me'lllemmar. Jag kommer dlirför i ett ~tntal nummer av Myntkontakt att plocka fram några "russin",
Varför inte börja med lite poesi mitt

i allt det prosaiska som numret i övrigt för fram?
När SNF 1923 firade sitt 50-årsjubileum , skrev föreningens mångårige revisor R . Capeder en bordsvisa, betitlad ''U nicum ", där begynnelsebokstäverna bildar föreningens
namn.
Se'n är Adertonhundrasjuttiotre.
turalleri. turallera,
Vär Myntsamlarförening har blivit till.
turalleri, hurra.
En femtio är är det hell visst;
turalleri. turallera.
Nu lida vi ej uppå penningar brist.
turalleri. hurra.
Se'n Burmester givit oss nytt kapital
Kan ekonomien man ej kalla skral.
Av häften och "Gubbar" fä vi nog ett lass
När Wahlstedt och Lundström fått
skriva en masse.
Uti första början höll Lagerberg riifst
Med dem av publiken, som S<Ullladc ml\st.
In trtidde Cavalli, Bror E. Hildcbrand.
Snoilsky och Wedbcrg och l-Jans
Hildebrand.
Mvntsamlare, alla av fin kvalitc,
Ar101älde sitt inträd' till vår kornrnittc.
Ty alla förstodo. att det var ide
l Myntsamlarföreningen att vara med.
Se'n kom mo von Platen. von fra neken.
major,
Kanslirådet Strokirk och Levin. doktor.
A nte ll. Appdgren och Sticrnstedt med
ile r.
Friedländer. Mathilda. och 1-fyckert.
kamrer.
Örtugarna samlades nu flitigt in.
Riksdalrarna latles nog också i skrin.
Enereiskt skre\'S hUften och trvcktes
r'i'1ed fart ·
Nog iiro de ett kvarts hundratal snart.
Intresset för samla allt mer stigit har;
Nu Il olmberg allt ile ra medlemmar
intar.
Gl'1 pa du. min gosse. du snart p?lökt fk
En egen lokal nog ej någon försmår.
Nu fa tta vi glasen och ta oss en t!\ r'
Fem lustrum. tvl\ gånger. ii r uppn!l tt i ttr.
Ett hundrade år blir viiimålet hiirniist --·
Må vi ock få leva till denna fc~t !
Till styrelsen framför jag hiinnctl en biin.
turallcri. tu ralkra.
l trots av att tack ni blott f?ltt uti liin :
turalleri. hurra.
O. må ni alll framgent uti daglig id.
turalk.ri. IUrallcra.
Åt Numismatiken jiimt ol'fr<t er tid!
turallcri. hurra.

Fråga:
Myntkontakt nr 2 för 1981 innehöU
e n artikel om det stora svenska
kopparmyntet 4 skillingar banco. I
minnesskriften Kungliga mymet
1850- 1950 skriver N. L Rasmusson
att kopparfyraskillingarna på spe
kallades för "svenska piaster". I vilket sammanhang har benämningen
''svenska piaster'' begagnats på våra
4 skillingar banco?
L ennart Agrreus, Nynäshamn
Svar:
Tyvärr känner jag inte till vad Rasmusson hade för belägg för uppgifte n. l bankoutskottet den 17 juli
1848 tillstyrktes, som jag har sagt i
min artikel, införandet av det stora
kopparmyntet endast "på skruvar",
men några elaka benämningar på
mynte t finns i varje fall inte tagna
till protokollet. Inte heller finner vi
några sådana i ståndens protokoll i
denna fråga.
l bankoutskottet den 27 mars
185 1 talades det om "den missbelåte nhe t. hvilken försports med det
n!tvarande kopparskiljemyntet ä
4 banko. som befunnits obeqvämt
at t medföra och icke lätteligen kunde till aflägsnare landsorter spridas": utskottet tillstvrkte därför
prägling av e tt litet sil~ermynt med
samma valör. l stånden beskrevs
kopparfyraskillingarna som ''tunga.
oviga.
o tjänliga.
ohanterliga,
o tympliga". Hos adeln uttryckte en i
humaniora beläst ung lö jtnant. Anders Robert von Krre mer. förhopp·
ningen att adeln skulle rösta för införandet av e tt silvermynt å 4 skillingar banko och därigenom bidra
"till afskaffandet af de nuvarande
klum piga och ofantliga 6-skillings-

stycken (Krremer räknade om bankovalören till riksgälds), vid hvilkas
åsyn man nästan ovillkorligen kommer att tänka på det barbariska
myntet i Sparta, som va r af jern och
sä tungt, att ett par oxar behöfdes
för att draga den summa. som åtgick
till en måttlig liqvid". Biskopen i
Växjö lsak Kristoffer Heurlin yttrade: ''Den nuvarande koppar-penninge n af fyra sk. b:co är verkligen
obehaglig, ja . obliklig, och ingalunda att recomrnendera ., . - Men i allt
klandret av kopparfyraskillingarna
finner vi inte smädenamnet "svenska piaster''.
August Strindberg talar i Gamla
Stockhobn, i kapitlet "Högtiderna
jul och päsk" , med förtjusning o m
kopparfyraskillingen: "Och så ii r
examensdagen inne. Frukostpenningen utgick i den stora sexskillingen med Oscar l på ena sidan och
dalpila rne på den andra. Det va r en
slant. det. mot den vardagliga sex·
styfvern!". ("Scxstyve r" var en
gtingse beniirnning på en enskilling
banko.)
Operasä ngaren
Ca rl
Fredrik
Lundqvist. "Lunkan". berUttar 1 ~i
na .Hinnl'll och anteck ningar. Sthlm
1901-l. s. 35. att han under sin skoltid
i Halmstad 1852- 1855 varje lördagseftermiddag under vå ren och i
början a\' hösten vandrade till sit t
hem i Veinge. " NUr jag skulle åte rvända på söndagseftem1iddagen.
brukade alltid min far ge mig en stor
kopparslan t. en scxskilling".
Gemene man i värt land rörde sig
inte med pias1rar. och smlidenamnct
"svenska piaster" kan inte ha begagnats utan fö r en mycket snav
krets.

a. CCif w da
Mcr<J vers från de nna ~ tril lande fc~t
kornmer en an nan gång.
SUF

Kopparmym a -l skillingar banko. Skula l : l
Foto:.\'. Lagergren. A TA .
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Ur SNFs Arkiv II
Inom SNF grundades år 1905 efter föreni~gsbeslut - en numismatisk klubb. Over dess sammankomster fördes protokoll (1905 - 1928).
Protokollsboken kom så småningom
pä avvägar (hur var sådant möjligt?)
och skänktes till SNF av mynthandlare Th. Högberg (se H ögbergs bok

Sve11ska 1111111ismatiker under fy ra
sekler_. sid. 136).
Protoko llsbo ken är av stö rsta
vä rde såsom källa till kunskap om
vad föreningens mest aktiva medlemmar under dessa ä r samlades
kring. l klubben hölls föredrag ,
upplästes nekrologer över bortgångna medlemmar, berättades om
besök vid utiUndska institutioner,
visade medlemmar sina nyförvärv
m m. m m . Flera föredrag och nekrologe r har tryckts av i Numismatiska Meddelanden. l arkivet har
med hjä lp av protokollsboken kun nat identifieras vissa fö redrag och
ne kro loger. som inte befordrats till
tryc ke t. Ka nske nllgot fö r framtida
nva nummer av föreningens smås krift e ric?
Pro to ko llsboke n kan ffi stude ras
på fö re ninge n5 kansli. Kanske kan
dä 1 ex ett proveniensproblem lösas!
NUF

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
mä ndagen i varje mänad på AB Västanfors Industriers matsal, S Linjan,
Fagersta. Upplysningartel 0223/116 71 e kl 17.00 och 0223/ 172 18 kl 08.3016.00.
FTNSPÅNGS MYNTKLUBB sammanträder l / 11 pli Högby Center. Upplysningar tel 0122/103 89 ell61 20.
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köpmansgatan, Göteborg. Kl 19.00 den l0/ 10, 14/ 11, 12/12. 1984 : 16/1 , 13/2,
12/3. 9/4, 14/5. Antikscktionen: 19/10, 23/ 11. 1984: 25/ 1, 22{2, 21/3, 9/5.
Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkagata 3 , Göteborg. Öppet hus: 26/9,
2 1/ 11. 1984:23/ 1, 20/2, 19/3.
HALMSTADS MYNTKLUBB sammanträder den 3/10 tillsammans med
VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB med bl a stor myntauktion (i
Torup). Upplysningar: tel 035/12 96 76.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mä ndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17. Ka lmar.
Upplysningar te l 0480/ 135 61. 115 84. Auktioner varje gång.
KATRlNEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
va rje må nad på restaurang Sto rstugan, Stortorget l. Katrineho lm. Upplysningar tel 0150!210 45 e l 151 00.
KRlSTIANSTADSORTENS NUMISMATlSKA FÖRENING har möte
med auktion på Hemgärden. Norrctullsvägen 9. Kristia nstad. den 14/10.
11 / 11. 16/ 12. Listor och upplysninga r gm IngvarNilsson o.wn 13 28.
L UN DS NUMISMATISKA FÖRENING har möten den 12/10. 16/ 11 ,7/ 12
kl 19.00 i U tbildningshuset, Studentlitteratur. Åkergrä nd l, Lund. Upplysningar: te l 046!14 43 69, 12 25 93.
MYNTKLUBBEN NJCOPlA har möten andra måndagen i varje månad på
Pe nsionärsgärden, V Trädgä rdsgatan 57, Nyköping. Upplysninga rte l 0155/
134 29. 671 54. 128 41. Fastställda dagar: 10/ 10. 14/ 11. 12/ 12.
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND. Helsingborg. har möten
fö rsta helgfria tisdagen varje må nad pl't Borgen. Karl Krooks gata 17,
He lsingborg. jan-maj, sept- dec. Upplysningartel 042/ 13 33 40.
SAMLARKLUBBEN NU MIS, Skcllcfteä har möten fö rsta to rsdagen i
va rje månad i NY-huset, ko nfe rensrumme t. Upplysningartel 0910{l86 80.

Israel

En av vår tids störste pianister. Arthur
Rubenstein. har fätt en medalj i guld
präglad till sin :ira. Medaljen som Ur
präglad i Je rusalem är en kombination
av musik och konst. Åtsidan pryds av
Arthur Rubensteins porträtt signerat av
Pablo Picasso. Frånsidan. vars konstnärliga utiormning utfOrts av Nelu Wolfensohn och J aakov Enyedi. kröns av staten
Israels emblem och därunder texten i sju
rade r: 2nd Arthur/Rubenstein/lntemationai/Piano Mastcr/Compctition/Jeru·
salcm/1977. samt hebreiska översätt·
niogen som omskrift. Randen bär
Robenste ins signatur, staten Israels emblem samt texten STATE OF ISRAEL.
Vinsten från medaljförsäljningen uppges
g~ till upprlittandct av nationalparker
och dess skötsel samt arkeologiska ut·
grävningar. Tekniska data:
Guld 900/1000. vikt 30.0 g. diameter
35,0 mm.
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SANDVlKEN-GÄ VLE MYNTKLUBB håller möten första o nsdagen
va rje må nad under 1983. utom juli och augusti. i Valbo kommunalhus, kl
19.00. Upplysningar tel. 026/ 13 Il 77.
SKA RABORGS NUM lSMATISKA FÖRENING. SKÖVDE. T e l 0500/

802 -W har samlarträff på Xe nia kl. 16 d en 9/ 10. 13/1 1. 11/12 årsmö te.

S KÅNES NUMlSMATISKA FÖRENING samma nträder 27/ 10. 24/1 1.
decembe rmö te enl. senare uppgift. IOGT-lo kalen. Enge lbrektsgata n 20. 2
tr. kl 19.30. Mvnten visas i auk tionslok<tlen frän 18.30 samt i klubblo kalen
de två föregående tisdagarna kl. 19- 21. Klubblokalen Kungsga tan 38 A.
Ma lmö håller öppet ''a rje tisdag kl l9 - 21 underseptember- ma j.
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB sammanträder första torsd. efter
den 15 i varje mä nad kl. 18.30 i Rembostugan. Hede mo ra. Ring gärna
Mikael Eriksson. Hedcmora. 0225/128 65.
TÄUE MYNTKLUBB. Söd e rtUljc. hå ller mö ten 13/10. 10/11 kl. 19 i
We ndelas rum. Luna. Upplysningar tc l 0755/IH5 68.
UPPSALA MYNTKLUBB har möten kl 19.30 på Skandia. Drottninggatan
l A. 18/10 (föredrag) , 15/ 11 (a uktio n). 6/ 12 (julsammankomst).

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på
IOGT logen Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda, 28/10, 25/11. Myntets
Dag på Vetlanda Stadshotell 13/3. Upplysningartel 0383/158 35 kl 07.0009.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, sammanträder i
sparbankslokalen den 10/10, 14/11, 12/ 12. Föredrag o dyl följs av auktion.
Upplysningar tel. 0345/ 112 95.
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö. Sammanträde med
auktion på restaurang Munken kl 19.00 den 12/10, 5/ 11 , 7/ 12. Myntmässa
den 30!10 kl12- 17 på Smålands museum.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har i regel möten sista onsdagen i varje månad under sommaren. Lokal: Museets föreläsningssal.
Upplysningar: 019/ 18 86 OOcller 13 50 61.

MYNTMÄSSA
Smålands Museum, Växjö
Söndagen 30 oktober
Kll l -17

6.10
22- 23.10
24.11
26-27.11

Stockholms Auktionsverk
B. Ahlströrn Mynthandel AB,
Opera terrassen, Stockholrn
Stockholrns Auktionsverk
Svenska Numismatiska Föreningen.
Hörsalen, Historiska Museet, Stockholm
(endast medlemmar i till NNU och SNF
anslutna föreningar)

Visning av Vexjö Gymnasii
Myntkabinett
Föredrag
Förs!lljning och köp av mynt
Kaffeservering
Yllerligarc aktiviteter

Värcnds Numismatiska Förening
Box225
351 05 VÄXJÖ

Ulländska au ktioner.
30.9/ 1.10.
8.10.
10./11.10.
11.10.
11./12.10.
12.10.
15./16. 10.
21.10.
19.21.10.
25./26.10.
26. /28.10.
l./2. Il.
14./15.1 1.
14./IR. II.
16./17.1 1.
17./18.11.
23./25.11.
24./26. Il.
26./28.11.
2R./30.11.
8./10.12.
9./10.12.
9./10.12.
11.12.
12.12.
12./ 16. 12.
16./17. 12.

Scngcr. Berlin
Holrnasto, Helsingfors
Vccchi. London
Christie's, London
Bank Leu AG. ZUrich
Spink & Son Ltd.• London
Oslo Mynthandcl. Oslo
Hornung. Köpenhamn
Pcus Nach f.. Frankfun
HcssAG. Luzern
Spink & Son Ltd.. ZUrich
Schullcn. Frankfurt
Galeric fil r Numismatik, Diisseldorf
Dorotheum. Wein
Spink & Son Ltd.. Sydney
Sternberg, Ziirich
Miinz Zentrum. Köl n
Spink & Son Ltd.. New York
Stacks, New York
Hirsch Nach f.. Miinchen
Kurpflllzischc Miinzhandlung, Mannheim
Senger. Berlin
Christensen. New York
Kolbe och Spink & Son. USA. Numismatisk
lillerat ur.
The Numismatic Auction Ltd. Grekiska
och romerska mynt.
Dorotheum. Wien
Miiller. Solingen

Cayma11·öama

Med anledning av det internationella
burnaåret 1982 har det utgivits ett 10
dollars mynt i sterlingsilver. Oroilning
E lizabeth Il :s ponrän pryder åtsidan
med omskriften CA YMAN ISLANDS
ELIZABETH II 1982. På frånsidan
leker två små barn med en havssköld·
padda och i bakgrunden vajar palmer,
överst finner vi valören 10 DOLLARS
och omskriften INTERNATIONAL
YEAR OF THE CHILD. Myntet har en
vikt av 28,28 g samt en diameter av 38,61
mm och konuner bara all präglas i
proof.
Cypern

För all unde rläua vistelsen och orientera
alla Cyperresenärer som reser till eu av
Medelhavets bästa dykvallen kan jag
beralla au man har frångäll indelningen
med 1000 Mils på ell cypriotiskt pund.
Man har från och med i år indelat pundet i 100 cent; man ger sålunda ut en helt
ny serie växelmynt i valörerna tn, l. 5,
10 och 20 cent.
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London

Thursday 3rd November 1983 at 10.30 and 14.00 hrs.

Russian and Polish Coins from
the Virgil Brand Collection Part IV
including five important
Swedish pieces

For fully illustrated catalogue
send f l O(Sw.K. l 00)
to the Coin & Medal Department

Sotheby Parke Bernet & Co.,
34-35 New Bond Street, London W lA 2AA
Telephone: (01) 493 8080 Telex: 24454 SPBLON G

