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Guld (pris offert)
50 ex. 175 g.
I alla priser ingår etui.
Den kan beställas från konstnären
eller från C.o.S. Gruppen, Box
Rättelse
3038, 400 lO Göteborg, tel 03 1/
l förra numret presenterades me- J l 00 42, Il 05 60.
daljen till Jönköpings 700-l\rsjubiÅtsidan: JÖNKÖPING 700 ÅR
leum. utgive n av Götabanken gen- 1984 överst längs kanten och medom Svenska Medaljgillet AB sols. En hand med fingrarna åt väns(MYNTKONTAKTISNT nr 6 s ter håller en tavla, på vilken Magnus
158). Upplagan skall korrigeras. ladulås med fyra följeslagare och en
Det har slagits 1007 ex i oxiderad häst (endast huvudet synligt) framförsilvrad brons, infattade i plcxi- träder i helfigur. R unt dem gruppeglas, och 8 ex utan denna infattning. rar sig det nuvarande Jönköping till
beskådande med Hoppets torg,
Göta Hovrätt som har 350-årsjubileum samt stadssilhuetten. Nederst
konstnärssignaturen längs kanten.

Jönköping 700 år II

Som utlovat i septembernumret presenterar vi här den andra medaljen
till nämnda jubileum. Den är ett
verk av den kände skulptören, bildhuggaren, tecknaren och medaljkonstnären Rune Karlzon (f 1930) i
Jönköping. Myntverket har präglat
den. Diametern är 60 mm och upplagan som följer:
Brons (pris 365:- ) 5000 ex. 125 g.
Silver (pris 980:-) 2000 ex. 11 5 g.

Randen: Myntverkets initial MY,
metallangivelse, årtal och serienummer.
Medaljen avbildas på omslaget
LLt
Se ii ven s 178!

Mitt i C ity
STOCKHOLM
SUNDSVA LL
Med s tor sortering av
Mynt •
Stdlar
Medaljer
Frimärken • V)'kort
Aktiebrev • Tillbehör

Frånsida: I mitten privilegiebrevet med texten MAGNUS LADULÅS l GAV ST ADEN DESS l
PRIVlLEGIEBREV l 1284. Till
vänster Magnus' krönta huvud, till
höger en M-bra~teat (varav en typ
slogs i staden). Overst Näs borg på
Visingsö, därunder marknadsscen
med människor och djur som det
kan ha sett ut under medeltiden;
nederst G råbrödraklostret och
några hus.
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Jag och många andra har blivit tryckta
på Strängnäs Tryckeri. Om du har
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Linder eller Jan
Bj urenborg
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Höstprogrammet 1984
Om ej annat anges. hälls mötena kl
4 1. Stockholm.
3 Engelsk vikingatid. Kenneth Jonsson.
Oktober
26 Lennart W allen: Riksgäldskontorets sedlar.
15 Guldmyntskatten i Gamla stan och D G Nescher.
November
Anders Fröseli berättar.
21 Senedan om professor Griersons föredrag!
26/ 27 Den sedvanliga höstauktionen i Historiska
museernas hörsal. Storgatan 4 1, Stockholm.
Visning fTän kl 17 {sessionssalen).
12 sedvanliga julfesten.
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har postadress Östermalmsgatan 8 1, datum framgår ovan - dvs 26/27
november. Listan kommer som vanligt i det nummer som utges l november. Material till vårauktionen
kan inlnrnnas fram till ca 15 januari.

2 t r ö g, 114 50 Stockholm. Telefontidmändag- fredag kl l o- 13, tel 08/
67 55 98, besökstid 10.30- 12.30.
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ca l september.

Hildebrands
mi nnesföreläsni ng

Myntset 1984
Den 3 september öppnade SNF:s
kansli efter semesterstängningen.
Årets svenska myntset (mycket försenade pli grund av Myntverkets
extra arbete med l 00-kronan) finns
att hämta på kansliet.
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numismatik
Sandhamnsgatan 52 A. Stockholm.
kl. 10.00.
Vikingatidens numismatik i
Polen och DDR. En rese·
berättelse. Brita Malmer.
12/ 1l Om stämpelidentiska vikingatidsmynt och vikingatida stamptillverkning. Ett
tekniskt experiment. Sven
Brahme m fl.
l t.} f l l Om den e ngelsk-dansksvenske myntmästaren
AsketilL Brita Malmer.
26/ 1 l Genomgäng av aktuell litteratur.
5/ 11

Välkomna!
ISSN 0435-8245

Auktionens

SNF :s kansli

Vi erinrar om Professor Philip
Griersons föreliisning den 2 1 november kl 16 på Operaterassen i
Stockholm: Coinage and minting in
Gnmanic Europe: a proh/em in
ear/r mediend numismatics. - Om

hyliniogen av Bror Emil Hildebrands minne se s 185.

Ny medalj
En av Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner och S:t Barthelemy
Sällskapet utgiven medalj presenteras p11 s 178.

Nordisk Numismatisk
Årsskrift
Du gli)mmer vU! inte beställa ärgäng
1982'!

Äldre litteratur
Nva rnedlemmar och läsare kan bestiilla lista frän kansliet!

Numismatiska
Meddelanden
XXX II I och XXX IV finns alltjämt

Briw 1'.1a/ma att ta!
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framför allt själva kopparberedningen belysande teckningar är av
stort intresse:
Om plåtmyntningen

Anton Swab (1702-1768) blev så
småningom bergsråd. Som mycket
ung skrev han 1723 en skildring av
ett besök i Avesta
Då hans ritningar till denna berättelse vad gäller myntet i A vesta redan publicerats i Numismatiska
Meddelanden IX (Stockholm 1883)
har detta här ej medtagits, ehuru ett
par av bilderna utnyttjats. Berättelsen är nyligen utgiven (1983) efter
det bästa manuskriptet (recension i
MYNTKONTAKT/SNT 1983:7,
s 171).
Lars Harmens (1701-1760) ägnade
hela sitt liv åt svenskt bergsbruk och
slutade som bergmästare vid Nya
Kopparberg. 1722 besökte han
Avesta. Hans lättlästa skildring därav (blott i manuskript på KB, Riilambska samlingen Fo/43) med dess

När kopparskivorna är utsmidda föras
de till justerkammaren att justeras, diirefter till en sax för att avklippas där pl~
tarn a funnos väga mera än ordningen är;
var plåtskiva skall ha sin vissa längd och
bredd; en .12 D:rs kopparskiva består av
7 l/2 kvarters längd l l/2 kvarters bredd,
bekommandes där av fyra plåtar, vägandes var pUlt 8 8/9 mrk koppar. En sex
delars kopparskiva är 9 kvarter l~ ng och
litet mer än l kvarter bred, en 6 d:rs plflt
väger 4 4/9 mrk; 8 gå på en skiva; en 3
d:rs skiva är 3 1/2 aln lång och ungef<lr l
kvarters bred, där utav göres 16 plätar,
vägandes var 3 d:rs plllt 2 2/9 mrk; en 6
marks skiva är 4 al: r lång, nägot mindre
än l kvarter bred, väger l l /9 mrk, var 3
d:rs plllt å 32 på skiva. Skulle sä hända,
att någon plllt blev mindre än ordningen
det medgiver, klippes den samma strax
sönder till sex marks plåtar, på en annan
stor sax som dirigeras av 4 karlar på
följande sä tt: Vad saxen anbelangar, sll.
är den fuller till skepnad, som de f<irr
omnämnde, dock vid skaftet är en stor
stock, som av 3 karlar skjutes fram och
tillbaka och förorsakas sålunda desto
häftigare klippning; det sades att av en
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sex marks pl6tskiva bekommes 32 sex
marks pllltar, dock nu denna tiden smides icke slidana skivor mera, eftersom
antalet på dc oriktige blev 12, och 6 d:rs
plåtarna, göra tillfyllest till att mynta sex
marks pilltar utav.
E fter det plåtarna lir justerade, föras
dc i mynthammaren att myntas, varest
de först glödgas i en ässja och sedan
föras under hammaren, varvid 4 personer förrätta myntningen, blivandes pillten hällen med en tllng av den ene, dll
den andre påsätter stämpeln och kommer den mellersta stämpeln alltid först
att påslås; händer det så som ock ofta
sker, att stämplarna icke väl synas,
måste dc genom handelsläggans tillhjälp
fö rbättras. Arbetsfolket så väl i justerkammaren som myntkammaren bekomma sin lön efter skeppundtalet

Om vals1•erket
Detta verk drives genom ett stort vattenhjul, vilket driver en hjulstock, varuppä är ett kugghjul, som driver ett
annat, kallat trilla. Pinnarna, vilka sitter
däri, heter trillor; vid denna trillan är
fastfäst ett stycke fyrkantigt järn, som
kallas hylsz. l detta ~ter är en n~got
tjock järnbult inskmvad, wahlbom kallad; vid denne är tvenne valshjul av
mässing med räfflor i fyra järnstycken,
som stär emot varandra, pä detta sättet
fastgjorda, att det ena va lshjulet ligger

-:':1'.1'11
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Kar/ll över Avesta Bruk. troligen ritad av A nton Swab 1723 eller 111lgot år smare. Dm ingclr i den rdlambska handskriftsamlingen Jo!
143. Kungl. Biblioteket.
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h~ l ; detta järnet kallas kiäring och är
gjort till den ändan att inte tenen skall
vicka av och an utan strax gå in emellan
valshjulen; dessa hjulen gå och så tätt
tillsammans, att tenen som utkommer är
så het att man omöjligen kan hantera
den med händerna. Vad annars själva
processen anbelangar, så är det ingen
större konst därmed, än att man sticker
in tenen igenom kiäringen, då den strax
på den andra sidan utkommer, forlängd
över en halv aln och utsträckes den
gemenligen tvenne gånger, allt efte r
som blindmyntet skall vara tjockt till; de
som valsar bekommer 3 dr skeppundet

på det andra och passas så, att det som
går ut på den ena rätnan tar i det som
går in på det andra hjulet och sålunda
driver varandra tätt tillsammans; valshjulet ligger i järnstycken av sådan form
som fjguren utvisar och bli kallade pannor. Over pannorna lägges andra järnstycken som kallas fyllning och sist pliskruvas ett fyrkantigt järn; och kan man
medelst dessa skruvar lämpa verket som
man det vill ha, antingen hllrt eller lindrigare. Uti dessa valshjul är liter inskruvade hylsor och i dem inemot 3
alnars långa fyrkantiga järnstycken,
wahlbornar kallade. På ändan av wahlbommaren är jämväl tvenne hylsor därtill gjorda, att man vid verkets repa ration, när så behöves, icke må orubba
alltsammans utan allenast skruva hylsan
från wahlbommen eller tvärtom. l dessa
hylsor är de rätta valshjulen inskruvade
och på lika sätt som om de förra förmält
är, fastgjorda vid järnstängerna; dock
märkes det, det understa valshjulet plägar gemenligen vara större än det övre,
varför på det tenen /:så kallas kopparremsan som valsas:/ icke mll gli snett, är
ett järn fastslaget, gåendes lika långt ut
som det understa hjulet och förorsakar
därigenom att tenen går ut p!~ den andra
sidan som den bör; vid den sidan, som
vetter däremot, är ett annat järn så
högt, att det går nästan mitt på det
översta hjulet och på detsamma iir ett

Om blindmyntet eller polleuema
Sedan tenarna är valsade, blir blindmyntet på följande sätt förfärdigat,
kommandes saxen, varmed de klippas,
först att observera~; denna sax är av sådan form som figuren utvisar. A kallas
öga, ett runt häl, varigenom polletten
utfaller. B långbult, vilken på ändan,
som är emot ögat, är gjord lika stor som
blindmyntet skall vara; innanför ögat är
en liten pigg. såsom ock in under, så att
myntet intet annat kan än falla igenom
ögat. C är det som kallas skaij och
nyckeln skruvas fast med; varandes det samma som förorsakar hela driften, ty
det är så gjort att det går litet ut in under
långbulten och sålunda när man vrider
omkring med nyckeln, stötes längbulten
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fram på tenen och utstöter så stort
stycke som den på ändan är bred till. D
kallas understycke. E överstycke. F bakstycke. G framstycke. H är en skruv,
varmedelst långbulten fram- och till·
bakask.ruvas. Av dessa är många tillfiil·
liga och brukas efter arbetets myck en·
het; nyckelns form inhämtas av figuren;
den som kl.ipper bekommer för vart sk:d
5 dr kopparm:t och fordras tvenne personer till samrna arbete: en som förer in
tenen och den andre som skruvar och
styr nyckeln, skolande dessa bägge dela
de omnämnda 5 d:r sinsemellan.
Sedan kopparskivorna är utsmidda i
hamrarna, på snidverket i tenar sönder sk urna / :snidmaskinen är på lika sätt
gjord som valsverkets. beståendes lit ·
skillnaden uti hjulen, vilka är inskurna
på sådant sätt som figuren utvisar: /
tenarna valsade och till polletter klippta.
skuras och tvättas polletterna på följande sätt: Polletterna läggas en stund i salt
vatten och därpå i ett tråg tvättas. Sä
snart de är tvättade, öses de i en tunna,
som drivs omkring på en hjulstock och i
vilken hål är borrade, så att vatten stadigt rinner uti densamma. Av denna
tunnas kontinuerliga omvälvande blir
polletterna skurade; dc samrna tagas
vidare ur tunnan och omsider läggas i ett
mässingssåll, som sättes i en järnring
och sålunda torkas; efter torkningen
föres de i ett rum, varest en hop med

An1011 Swab: Justering av k opparplåtar

käringar och barn omsider skilja och ut leta det, som kunnat ffitt något fe l, de t
vare sprucket e ller på annat sätt obekvämt gjort; de som tvätta och skura, bli
betalade efter SK:det [skeppundet( me n
de som leta ut , ffi 3 mark om dagen.

Reginaud Outhier reste här 173637 på väg till Lappland 1142]. Han
skriver sälunda (Journal d'un
voyage au Nord en 1736 et 1737):
Vid midnatts tid gick vi för att se hur
man renade koppare n. Man transporterade den från Falun till Avesta i tackor.
D e n är ännu mycket oren. då den ä nnu
inte gfm igenom den första re ninge n.
Nä r den komme r till Avesta är ma n
mycke t noga med vad som tillhör varje
enskild fö r att veta hur mycke t ha n s ka ll
ha tillba ka. när man avrä knat det so m
tillkommer konungen och för reningen.
Man började med a tt i en sorts grop
so m gjorts i marken göra en bädd av ko l
och därpä en hög av stora stycken e ller
tackor av koppar med e n vikt av 8 e ller
9000 pund och med mycket ko l ova npå.
Man tände e n e ld som man matade med
två stora pustar som vattne t höll igång
hela lide n ä nda till dess tackorna vore
fullständigt smä lta. Pustarna fortsa tte e n
läng tid efteråt och man lade på ko l. Då
och då avtäckte man hålet i det man
drog bort kolet som låg ovanpå och man
skummade, kan man säga, den gjutna
kopparen i det man tog bort det på ytan

som man fann o rent. Strax före kl JO
lyfte man bort allt kolet och pustarna
slutade att arbeta. Man kastade på den
gjutna kopparen en smula vatten som
inte omedelbart gick upp i ånga utan
rullade som små kulor fram och tillbaka:
n;ir d e tta vatten hade kylt kopparens yta
s kapades en skorpa som man lyfte bort
me d hackor och a ndra järn. Man kasta de ännu en gång vatten därpå och lyfte
upp e n andra sko rpa och fortsatte på det
viset ä nda tills hl\le t var tomt, vilket gav
om jag inte misstar mig 40 skorpor eller
runda kopparplattor av vilka de sista var
de renaste och dc vackraste.
Dessa å tgärde r slutade kl 10. Inspektö re n kom rör a tt hämta o ss och förde
oss för att se den sista gjutningen som
inte dröjde länge. Ma n lade en stor
mängd av dessa runda plattor i ett hål
nästan likt det förra; dc var snart smälta
och man öste upp kopparen med stora
järnskedar som hä ngde som hävs tänger i
kedjor. Den gjutna materie n hällde man
i gj utforma r lika sto ra och av samma
format som en hattkulle. Denna materie
som fortfarande var he lt röd placerade
man på e tt s täd och plattade till den med
en sto r hammare som vattnet drev. Man
ska r dä rav sedan kopparstycken; sedan
grep man dessa skivor som var ganska
raka och lät dem passera mellan valsar
så att d e skulle bli av sa mma tjocklek. 3
mä n drev med styrka en stor sax vars
hävstång var placerad vågrätt och skar
plattorna d v s de stora kopparmynten.
4 andra fö rsåg var och en ett hörn med

sin stämpel och markerade på ytterligare en plats Id v s i mitten av] myntet
med hjälp av en stor hammare, som
vattnet drev. Andra tvättade mynten i
tunnor som roterade.

Abraham Hi.Uplzers ( 1734-1798)
tillhörde den kända handelssläkten i
Västerås. Han var en outtröttlig
resebeskrivare och hans Dagbok
öfwer en resa igenom . .. .. Dalarna
år 1757 är en guldgruva för den intresserade [ 180].
Verkstäder och inrättningar som nu
finnas vid detta bruk besågs och var följande:
3 gårmakareugnar, vardera med 2
härdar, 2 krattsugnar, 2 bokverk, 8 kopparhamrar, koppannanufakturverkstad,
där allehanda drivet och odrivet kopparslagarearbete fOrfärdigas. Skär-, valsoch klippverk med flera konstmaskiner,
varigenom plät- och slantmyntningen,
dels med vattendrift. dels också genom
handkraft förrättas. Så också, l stångjärns- eller rcdskapshammare, spiksmedja, såg- och mjölkvarn med 4 par
stenar. Allt jämte älven anlagd med
kostsamma dammar och stenkistor
undantagandes gårmakeriet, 6 kopparhammare, krattsugnarna och bokverken, vartill vattnet IC?.des genom de förr
nämnda 2 kanaler. Alvens fall som med
starkt susande långt ifrån kan höras, är
avmätt inom 100 famnars längd, till 16
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alnars höjd. (E n del påstå att älven i
förra tider haft framlopp genom bruket
men sedermera sökt en annan gäng.)
Gårmakarearbete är det första, varigenom råkopparen blir omsmält och raffinerad. Var härd ·innehåller 12 a 13
skeppund. På 6 dagar kan något över
216 till 218 skeppund gårkoppar tillverkas. Allt det, som under smältningen i
gårmakeriet avdrages, kallas kratts, och
är en blandning av koppar, slagg eller
järnbinda, vilken massa sedan smältes
vart om annat i krattsugnama, dä kopparen ligger nederst i härden och slaggen
ovanpå, som efter hand avtappas, så fort
den ö kar sig upp till formen, godset rinner sedan ut, och får namn av krattskoppar, därav gärmakaren gör tillsats i
sin härd, att mera raffinera gårkopparen.
Bokverket sönderstampar den slagg,
som ifrån krattsugnarna hitföres. Vad
koppar däribland finnes, utplockas och
omsmältes, men det övriga är odugligt.
Kopparhammarsmeden omsmälter sedan i sin härd (som innehåller vid pass 2
skeppund) gårkoppar och skrot vart om
annat. När den finnes tjänlig till utösning, framdrages de emellertid eldade
och uppvärmda deglar, sättes radtals i
härden, då utur smältan öses i var degel
en slev, som är avpassad till 2 lispunds
rymd, men om styckena skola bli tyngre,
ingjutas flera slevar, då oclr. större deglar
framskaffas. Dessa dragas sedan utur
bärden på golvet och överallt päkastas
med stybbe, att kopparen må hålla sig
varm, sedan urstjälpes den fOrst inösta
degeln och lägges under hammaren.
Efter första smidningen bokas den ut,
varmed fortfares, till dess kopparen i dc
övriga blivit på lika sätt utsmidd. Sist
värmes det ena stycket efter det andra.
då det åter utsmides så stort, att därav
kan kJippas 4 stycken 12 dalers, eller 8
stycken 6 dalers, 16 stycken 3 dalers,
eller 32 stycken 6 marksplåtar•); dock
pläga de senare små sorter icke hinna till
i storlek, om de ej undergå tredje hettan
och ny utsmidning. Sicall härav bli andra
sorter, så måste de ännu flera gånger i
elden och varsamt glödgas, allt som storlek därav åstundas.
Plåtmyntning sker sålunda: Myntplåtarna sönderklippas i en stor sax; justeras, så att 12 dalersplåten väger 8 8/9, 6
dalers 4 4/9, 3 dalers 2 2/9 och 6 marksplåten l l/9 mark, allt metallvikt Sedan
glödgas de och sist av 4 karlar stämplas,
som vardera därvid ha särskilda göromål, vilka först påsätta valörstampen
mitt uppå plåten och sist i vart hörn.
Plåtarna invägas sedan i vågen. då 90
stycken 12 dalers gör l skeppund Stockbolms vikt; och så i proportion de övriga. Härvid anmärkes, at1 i en eld glödgas 700 stycken 12 och 6 dalers, eller

*) Hulphers räknar givetvis i daler
km
176

1000 stycken 3 daler och 6 markspH\tar,
vartill skall ätgå 2 tunnor kol, 2 korgar
brandar och l 1/2 lass ved. Utmyntningen i förra tider har sålunda blivit ändrad:
1625 vägde en 6 dalers plåt 16 marker,
sedermera 163412marker, 1638146/11 ,
1645 1351/69,1649124/5,1661102/3,
1675 8, 17106 2/3, ochsist 1715, cftcrdä
fastställt och nu varande myntfot, skall
den innehålla 4 4/9 marker. (Bergslagen
har tid eft.e r annan rätt tillstånd förmynta sin koppar till plätar; men nu,
sedan stämpelhammaren den 30 april
1761 av vådeld förstördes, blir ingen
plåtmyntning förrän den åter kommer i
stånd.)
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Myntomkastningar för ett skeppund koppar å 500 daler skep:det
Privator.
12

C ro no.
Gårmakarelön
Plåtsmidare d :o
Mynt- och Skrotsmidarlön
3/4 lispd avbränning
beräknas

9

6
9

16
19

l/2

15

18

l/2

31

31

22

22

Kungl Maj:ts stora sjötullen 76
7
Tulleller
lilla tullen
och recogn
30
slagskatt
sjörätts p:gr
l/8 proc
Arm-pengar
l/16proc
Tolag 1/2 proc

2 1 3/5

JO 4/5
2 22 2!5

Behållning fö r Kronan, Tull och Slagskatt
D:o kopparen
Kopp:mt

skiljemyntsprocessen är i korthet följande: Bleckskivorna blir vid skärverket
skurna i 5 smala tenar, som vidare till en
viss tjocklek uttvingas, sedan föras de 2
till 4 gånger genom valsverket och därefter klippas 20 a 30 rundmyntsplattar av
varje ten. Dessa plattar läggas sedan i en
ho, som är full med saltlake, där de blir
angripna, eller betade ifrån smorningen,
på det de under skumingen mä bli
blanka; efter l /2 timma ösas de upp med
holiga skyfflar, införas i glödgugnen pä
tackjämshällen, till 3 a 4 fingrars tjocklek, varunder de omröras med en läng
krok, sedan dc således blivit väl röda
och avsläckta, läggas de äter i skurtunnor till l skep:d vid pass i vardera. Dessa, som är inuti besatta med björksläar,
tillslutas och kringföras av vattenhjul, dä
de inlagde myntplattar nötas och gnida
mot varannan. så att de vassa kantema
avgå; efter 5 a 6 timmar tagas de upp,
torkas med lindrig eld, vägas, lettras och
präglas, så att bägge stamparna tillika
päsättas, sedan sker äter räkning, vägning och inpackning i fjärd ingar, till 900

80 27 4/5

80 27 4/5
418

14

l/5

415

14

1/5

540dal

daler kopp:mt i stycket, som innehäller l
skeppund metallvikt Sist förseglas var
fjärding med 6 sigill (Amll) som betyder
Avesta mynt. Eljest märkes. att tillförne
brukades ett annat myntningssätt. dä
präglingen skedde genom valsverk men
1715 vid myntfotens ändring, blev det
gamla förlagt, och detta sedan förbättrat
av byggmästaren Forssberg. Den s k
halvöresmaskin som kommersrådet och
kommendören Polhem inrättat är sedermera av konstmästaren Steinholtz förstörd. 1654 var l skep:d skiljemynt
allenast 204 dal kopp:mt. men 1666 och
de följande åren slogos slantar och halvö ren till 320 dal på skep:dct. 1707 och
1708. blev förhöjning till 400 daler.
sedan 1715 till 600 daler m m. Av de
ompräglade 7 slags mynttecken gick
30 000 stycken pä l skep:d som gör 937
dal 16 öre kopp:mt. Kronan har alltid
haft sig slantmyntningen förbehällen.
Runstycken slogossist 1750.

Myntarelön för e tt skeppund 3 och 6 öres slantar•), efter nu varande myntfot
Av Kronans kopparränta
3 öres
6öres
dal
öre
öre
dal
Gårmakarelön
Smid-skär-vals-klippglödg-och skurarelön
För lettring
Präglarelön
Penningräknarelön
Fjerding, spik och
ihopslagning
Brukets provision
Avbränning l l/2 1:pd
betalas med koppar in
natura

16

12

30
4
20

35
4
24

12

20
12

900

12
16

30
4
20

Kungl Myntkabinettet

24

24

Blir således för Kronans 75
Behållit
824
Kopp:mt daler

9

9
35
4
24
J

För privatorium
3 öres
6öres
öre
dal
öre
dal

12
24

12

65
834

l2priv 79
20
820

900

900

12
20

69
830

12
24

Utställningar:
Ingång Narvavägen (hörnet
Linnegatanj, 2 tr.
Stockholm

4

Aktuell programinformation:
08-783 94 00

28

Museet:
Tisdag-söndag 11 - 16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
(ingång Narvavägenj
Besöksadress (efter
överenskommelse
om tid per telefon):
Storgatan 41
Postadress: Box 5405.
114 84 Stockholm
Tel.: 08-783 94 00

900

Myntomkostnader på ett skeppund Kronakoppar till halvören, efter Kungl Maj:t
Nådigaste resolution av den30mars 1717, a 640 daler kopp:mt betalades
Smidarelön etc
Präglare d:o
l l / 2 lispd avbränning
Penningräknare lön
Fjerding med hopslagning

62
48
31
2

Il

3 l /5
24

Behållit för Kungl Maj:t och - -- -Kronan

144

61/5

495

25 4/5

640dal

*)d v s l och 2 öre s m stycken
Kopparsmide, som här vid bruket förfårdigas, är allehanda sorter bleck, extra
stora bottnar ifrån 2 skeppund om Il å
12 kvarter i diameter och därunder extra
bleck och bottnar av åtskillig storlek,
tyngd och fason, som var och en beställer. Ordinarie bleck och bottnar, kittelstortor, ör- och hakkoppar. formplåtar,
ungerska plåtar och s k Negros, blindmynt m m. Varför betalas arbetslön
efter sort och vikt.

daler kopp:mt skeppundet, är förbundna att inom 10 dygn densamma
leverera. Av Falu tillverkning, som å rligen bestiger mellan 5 och 6000 skeppund, blir vart fjärde skeppund för
Kronan, sllsom ränta och tullkoppar,
avdragen, det övriga kallas privata rum
koppar. som ägaren har frihet föryttra;
därpä lämnar Kopparkontoret i Falun
genom Bergslagens bokhållare de s k

Omkostnader för kopparsmide belöpa till bruket:

Dal
120
80
27
24
27

l sk:pd 14 qv bottnar
l d:o 9 qv d:o
l d:o ord bleck
l d:o örkoppar och formplätar
l d:o ord bleck och bottnar
Extra bleck och bottnar ifrän 45,
33
40, 36 till ert er storlek
Gärmakarlön för all Kronokoppar
9
För allt som utgår i smide
12
d:o allt som utgår i gårkoppar
18

Råkopparen hitföres vintertiden från
Falun men om sommaren från Bergslagens lastplatser, Enbaka och Strand,
med roterande bönder i Skedvi, Torsång
och en del av Tuna socknar, som, emot 2

Arbetslön
d:oåt
smeden
40dal
25 dal
6dal

Avbränning
ll:pd 6 mkr
ll:pd 6mkr
ll:pd

Stigar
kolkonsumtion
2 stig
l l/4d:o
l d:o

l proportion för dessa sorter, dock observeras, att smidarelön nu vid 1762 års
början, är 100 procent förhöjd emot !!r
1755

Kopparsedlar, vilka gäller i och ur
hand, såsom innehållet lyder.
Kopparsedelns formulär:
har vid Observeras att desN
sa 3 3 3 är frikop-

Avesta att fordra 3 par och att med l l l
sk:pd 3 1:pd 3 mkr Kronans l/4 p som
koppar
är avdragen blir 4 4 4
Fal u Kopparkontor den
Säger tre sk:pd tre
l:pd tremkr
N N 1757 års Falu tillverkning var 5229
bokhållare
sk:pd 6 lis:pd 9 mkr
därav Kronans del
1307 sk:pd 6 lis:pd
12 1/4 mkr
444
(Förut försåldes samma sedlar av bergsman själv men 1760 inrättades ett apart
försä ljningskontor i Falun som nu för
tiden säljer kopparen tills vidare författ ning sker. Bergslagens kommissionär i
Stockholm har även någon tid haft
denna försäljning.) Köparen av kopparsedeln måste först i Kungl. Räntekammaren klarera stora sjötullen som belöper för l skeppund gårkoppar 25 daler
silvermynt men för smide efter sort och
storlek frän 20 till 9 daler silvermynt.
Ju mera kopparen blir arbetad ju
mindre är stora sjötullen. Nämligen för:
l sk:pd örkoppar 20 daler silvermynt.
Exra bleck och bottnar 16 daler silvermynt, Ordin. d:o 18 daler. Små bottnar
15 dal Stora bottnar 9 daler, Blindmynt
5 daler silvermynt sk: pd.
Sedan tillåtes avvägning i Avestas kronovåg, då behörig kvittens därpå uppvi-

sas.
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Då ett skeppund koppar till utskeppning efter nu varande pris 1762
inköpes fri för
Gårmakarlön
Stora sjötullen
Brukets provision

813
18
75
16

lO 2/3

Belöper till mässingsbruks förnödenhet
l sk:pd lika inköp
Gårmakarlön och brukets provision

813
18

10 2/3
16

Således en besparing genom sjötullen

dal kopp:mt

På Kronans koppar utgivas inga sedlar
utan bevakas dess höga rätt av en inspektor i Falu Våg. När kopparen i
Vågen blivit mouagen, går Bergslagen i
garanti, ifall någon olycka skulle hända
kopparskutorna på Runn eller om forbönderna råkade ut för svaga isar etc.
Avsändning från bruket med Folkerna, Grytnäs och ibland några andra
sockenbor sker dels vintertiden, på
Stockholm, dels också om sommaren på
Västerås, och så vidare sjöledes. För
bankens räkning till plåt- och slanttransporten blir ibland kronoskjuts upptingad
Kopparslagarearbete försäljes vid
manufak turboden efter gångbart pris
och stämplas med A:B:
Kronostat, l inspektor som bevakar
kopparförtullningens riktighet. l vågskrivare. l vägare. l gravör. l fältskär
och l kopparpost
Bergslagens betjäning är l inspektor
som har direktion vid verket, håller korrespondens etc. l bokhållare. l kassör. l
avsändningsskrivarc. l vågskrivare som
håller bok över in- och utgående koppar.
l kol - och materialskrivare som tillika
gör räkning för bondeförsträck. l bodskrivare, förutan bruksfiskal som bevakar Bergslagens rätt i orten samt 3:ne
råkopparskrivarc, l som mottager råkopparen i Avesta och 2 som bestyra om
avsändningen i Strand och Enbacka.
Råkopparen mollages efter bergsvikt,
gårkoppar och grövre smide samt manufakturerna ulvägas efter Stockholms
eller metallvikt men i bruksboden säljes
efter viktualievikt
Bruksarbetare ungefärligen 150, näml
3 gårmakarmästare med 6 drängar, 6
kratsugnsarbetare, 6 vid bokverken, 8
mästare, 16 drängar och 8 kolgossar vid
kopparhamrama, 5 vid pilltamas justerande, 5 vid stämplingen. 3 i vals och
skärverket 15 vid slantamas klippande.
4 vid glödgningen. 4 lettrare, som krusar
slantarna i kanten, 8 vid stämplingen. JO
som utsöker de skadade blindorna (vartill så ock vid klippande brukas kvinnfolk). 6 kopparslagare. 5 smeder i stångjärnshammaren. 7 värksmeder i myntsmedjan. 2 spiksmeder och 2 släggossar.
Utom dessa l byggmästare, 2 tunnbindare, 3 timmerkarlar, l bälgmakare med
dräng. l mjölna re. 2 sågare. 4 dagsverkskarlar. 2 port-. 2 bruks- och l
myntväktare samt l kontorspost
Fort.\ . fiiljc·r
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Minnesmedalj över Gustaf III :s förvärv 1784 av
S:t Bartheleroy i Västindien
Efter omfattande diplomatiska förberedelser lyckades Gustaf III 1784
för Sveriges räkning förviirva de n
västindiska ön S:t Barthe le my.
Konungen besö kt e vid sin he mfård
från sin italienresa Versailles och
förmådde Ludvig XVI oc h hans
ministrar att avstå de n lilla ö n mot
fri upplagsrätt av franska va ror i
Göteborg.
S:t Barthelemy var en obetydlig ö
i storle k ungefar som Lidingö e lle r
Visingsö. Dess enda vUrde var
egentligen en förträfflig hamn som
svenskarna med framgång utnyttjade. Gustaf III förk la rade nUmligcn
redan 1785 Gustavia som frihamn.
För kunge n var förvä rve t av den
västindiska besittningen av stor betydelse. Sverige b lev h~irigenom e n
kolonialmakt vi lket gav prestige ()C h
självkänsla åt monarke n.
Så tidigt som 1779 befallde Gustaf
III att minnespenningar skull e priiglas över märkliga tilldragelse r som
hant under hans rege ringstid. Ett
planschverk
inne hä llande
teckningar av dessa medaljer sk ulle utges efter samma plan som dc bekanta franska gravyrverken liver Ludvig
XIV:s och Ludvig XV:s medaljer.
Arbetet med dessa kopparstic k påbö rjades 1782 men avbröts under
den Reuterholmsk a regimen i mitten av 1790-talet. l allt graverades
187 medaljplanscher men fiir må nga
av dessa saknades förebilder i verkligheten. Man gjorde niimligcn tle ra
kopparstick av m edaljer som inte
existerade. Bland dessa iir nr 7(1
över förvärvet av S:t Barthclemy.
1984 är det 200 å r sedan S :t Bart he lerny blev svenskt. Kungl. Myntkabinettets Vänner och S:t 13arthclemy-Sällskapet har funnit det liimpligt att gemensamt lira detta minne
genom utgivandet av en meda lj.

f·"ow: Gwllu•lltms.•cm. Ruii

Leo Holmgren åtog sig att utfiira
denna. Inspirerad av kopparsticket
till den a ldrig präglade medaljen har
han lyckats skapa ett konstverk som
förenar sjuttonhundratalets intresse
för sy mboler och natione lla manifestationer med en personlig stil.
D e n som är intresserad av att förvärva medaljen kan f1l näm1are upp lysningar från Myntverket, Box -10 l.
o31 06 ESK ILSTUNA . tel 01 6/
12 03 00. De svarade för all försälj ning. Se också annonse n s. 188.

F. O.

Hur präglades mynt på fyrkantig plants under
vikingatiden?
A v Kenneth Jonsson
Klippingar förknippas normalt med
den nyare tidens myntning. l princip
kan man säga att det finns tre typer
av klippingar
a) fyrkan tiga plantsar praglade med
fyrkantiga stampar, som ex. kan
nlimnas Gustav Vasas Svan sjöklippingar 1543 i valörer frl1n 2
till 15 öre
b) fyrkantig plants och runda stampar med större diameter lin plantsen sr- att endast den centrala delen av motivet återges pr- myntet
och hiir kan Sveriges iildsta klipping utgiven av Gustav Vasa i
Hedemora fr o m 1521 och med
ett viirde av 18 penningar nämnas
c) fyrkantig plants och runda stampar med samma diameter ~om
plantsen vilket tar till följd att
hörnorna på plantsen blir oprägladc och där e tt ex. lir Karl X
Gustavs riksdaler l 654 i Sven
Svenssons samling.
l egentlig mening tir endast den
första typen en ''äkta" klipping
eftersom de övriga logiskt bör betraktas som avslag. Den första typen
är ocksh den helt dominerande i den
svenska myntserien, medan den
andra typen iir udda och den tredje
troligen främst avsedd som rcpresentationsobjekt.
Fr1\n 1600-talet finns liven exempel pl\ valsverkspräglade mynt där
e tt elle r nera mvnt inte stansats ut
friln tenen utan-därför 11\tt ett fyrkantigt utseende. Dessa har aldrig
varit avsedda att anviindas som
mvnt utan kan betraktas som souvenirer fri'm tillverk ningen.
Klippingar förknippas ofta med
forcerade myntningar och innationstider. Att så inte alltid ilr fallet
visas :ntc minst av att det finns ett
flertal reguljära klippingar priiglade
i guld under Karl IX och Gustav Il
Atlnlf.
Under vikingatiden förekommer
ocks~ mynt i klippingform eller som
man hiir benämna dem "på fyrkantig plants" eftersom det lir osäkert
vilken funktion de fyllde Uven om
det spekulerats mycket; hl a har det
antaci ts att de haft som avsikt att ge
mynten högre vikt. Detta ska do~k
inte diskuteras närmare hlir. Med

Siw/a l. 75: l . l·i11o: Inga

några undantag kan man dock konstatera att de vikingatida mynten pil
fyrkantig plants avser s k skandinaviska efterpräglingar av engelska
typer utgivna av IEthelred Il 9781016ochCnut 1016- 1035. Förniirvarande finns behigg för myntning
på fyrkantig plants för Danmark.
Norge och Sverige under denna tid
och det är sannolikt att det liven
förekommit i vlistslaviskt ornråde
(nuvarande Östtyskland och Polen)
samt i Baltikum. Antalsmiissigt lir
Sverige pil nuvarande tidpunkt
dominerande. me n det bör dä notcras att det stora nertalet mynt på
fyrkantig plants iinnu inte kan bestämmas tiii priiglingsområde.
Den hilr avbildade efterpr1iglinge n i privat iigo av fE thelred Il :s
Long Cross typ - präglad i England
ca 997- l 003 - Ur intressant i detta
sammanhang eftersom den visar hur
(iltminstone-en del av) mynten tillverkades. Den ena änden är avrundad medan den andra är fyrkantig.
Det måste med andra ord vara fråga
om slutet pil en ten som anviints för
priigling av mynt pil fyrkantig
plants. Som myntiimnc har man använt en uthamrad ten och man har
då slagit mvnten sida vid sida och
sedan eldat ' pr- tenen så att vardera
iindmvnten f1\ tt en avrundad sida
meda;l övriga mynt blivit helt fyr kantigeL Det förefaller sannolikt att
man som utgf•ngsrnaterial för tenen
använt en silverstång som klippts av
efter Himplig Hingd (eller vikt) och
sedan hamrats ut. En liknande mc·
tod användes i Ryssland flera hun ·
dra år senare vid tillverkningen av

Krtmt~.

dc s k droppkopekerna (på engelska
det mera talande uttrycket wire
monev). Där hamrade man dock
inte ut den avklippta biten utan man
klippte av en bit för varje mynt och
präglingen skedde sedan direkt.
Att man verkligen klippt isär
mynten efter präglingen för det här
avbildade exemplaret visas av att
kanten in mot tenens mitt har rak
avskärning. Om den hade delats
före präglingen skulle kanten i stället ha buktat ut niir stamparna pressat ut metallen. som lir fallet utefter
tenens långsidor.
l skattfynden friln vikingatiden
finns ofta fyrkantiga silverbitar eller
plantsar som har tolkats som myntilrnnen. För de fyrkantiga har man i
sft fall använt en annan tillverkningsmetod än den hlir beskrivna genom
att myntämnena delats i lämpiTga bitar före präglingen. Av publicerat
material finns bara ett par ex. med
liknande utseende som den här avbildade (från Gotland resp. Finland)
medan antalet pil helt fyrkantig
plants är betydligt större. Med ledning av enbart fotografierna är det
svårt att ko nstatera om någon av dc
publicerade mynten på fyrkantig
plants präglats efter att plantsen
klippts till. Det förefaller dock som
om alla plantsar hiirör frän delade
tenar. Om det skuJie visa sig att det
finns olika tiJiverkningstcknikcr kan
det kanske ocksft utnyttjas i framtiden vid bestlimningen av olika
gruppe rs priiglingsomräden.
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Det finska olympiamyntet och dess förebilder
A v Tuukka Talvia
Jubileumsmyntet som utgavs till de
olympiska spelen i Helsingfors är
1952 var Finlands första jubileumsmynt och vä rldens första olympiamynt. Mannen bakom iden va r lektor Johan Jakob Hutden ( 18801959), initiativtagaren var Numismatiska Föreningen i Finland och
myntet präglades enligt förslag av
skulptör Aarre Aaltonen och grafiker Matti Visanti. Planen var fiirdig år 1939 - spelen skulle ju ursprungligen ha ägt rum sommaren
1940. Det under åren 1951 -52 präglade myntet motsvarade till type n
de n redan godkända modellen, men
valören blev nu 500 mark i stället för
50 mark, och myntets storlek och
legering blev också något annorlunda.
För att finna förebilder för myntet
måste vi således sätta oss in i 1930talets situation. Lektor Hulden, som
hade blivit medlem i Numismatiska
Föreningen i Finland år 1934, var sin
tids främsta medaljkännare i landet.
Vid föreningens oktobermöte å r
1938 yttrade han sig om de finska
mynte ns tråkiga utseende. Tyvärr Ur
protokollet ganska knappordigt,
me n det väsentliga finns där nog:
"Lektor Hutden föreslog att föreninge n skulle påverka vederbörande
att vi finge vackrare mynt, speciellt
tänkte han på något vackert specialmynt i anledning av de stundande
Olympiska spelen. Ordföranden
fö reslog att om möjligt borde e tt 50
marks mynt åstadkommas. Föreningen beslöt hänskjuta denna fräga
till s tyrelsens vidare ätgärd."
Styrelsen, som bestod av ordföranden, professor Hjalmar Ta llqvist,
skattmästaren, magister Ejnar Hallberg (son till den mera kände Mauritz Hallberg) och sekreteraren, fil.
dr Arne Jörgensen, framställde
några veckor senare förslag om
mynte t i en inlaga till finansministern. Så hade saken kommit i gäng.
Utgivandet av jubileumsmynt
hade blivit mycket allmänt efter det
första världskriget. Flera av Europas gamla monarkier hade omvandlats till republiker, och jubileumsmynt, vars motiv vanligen berörde
historiska händelser, renekterade
på sitt sätt de allmänna strävan till
natio ne ll samhörighet. l särs kilt stor
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omfattning präglades {och präglas
fortfarande~ jubil.eumsmynt i T yskland och Östemke. De präglades
också i Finlands grann!Under.
I Sverige utgavs pä 1920- och
1930-tale n fyra vackra mynt, av
vilka det s ista, präglat med anledning av 300-l'lrsminnet av "Nya Sverige" i Delaware. utkom år 1938.
Dess motiv berörde även Finlanc.l.
och det kan knappast vara ren
slump att det va r just under hösten
1938 som H u Iden framförde sin
tanke om e tt finskt jubileumsmynt
Alla dc fyra mynten utformades av
Erik Lindbe rg. Hutden satt sto rt
värde på hans arbete som medaljör
(se NNUM 1948nr 10).
Jubileumsmynt präglades också i
Estland. Grundandet av universitetet i Dorpa t å r 1632 hedrades l'lr
I 932, och följande år utgavs e tt
mynt med anledning av den tionde
allmänna sångfesten i Estland. Här
var det alltså fråga om en samtida
händelse, som ka n jämföras med de
olympiska spelen i Helsingfors. E tt
tvåkrono rsmynt av å r 1930 med bild
av T oompea slott kan också nämnas. Detta anses o fta vara ett jubileumsmynt, men av allt att döma var
det he lt e nkelt fråga om att pryda
myntscrie n. HUr finns igen en beröringspunkt med Huldens tankar.
Ett betydande konstverk blev det
finska o lympiamyntet ändå inte.
Jämfört med dc andra finska mvnten från samma tid är dess kornposition visserligen balancerad, och vissa de taljer i dess kant och rand är
ganska fyndiga, men helilebintrycket kan knappast kallas ansitlende. (Det samma kan nog sägas om
de nesta olympiamynten.) Det fanns
helt enkelt inge n Erik Lindberg i

Finland. När gravören Carl Jahn
dog å r 1912 hade hans plats vid
Helsingfors' myntverk lämnats obesatt, eftersom man tänkte att det
behövs ingen yrkesmilssig myntgravör i Finland. Det visade sig att
myntverket faktiskt kunde fu ngera
utan e n egen gravör - men det syntes också i myntens utseende.

Oslo Mynthandel
10 år
Jan Olav Aamlid, Ugare till Oslo
Mynthandel. ha r tillsammans med
G unnar Thesen utarbe tat e n mycket
vacker katalog - som vanligt, är
man frestad sUga - till l 0-årsjubileet. Innehållet är mycket omväxlande och omfattar det mesta från
antika mynt till sedlar. Kortare uppsatser om intressanta föremä l ingär.
Dc danska och nors ka avdel ningarmt innehåller också cn del sällsynt
medeltid, den svenska (med mynt
fr o m J o han Il l ) e n hel del mycke t
vackra exemplar. Auktionen äger
rum 5- 6 oktobe r i Hot el Scandina via. Oslo.
Katalogen kostar 30 n kr och tas
under ad~ess Kongens gatc 31. Oslo
l. tcl (02) 4 1 60 7R

Ur SNFs arkiv IX SNF:s årsmöte 1984
l nr VII I av denna serie har omnämnts den Santessonska brevsamlingen . Av denna att döma var S.
bl a mellanhand för samlare, som
ville ropa in objekt på olika auktioner. Men S. var själv samlare och
fick därför anbud om byte o dyl.
En av brevskrivarna var grundaren av Bukowskis konsthandel i
Stockholm H. Bukowski, samlare av
sedlar. Hans samling inlöstes av
svenska staten och detta skymtar i de
två brev, som finns i Samessonska
brevsamlingen. Jag återger dem in
extenso såsom typiska exempel på
den tidens brevstil även mellan medlemmar i samma förening.
NUF
20.9.89
H. Herr A. Santesson.
Herrn ntlmd e ( !) åt mig en gång att Ni
hade några år. som saknades i min sa mling o som jag nu håller på att ordna o
uppsätta mina sedlar på kartong, vore
det roligt att komplenera samlingen. Jag
kan lemna andra i utbyte samt en nr
plansch. som jag gaf ut för au komplenera illust rationerna till förteckningen.
l afvaktan på benäget svar har äran
teckna
Med största högaktning
H. Bukowski

27.2.90
Gravö ren
H. Herr A. Santesson
Sannolikt nalkas snart den stunden. då
j ag skall taga afsked af min scdelsamling , men in nan jag skiljes från den samma. vill jag för sista gången bcw!lra
H.ll. m~:d den vänliga anhållan att af~t:\
eller byta de sedlar, som saknas. Allt.
som kommer till samlingen häd:mefter.
ökar ej det en gång bestämda priset. min
önskan är blott au lemna samlingen så
fullstllndig som möjligt.
Herrarna kunna finna ett och annat
år, som saknas hos mig, emedan det är
bion på dc senare åren, som jag börjat
samla efter år, men kommer a ldrig till
det resultat, jag önskade, hvarför en år·
tal mer d kr mindre betvder ~:\ lit~:t i 'am·
.
lin)!Cil.
l hopp all H.H . ej vägrar mig denna
oegennyttiga anhållan tecknar
Högak tningsfullt
H Bukowski

Årets ordinarie å rsmöte avhölls tisdagen den 15 maj inom Prippskoncernens representations lokaL Pripp·
orama. i Bromma.
Samling skedde kl 18.00 och aftonens program inleddes med en
kort historik över koncernen. Deltagarna kunde dUrefter vandra runt
och bese ö ltillve rkninge n som numera sker ytterst rationellt och till
stor d e l he li automatiskt. Prippkoncernens presentation avslutades
med att de närvarande fick avnjuta
e tt välgjor t bildspel om ölets länga
och intressanta historia och till sist
kunde pollettsamlingen beskådas.
Å rsmötesförhandlingarn a genomfördes därefter i Pripporamas filmsal. Till mötesordfö rande valdes
Göran Bergenstrflhlc och till sekreterare Torbjörn Sundquist. Dc medlemmar som av lidit sedan föreg1'1ende årsmöte hyllades med en tyst
minut.
Stvrelsens och revisorernas berättelse'r föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
å re ts förvaltning.
Manda ttiden utgick för tv1'1 ordinarie styrelseledamöter: Ulf ordlind och Torbjörn Sundquist. Dessa
båda omvaldes för e n period pfl 3l'tr.
Samtliga fyra styrelsesuppleanter
omvaldes. Vid konstituerande styrc lsesamman triide som hölls i d irekt
anslutning till 1\rsmötc t förde lades
posterna inom styre lsen enligt följande: ordförande Göran Bergens trå hle: vice ordförande Frank- Olrog: sekreterare Torbjörn Sundquist: kassaförvaltare Ulf Nord lind:
Madeleine
progmm~~kreterare
Greijer. Ovriga ordinarie ledamöter
är Y ng ve A lme r och Lennart W a llen. S tyrclsesuppleanter lir Anders
Friiscll. Torbjörn Lind. Kenn eth
J onsson och Rune Rodestam. Till
valneredning omvaldes Lars O
Lagerqvist. Rolf Sjöberg och 13jarne
Ahlstriim. Till revisorer valdes Hans
Henri ksson och Bertel Tingström
samt till revisorssuppleant Ojarne
Ahbtriint.
Arsavgift och intr;idesavgift i röreningen fastställtks till oförändrade
belopp för IIJXS dvs 125 resp 60 kr
fiir vuxna och 60 resp 30 kr fiir juniorer.
Fi>Ijandc beli>ningar utdelades:
Fiireningens Elias Brenner·medalj i
s ilver till ke miingenjör f d laborato·
riel'hd l .ars·lngmr Jiin.mn. Giite-

borg. för hans förtjänstfulla arbete
som författare ti ll och redaktör fö r
numismatisk litteratur.
Fö reningens förtjänstmedalj till
bankkamrer Göran Bergensrrllhle.
Tränesund. för värdefulla insatser
inom- Föreningen som dess ordförande sedan 1978. Frank Olrog som
överllimnade utmärkelsen uppmli rksammade speciellt Bergenstråltics
upps kattade arbete med att förbilllra föreningens ekonomi.
Förc:ningens guldnål tilldelades
lantbruks rfldet Miles von Waclren·
fe/r. Swckholm. direktör Cari-A.n•l
Li/l(lhlom. Stockholm. fil mag Srig
Reinhold Jolumsson. Bräkne-H oby.
avdelningsföreståndar e Karl Skår·
nwn. Gilteborg. för hedersamt 40·
å rigt medlemskap och till fil mag
Torhjiim S111ulquisr. Stockholm. för
förtjHns tfullt arbete inom Förening·
en bland annat som dess sekreterare.
E fter 1\rsmi>tesförhandlingar na intogs gc mc:nsam vickning i Pripro·
ramas re~taurang.
Bertel TingstrÖm. nyblive n filoso·
fie doktor och korresponderande
ledamot. berättade om sina forskningsri)n vad gäller de svenska p11'lt·
mynten. Om mynthandlare och
myntinköp i Stockholm för 40 1\r se·
dan kl\seradc Carl-Axe l Lindblon1.
Avslu tningsvis gjorde ordföranden en å terblic k på det gångna li ret
som varit mycket hiindelserikt mc:d
bl a v:irdskapet för Nordisk Numismatisk U nions möte 1983 i Falun
och A ve::. ta som höjdpunkt och riktade e tt varmt tack till alla dem som
arbetat för Föreningen samt önskadc alla \!Il skiin sommar.
Torhjiim Swulqui.w
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Torgny Lindgren 1905-1984
Efter nera m~naders sjukdom avled den
27 augusti fil dr Torgny Lindgren, Upp sa la. Sve nsk numismatik har förlo rat e n
av s ina frilms ta föret rädare. Svenska
Numi smatiska Föreningen en av s ina
originellas te pe rsonligheter och mes t
m~ngsid iga medarbetare sedan sitt
grundande.
Torgny Lindgren \'a r född den 20
oktober 1905 i Orebro som son tilllantbrukaren Axel Lindgren och hans hustru
Frida. född Wahlgren. Efter student examen 1924 studerade han en tid i
Uppsala - dit han sk ulle åten'ända efter
pensioneringen - och gick därefter i
Riksbankens tjiinst; han s kulle komma
att tillbringa he la si n yrkesverksamma
tid vid denna, frå n 1955 me d den frå n
1600-wlc t hil rstamma nde titeln bankoko mm issarie. Med den rätt som tillkom mer de\Sa högre tjänstemän att avgtl
med full pension efter 12 å r hade han
kunnat lämna R iksbanken 1967. men
kvarstannade ä nnu ett år i särskilt uppdrag: han var ansvarig för bankens s tora
utstä llning till 300-å rsjubilect 1968. an ordnad i Statens historiska museum. och
utgav samtidigt den gedigna monografin
om d ess sedel historia. Dessutom var han
idegiva re t iii banke ns jubileumsscdel. l O
kro nor 1'.168.
Lindgren b lev tidigt intresserad av
numismatik oc h bö rjade sam la mynt och
sedlar pfl 1930- talet. Men han nöjde s ig
int e med a tt vara samlare - för ho no m
\'ar och förblev fö remålen ett hjälpme·
del M>m mflste användas i forskningen~
tj änst och kompletteras med studier i
arkiven - han blev. för att använda han~
eget uttryck. e n "arkivlus". Hans ~a rn 
ling av avskrifter ur Riksbankens arkiv
(som bckvlim t nog då ännu förvarade~
p~ hans arbetsp la ts), ur Myn tverkets och
ur Riksa rkivet, för a tt nämna nägra av
hans favorittillhåll. fyller tusentals ark.
prydligt rens krivna pä mas kin av ho nom
sjä lv oc h e ndas t till en del använda i dc
hundr<llals uppsatse r oc h större arbeten
han utgivit under e tt lä ngt liv: han hade
vid si n hortgflng li nnu mycket ogjort och
otryckt.
Det är hlir omöjligt att annat än kortfattat bertira Torg ny Lindgrens m11ngåriga fii rfa ttarskap 1939- 1984, som omfattade nert a le t av den svenska numi~
matikcns omrflden: mynt frän 1600-talc t
oc h frarn 1\t, sedlar och sed e lsubstit ut,
polletter, medaljer (och på detta ornr!tdc
in te minst bclöningsmedaljer) samt
unde rsö kningar rö rande några av v~ra
mynt - oc h med a ljgravöre r. Hä rtill m 11~te
lägga~ han) bankhistoriska publikatio ner. ~om riirde såväl Riksbanken ~om
privatbanker. Som katolsk konvertit
kom han att särskilt intressera sig for
Birgi ttinerorden och skrev dels e n upp sal~ cun alla kii nda pilgrimsmärken med
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S: ta Bi rgittas och S:ta Katarinas bilder.
dels nera studier över dotte rkloster och
-kyrko r utanför Sverige. Han blev e n
ofta se dd och välkornmen gilst vid Birgit tasys trarnas gästhe m i Djursho lm. Vad s te n a oc h Ro m.
Fiire si n pensione ring hade Lindgren
hunnit med bortät 200 o lika arbeten.
alltifrån populära uppsatser i Oancopos ten. Nordis k umismatisk Unions ~ ledlemsblad m 11 till grundliga. p~ ing1\ende
fö rem111 - och a rkivstudier baserade ar·
tiklar, n1\gra av dem närmast att betrakta som monografier. sam t ett par större
volymer. De sistnämnda utgörs deb av
hans corpus Sveriges my 111 1719- 1776
( 11)53). som ingår i de n mycket 11\ngsamt
fram skridande serie svens ka rnyntbes krivningar. som utges av Kung l. Mynt kabinettet. dels den ovannämnda Riks·
h11nkrns sedelhistoria 1668- 196.'1. rikt
illustrerad i fårg och en o umbä rlig kliilskrift fö r a lla som vill stude ra detta intressanta kapitel i vär komplicerade
penninghistoria. Mycket värdefull ä r
han!> Anteckningar om Rikets Jtiindt•rs
lmnb fän ·alming av Myntet i Swcklwlm
1668 1731 (Nordisk Numisma tisk Årss krift 1952-53. även utgive n separa t).
inte min~t på grund av sina generösa
arkivutd rag. Riksdagsprotoko lle n ut nyttjade ha n flitig t i ncra sammanhang.
t ex nii r ha n s krev om de ltlnga debatter
som fö regick övergången till dec imalsysteme t 1855. Kastpenn ingarnas historia
intresse rade honom och han drog fram
okänt ma te rial om deras anvUndning i
ett par uppsatser (samt hö ll P.~ ~na re flr
fiircdrag öve r detta ämne). Över jubelrihdalern 172 l. graverad av l (' l ledlinger. ~krev han en liingre studie.
Myntens
kulturhistoris kt -etnologiska
aspe kter in tresserade hono m ocksfl. vilket hl a avsatte ett anta l f<iljctn ngs lik nandc uppsa tse r om i"'fy 111 och m t•tlaljt'r i
wwrtl.vu•nar
(Nordisk
Numismatisk
U ni ons Medlemsblad. fo rtsatt i MYNTKONTA KT).
De t
utomorden tligt
komplicera de svenska my nt~ystemet
under perioden ca 1624 - l XSS hch:ir~ka 
d c han till fulländning och ~k rev mycket
om d etta. b1\de om dess teo rctbk a ~idor
och om dess folkliga. d~ dc mfl nga hc·
nii mn ingarna i folkmun och hur dc,~t
~kulle tolkas. Fle ra å te rfi nns i v1\r tid ·
'krift.
Lindgrens intresse för medaljer omfattade dels belöning~medaljer. deJ,
minn espenningar i egentlig bcmi\rkebc.
1\ v Rik sbanken och Riksdage n utgivna
meda ljer ilgnade han sä rskilda studier.
(irnun· 11/:s medaljgtlmr tiiiJnln·n !'im
l'l be handlade han ytterst ingtlcndc i
Nordbk Numismat isk Å~skrift 1% 2 och
utgick dfl b l a frän kungens egna anteck ningar. Som känna re av v11ra hcliining'-·
medaljer. både de kungliga och d c

kommunala. utmärktes han som alltid av
akribi och förenade fö remålskännedom
med inträngande arkivfo~kning. något
som inte alltid varit fallet med hans företrä dare pli detta omrflde: s1\ lunda komple tte rade han pli nera punkter Karl
Löfstriims tidigare arbete n. Mer e ller
mindre bortglömda hedershevisningar
intresserade honont. O skar l :s Memo·
riae pignus e ll er Vlixjii stads meda lj för
in satser vid e ldsvfldan l 838 - vår förs ta
kom munala belönings medalj - är ett
par sådana fall.
Hans bidrag till vflra myn t- och medaljgravörers historia o mfattar såvlil
mera kä nda dylika. t ex Karlstecn. Hedlinger och Liungberger. ~m dc i våra
dagar nästan e ller he lt bortglömda. som
Arensbu rg. Engcl Hartman och Rob·
sa hm.
E tt hu vudin tresse för Torgny Lindg ren var alltid de n sve nskli scdc lhisto rien. som förutom den ovannämnda
mo nografin frän l '.161! omfattar båd e
populära översik ter och detaljerade stu ·
dier samt publice randet av nyheter på
området - nflgot som f ö även gä llde
nyutkomna mynt. Förfabkningsproblematiken eenom tiderna intresserade
honom speciellt och fram st ur Riksbankens a rkiv drog han fram mllnga
exempe l på försöken att förbiittra vå rt
pappersmynt. Hans cg~:n förnäm liga
sedelsaml ing var ho nom ocks11 till god
hjälp vid studiet av dessa föremå l. Sedan
han redigerat och översatt 1\. Platbitrl dis av Riksbank e n utg ivna stora mo nografi Sl't'rig<'S j(lr.lill lmnksed/ar 1661 1668 ( 1960) behöll han sitt intresse för
Palmstruch och de~~a Eu ropas första
papperspengar. H an förde sålunda antec kningar öve r a lla nya exempla r som
kom till hans kännedom.
Torgny Lindgren var en emine nt
språ kkunnig pc~on: under sin tjiinstgöring i Helsi ngfors n1\gra å r frlln 1945 utll\ nad frlln Riksbanke n - liirde han sig
fins ka nära nog till perfek tio n. Detta
kom till nytta niir han presente rade sin
"Til finska a/mo[.:('/1 m na tr)'[.:[.:lret''. En
studie krinf: finska språket pt1 Rikt'ls
ständers hmrks .~et/far. som utgavs i samband med en g5va frfln Rikshanken till
Finlands bank. men ~edcrmc ra o mtrycktes på svenska oc h finsJ..a av Finlands
Banks institut för ekonomi'k forskning
( 196 1 resp 1963). På fin,k:J utkom också
hans uppsats om Titlit:a hankpltm<·r i
Finland ( 1964). P~ han~ mflnga studie r
av andra. tidiga hankprojekt i Sverige
kan vi inte gä in hiir.
E tt knappt ~r efte r s in pe nsione ring
n ytta de Lindg ren till Uppsa la nc h började .:n ny karriiir. he ltidsforskarens.
U ppsa la univt:rsitct hade filrv isso fö r:indrat s ig myc ke t sedan l 'J 211-talc::t. me n
han trivdes uto mordentlig t vii i. skaffa<k
~ig nya vänner och kolleger och bedrev
med energi si na ~tudier. Tidigare hade
han. det skall inte fi\rdiilja~. utmii rkts av
e n viss känslighet och m~n he t o m sin
vä rdighet. som kanske de lvis sa mman-
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hlingdl.! ml.!d hans krav p!\ pc rfl.!ktion i
l\\'!.! n korrekturläsning! - och som
al h
vid cll par tillfallen medförde n~gra
mb~h:l llighctcr mellan homun och hans
vlinnl.!r. l Uppsala blev han alhigenom
llitt-ammare oc h kunde sHippa ~ig liis pl\
e ll ,[il l. \Oill mera sällan h ade vari t fallet
i Swd.holm: ~l'tväl umgiinget med yngre
for,~are 'om nöjet all cml,t~l behöva
sy~'la med det som intres.~e rade honom
mfl~t c ha bidragit Sina krav p1\ 'ig sjlilv
och andra vad det gällde perfekt utformade rnanu~k ripl och viiirUllade kurrekllir ,l:ippll.! han dock aldrig.
1111\Utl:imncna i Uppsala blev hi,toria
och fin,kugriska sprl\k. ! lur m~ nga
friimmarak tungoml\1 som Turgny Lindg rl'n hchllr~kadc visste viii ~nappast
n:\gon. nH:n d.: va r å tskilliga. Vad han en
gl\ng llbt. kom han ih1\g - ~~ollatinet
hant..:rad c han bällrc Un många 'om i
dag avlagt akademisk examen. itali.:n,ka
lika,i\. '.:dan e n län!!rl.! vi\tc 'c i Rom i
R ik,han ~cn~ uppdrag under l <)50-talet~
biirjan. Som pensioniir lignadc 'ig Lindcr.:n mvckct l\ t resor oc h knm att umlcr
~1[\gra il'r he~iika alla vlirJd,tlc lar nc h dlirtill en d e l ga n~ka ova nliga turbtm111. ~n m
Yttre ~ l ongo lict och Tibet. Överallt var
han hl.a i ntre~serad och fiiN>klc alltid
snappa upp n:lgm av språken. ll u\udintre"cl under dc sista fl ren ' ar cnu:lle rtid Kina. "'m han besiikl<' ett tio ta l
g~ngcr och va r~ kullur och 'prl\1. han
livligt 'tudcrado.: p!\ lediga Munder. li an
ligdc ':unt liga iiverslittningar utum två
av "Man., lilla röda". dt:lla 1k>e ~ ic ~c ;t\'
politi~l.a ~ k:il - han var n :irma~l ~un,n
ut.rn :r v. 'orn
vati'. nr e rr ro.:puhlikan
'ag t. irrt r c'\C fiir ~pr11 kcn.

Arki vet).
Vid fin sk -ugri~ka institu tionen till - (Antikvarisk-TO(Xlgrafis ka
b ringad..: han mycke n tid och fick goda Ovrigt kvarHimnal ma terial - excerpt e r
vänner uiir. Huvudii mnct var dock histo- och manusk ript - skall g ranskas av förria. ~tu u ha u 'tudcradc för Stcn Carls,on fallare n till dcsso rudcr och allt av beoch i vi lke t han avlade doktorsexamen. tydds.: fö r forskningen sparas.
H an disputeralic l 975 - tio dagar efter
Det 1\tcrstår mycket mer a ll säga o m
det han fyllt 711 !!r - pli ämne t IJaiiÅo- Torgny Lindgro.:n eft.:r denna ko mprim eoclr ri/.. ~giilti\Tcl'isionema 1781- 1807 rad.: ge no mgå ng av hans rörfallarskap. l
med unu e nitcln "dc redliga mii n. ,om decennier ha de han arbe ta t för an den
bevakade s til ndcrs rlin" (Studia Hislo - se riii~a numismatiken skulle studeras
rica Upsa lic ns ia 72). i\mnct kände han och fr:imjas; personer S<>m han uppskat geno m sina arkivstudier och han kunde tade fick ::tlhid hans geno.:rösa stöd i sina
trlir prc,cn tcra n~got. som inge n tidigare for~knincar c.cnom all han iivcrmmnade
hur hanken kunde bevara excerpter oc-h antcxkningar i de limnen
sysslat meu
så mycket av ~i n integritet under den han behlirskadc. eller diskute rade deras
periou. ul\ kunge n i niira nog alla andra problem i timmar. giima vid några glas
avscl.'ndo.: n var cnvlildig,
vin. Han var iiv.:n en rundh;int donator
U nder ~enare !tr ko m Torgnv Lind- och d li rom ~kall ock~!t n1\got bcriillas.
grl.'n frlilll'l a ll. f(irutorn sina rcsÖr. ligna
Till Kun~l. Mvntkabincnet har Lindsil! å t for~kninl!ar rörande sedlar och
medalj e r. och ' då hu vudsaklige n del g ren under fl rcns lopp skänkt m;ingdcr
förra :im no.: t : det mesta han s kri vi t tl tcr· a' fiircm!\1. SUrskilt två ~tora donatio ner
finns i 1\I YNTKO TAKT/SNT. Nor - m:'bte nlimna~ Vid minen av 1960-ta let
disk Numismatisk Årsskrift. unri, nrat i- fick Kungl. M yntkahincllet en storartad
ska M eudl.'la ndo.:n och Nordisk Numi'- 'arnling av utländska äldre g uldmynt.
matisk U niorr' Medlo.:msblad. En 'tor Mllll alla saknade~ dUr. N111!ra 1\r senare
s tu dio.: c>eh urkuntbpublikation ang!lcndc komplellaades denna don;tion med en
myn tl ag, tiftningcn l H7J - l 970. Mllll vid kollo.:ktion iildre ~venska hcliiningsmchans hortj!:lng var i det nlirmaste filrd ig. daljcr - d.: tksta i gu ld - som ocks.'l var
utgiir l! lt "' undantagen. H:rn had<· <l<.'k· behiivliga ( lcveran~ema fr1\n Myn t,fl komm it ga n'ka l!lngt med en publika- v.:rkct omfallar cndast avs lag av dylika.
tio n a' v~ra 'k valu tor. d\S dc olaglij!a i fii rgyllt silver). Fiir denna generositet
"sedlar" p~ 'ln~hclopp. M>m förekom p!t och ~om en erklin~la för sina forsknings171\0-talct. 1\gra andra uppsatser ligj!cr in"ll~cr tilldelade~ Torgny Lindgre n Jllis
i knrre ~tur och ~kall publice ra' d.:n tillorttill mt·rut•re /al>on·s i R:e storleken
n:innastl.' tiden. Si na cxcerptc r riir:r nde ( 1966 "l>). Un der senare 1\r har utdelandra po.:nninghistoriska lirnn cn had o.: ninge n av denna medalj blivit a llt ymhan till Slllf tll.'l r..:<.lan s kä nkt till Kungl. nigare och Lindgren sad e vid e tt tillfålle.
Myn tk:thinl'llO.:l. dl\ r dc dter genomgfurg a tt a llerna livet från 1966 - a tt i ställe t
iiverant v:mla' till hans d cpl\ i ATA bli K VO - var n ägot han borde ha valt.

1!0

l delta sammanhang skall vt mte
glömma bort den givmildhet och det intresse han under åren visat för myntkabinelt utanför huvudstaden. l-lär skall
silrskilt nlimnas Vexjö gymnasii myntkabinelt, sedan länge i Smlllands museum. och Uppsala universitets myntkabinell. hans granne tvärs över gatan
under senare å r. l det senare stll r som
lång tidsdeposition en sedel- och sedetfö rslagsutställning som han ursprungligen ordnade till jubileumsexpositionen
1!168 i Statens historiska muse um. 1968
tilldelades Torgny Lindgren Växjö stads
S: t Sigfrid-medalj.
Det iir emellertid inte som enbart
donator vi minns honom vid Kungl.
Myntkabineltel. Han var en ofta flterkommande forskare, som !ärskilt ;ignade sin tid 1\t Riksbankens stora deposition - vars inspektor han var fram till
sin bortgäng - och åt sedetsarnlingen.
D isk ussioner av säregna föremål. av utställningen. av hans egna manuskript eller andras, har förekommit sedan decennier under dessa besök. Dc Oesta av
hans mänga föredrag - vanligen i Svenska Numismatiska Föreningens regi hö ll han i huset vid Storgatan 41. Bildoch aktarkivet liksom Vilterhctsakademiens bibliote k säg honom ofta, i synnerhe t fram till 1969 (under senare ä r
hade han forska rbord pA Carolina i
Uppsala). Sä sent som i början av delta
är ordnade han en sedelutställning i
Myntkabinettet och kåserade om den.
När Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien hedrade honom
med val till korresponderande ledamot
1953 var det för hans insatser av delta
slag och för hans myntcorpus; 1974 tillde lade samrna a kademi honom sin förtj;lnstmcda lj i guld - den överltlmnadcs
av 1·1 M Konungen - under liberapande
av han s numismatiska forskningar och
hans insatser för Vadstena nunnekloster.
Sven~ka Numismatiska Föreningen.
där han inträdde som medlem 1936, blev
s nart föremål för hans aktiva insatser.
H ans verksam het som föredragshällare
fram till i år har redan berörts; han blev
ocksll medlem i den lilla inre cirkel som
benämndes "örtugen" och dl! r numisma tis ka problem dryftades med Erik Lindberg, Nils Ludvig Rasmusson och andra;
den upphörde emellertid, tyvärr mllste
man s}lga, efter nägrd år. Snart deltog
han i s tyrelsearbetet och beklädde
1953- 1961 ordförandeposten. Under
dessa år var ha n också verksam inom
Nordis k Numismatisk Union - ibland
med e n viss tveksamhet. eftersom han
ingalunda va r nllgon kompro missernas
man - och satt som ordförande vid
mötet i Stockholm 1957. Under hans tid
som ordförande i SNF omarbetades och
moderniserades stadgarna. De trivsamma styrelsemöte na ägde ofta rum i samband med middag pli det nu sedan lllnge
u pplösta Bankmannasällskapet i SAF:s
hus på L31asieholmen; aftonen kunde se-
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dan avslutas vid en smörgås och livliga
diskussioner om belöningsmedaljer med
kännaren och storsamtaren. hovkamrer
C G Hesselblad, även han styrelseledamot: ibland blev det även punschdrickning. som mest uppskallades av den
sistnämnde.
1!155 valdes Lindgren till korresponderande ledamot och 1965 till hedersledamot iSNF.
Även sedan han lämnat det aktiva
styre lsearbetet intresserade ~ig Lindgren
mycket för verksamheten - hans föredrag har redan nämnts - och dA framför
allt för den vetenskapliga delen. fö r våra
trycksaker. Återupptagandet av Numismatiska Meddelanden hälsade han med
tillfredsställelse och medverkade gärna
och Oitigt. Förvärvet av MYNTKONT AKT intresserade honom i högsta grad
och han hörde inte till dc tveksammas
skara: i stället å tog han sig att vara tidskriftens redaktö r under dc första åren
( 1977- 1978) och grep sig verket an med
sedvanlig energi och noggrannhe t. Minst
en gä ng i månaden. vanligen oftare. var
han i Stockholm och före varje nummer
lits smörgåslunch hos tekniske redaktöre n Nils Åberg på Nord-Reklam. Samarbetet gick utmärkt och tidningen fick
' ' Oygande start". Hans intresse blev in te
mindre sedan han Hi mnat redaktörskape t och in i det sista hade den nuvarande
redaktören. som skriver dessa r:tder, en
livlig kontakt med honom. Tidningens
fortsatta utgivning var ett huvudintresse
för Torgny Lindgren.
SNF har inte varit omedveten om
T o rgny Lindgrens stora in~atscr inom
numisma tiken och för föreningen. Han
har tilldelats dess vetenskapliga belöningsmeda lj, G ustaf Y l Adolf-medaljen
i gu ld, Brennermcdaljcn i samrna me tall
och förtjänstmedaljen i silver. Nllgon
festskrift har aldrig ko mmit till stånd.
emedan Lindgren, som annars inte var
okänslig för världsligt erkännande, inte
ville fira bemärkelsedagar och det ii r ju
då sädana brukar tillkom ma. (En bibliografi har dock publicerats, av Nils Ludvig Rasmusson i Nordis k Numismatisk
Unions Medlemsblad 1969. s 25 ff.)
Det lir inte lätt att karakterisera en
personlighet som Torgny Lindgre ns ens
efter mer än trettio ~rs vlinskap och
vetenskapliga kontakter. !·lans bcgflvning, enastäende akribi och sto ra förmåga att spåra upp och tolka ~vflrtill
gängligt arkivmaterial Ur uppenbara
egenskaper. som alla m~ste crklinna.
Vid yt lig bekantskap kunde han verka
formell. en smula högtidlig: sitt inre avslöjade han inte. Däremo t ska ll det
sägas. alt han inte alls sakn ade humor
eller sinne för livets gladare sidor. nflgot
man lätt kan tro om man bara kände
honom genom hans skrifter. Just denna
ut studerade noggrannhet som karakteriserade honom gjorde, att han aldrig vi lle
s kriva ett övernödigt ord och helst täta
dc samt ida käll orna tala sjillva. Han
kunde skämta om numismatiken och

numi~mati kerna i ord. aldrig i tryck. Det
gör hans skrifter en s mula ' 'kompakta"
och inte alltid sä lättlästa. Ibland hade
han svärt att skilja pli huvudsak och bisak, n~got som märks i hans f ö g;u1ska
fåtaliga recen sioner. Blev han nllgon
gäng förargad, blev han det med besked.
även om det inte tog sig ullryck i höjt
tonläge eller en näve i bordet - kanske
det hade varit bältre. Denna sida hos
honom försvann emellertid nästan helt
under senare Ar.
Torgny Lindgren skulle aldrig själv ha
önskat sig ett lireminne i stil med dem
som förekom under det av honom så vU!
utfors kade 1700-talet. Inte desto mindre
måste denna minnesteckning sluta med
det övertygade erkä nnandets och den
pe rsonliga saknadens ord: han ha r be tyll
oerhört mycket för värt specialomr!lde
inom forskningen, för Kungl. Myntkabineltet och andra institutioner. för
Svenska Numisma tiska Fö ren ingen och
för sina vilnner bland kollegor, forskare
och samlare. H ans mflngsidiga insatser
och generösa donationer gör alt vi alltid
kommer att minnas honom med tacksamhet och stolthet.
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Fmo: (;abrit'l Hildebrmul

Bror Emil Hildebrand
Som berättades i föregående nummer ii r det l 00 är sedan den internatione llt ryktbare svenske numismatikern. riksantikvarien Oror Emil
H ildebrand. avled. Pli dödsdagen
den 30 augusti skedde blomsterhyllningar vid graven på Solna kyrkogård. Olommor nedlades från Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum. Kungl. Myntkabinettet. Kungl. Vitterhets H istorie och
Antikvitets Akademien. Fornminnesföreningen. Arkeologiska Samfund e t och Svenska Numismatiska
Föreningen. som var representerad
av sin ordförande. För ~Hik ten uppvaktade professor Karl Gustav
H ildehrand. som ses stående framför graven (han är sonsonsson).
Fiir Kungl. Myntkabinettet talade
Elsa Lindherger (längst till hi>ger pä
hi Iden) och hon yttrade hl a:
Som en av Kungl. Myntkahincllets
tjii n~t ern;i n kan jag lugn t p~stll. all det
inte g~ r en dag utan all dc Ilesta av oss
mllnga glinger niimncr Bror Emil
llildchr.mds namn i ~kilda ~mman 
hang och refererar till han~ verk.
Stora delar av vl\rt arbete \•ilar p!! den
grund ~om han har lagt. - mötadels
h~llhar :in i dag. - nllgot ~un1 kanske
inte kan sägas om ml\nga ~orn varit
di\da i l 00 år.

Bror Emi l Hildebr.md var stor pli
m11nga slitt: som historiker. arkeolog
och numismatiker, som museiman uch
riksantikvarie. Överallt i llistoriska
Musee ts och Myntkabi ncllet s karalll ger och arkivmaterial frtln förra se klet
mö ter vi hans handstil (inte alltid sl\
lätt au tyda). som redovisar resultatet
av hans o uttröttliga flit och mrda forskarmödor. Det som han under <i ii Ii\•
uträlladc i fomminnesvllrdcn~ tj;1nst.
ensam eller med ett minimum av personal. skulle med dagens Mhl. 'ammantr;idesrascri och bvrtlkrati ha varit
en orniijlighet.
Detta är inte tillflillct ;111 fiir!'iika he s kri\'a hans liv och verk. - men tv!\
ornrlldcn vill jag här nämna. vad gill kr
hans hcstäcndc insatser för mynt - och
mcdaljhiMo rien:
dd1 det grundläggande arbetet om
Sveriges kungliga medaljer, puhli.:crat
l H7~/75. och del.< det ~y~tematiska
uppnrdnandct av dc anglosaxiska
mynten ur v!lra vik ingatidsfynd. Det
är framför ;~lit p1\ detta omdldc. dl'
aiiKio.wt.ri.~lw l'ikin~cllidsm\'1111'11, som
BEH vunnit intern~tioncli'ryktbarhct.
Genom sin systematiska kla~~ificc ring
av detta material. har BEH riir alltid
skap<~ t sig ett varaktigt monument.
Genom Bror Emil Hildebrand och
dem som verkat i hans sptlr har v1\rt
vikinca tida materia l blivit kiint ute i
v;irl&n och givi t oss den striim av ut -

ländska forskare och vetenskapsmän.
som kommer till oss för att studera dc
samlingar som han så grundligt bearbetnde och ordnade.

För Vitterhetsakademien talade
Lundströ m
Per
museidirektör
(bredvid E lsa Lindberger p~ bilden). varav vi citerar:
l dac kan vi se även i den senare ut vccklineen hur framsvnt Bror Emi l
H ildebrand \'ar och hur stabila dc
grundstenar han lagt ä r.
Detta elillcr inte minst för Staten~
Historisb museum och Kungl. Mynt kabinettet. där Bror Emil Hildebra nd
genom dc möjligheter han skapade i
Nationalmuseum visade hur nödv:ln digt det var med goda arbets- och ut stiillningslokalcr för statssamlingarna
och diirigenom visade vägen mot dc
nyas tillkomst på Narva vägen ...
Vi kan i dag med beundran minnas en
mlinniska med sällsynta g1\vor som
för..:nade den plikttrogne limbelsmannens oc h praktikerns gärning med den
fram~t!lcnde vetenskapsmannens.
Med dessa ord betyear Vitterhetsakademien sin djupa vÖrdnad för minnet
a\' Bror Emil Hildebrand vid nedläggandet av denna blomstergärd
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Den numismatiske kommisjon (CIN)
Den internasjonale numismatiske kommisjons byra (styre) holdt sitt ärlige
m0te 26. - 28. mars 1984. denne gang i
Berlin (DDR) og Dresden. Des.werre
var presidenten R. A.G. Carson (Storbritannia) forhindret fra ~ mote pä
grunn av sykdom. l hans sted presiderte
visepresident Peter Berghaus (VestTyskland). l::llers m0tte visepresident
Istvån Gedai (Ungarn), sekret:rren KolbjtHn Skaare (Norge). kasscreren Herbert A. Cahn (Sveits) og styremedlemmene Michael L. Bates (USA) og Octavian llieM:u (Romania). Styremedlemmene Ernesto Bernareggi (ltalia) og
Jean-Baptiste Giard (Fra nkrike) var
ogsä forhindret.
Fra styre ts forhandlinger og beslutninger kan nevnes:
- Professor Peter Berghaus ble utpekt
som b)•räe t:. delegat til motene i organisa:.jon:.komiteen for den 10. internasjonale numismatikerkongress som
blir hold t i London 8. - 12. september
1986 under CIN"s patronat.
- Medlcmskontingenten, som har ligget
fast siden 1973, blc heslutter forh0yet
t il sfr. 200 fra og med 1985, - da
kommisjonens inntckter n5 ikke
lenger dekker utgiftcne.
- Kommisjonens tn publikasjoncr.
Comptc
Rendu
(ärsbcretningcr.
historikk over offentlige myntsamlinger og armet stoff av almen intresse) og Newsletter (to nummer pr. är)
vii fortsette.
- Et internasjonalt symposium O\er
""The Mint of Esztergom" 17. - 22.
september 191!4 i Budapest. blir ar·
rangert under C I N"~ patronat.
- Til den 16. internasjonale historiker·
kongres.~ i Stullgart 25. august- l.
september 1985 blir det en egen
numismatisk :.esjon under lcdelse av
professor Peter Berghaus.

Ved en mo11agelse i Myrllkabinettet
ble professor li.A Cahn O\'errakt dcts
Kurt Regling-medalje.
Den 28. mars tilbraktc styremedlemmene i Dresden der dc ble mollatt av
museumsledcrc. Dr. Paul Arnold hilste
deltagcrne velkommen til Myntkabinettet til Staatliche Kunsts:uumlungen
Dresden.
l Gemäldegalerie holdt profe~sor
Peter 13erghaus et foredrag over "Die
deutschen l-lerrscher des Mi11elalters in
Miinzhildcrn ihrer Zeit". l tilknytning til
foredraget ble det holdt en mottagclsc i
Myntkabinettet der representanter for
Staatliche Kunstsammlungcn Dresden
og dc numismatiske roreninger i Dresden-området var t il st ed c.
Kommisjoncns ärshcfte. Comptc
Rendu 30/1983. som forcltl til mmet.
inneholder denne gang. foruten vedtckter. ärsbcre tninger og medlcmsfortegnclsc. nekrologer over 011o Murkholm.
Paul Belog. Georg Galster og O<.ear
Ulrich-Bansa. l serien a" hi~torikker
O\'er offentlige myntsamiinger er det
denne gang myntkabinellene i Drc,den
og Got ha som er behandiet
Som tidligere kan Compte Rendu f~e~
gratis ved henvendelsc til sekret:cren.
Kolbj0rn Skaarc. Universitetets Myntka bincll, Frcderiks gate 2, Oslo l.
Kol/Jjf>m Skaart'

Tudor Vladimirescu

Sociali. tiska Republiken Rum;inien
har numera flera olika orden~deko
rationer. De är huvudsakligen mr
internt bruk.
E tt undantag utgör den 1 Sverige
ganska okända dekorationen 'Tuclor Vladimirescu" (RumTVO).
Denna o rde n kan tillde las ocksfi ut IUnningar. som inte nödvUndigtvis
Professor Paul Nas ter, Lovain. va r til behöver vara s ta tschefer. Veterligen
stede i Berlin og ga en rapport om arbci- har den hittills bara vid ett tillfll llc
det med Sylloge Nummorum Gracen- getts till e n svensk medborgare. dl\ i
rum, som drives i CIN's navn.
högsta graden.
Andre prosjekter som er understolle
Kraschanen till <kkoratinnen. i
av CIN. e r Coin lioards. utgill av Royal
Numism:uic Society, London
guld och briljanter. l\terfinns p?l bilLexicon lconographicum Mythologiac den. Ordenstecknet blir den rumlinClassicae.
ske frihetshjälten Tudor Vladimi·
M{llcdeltageme ble mollatt av repre- rcscus porträtt s!tda nt det, fiimwd sentanter for Staatlichc Musecn Berlin.
På et fcstm0te i Pergamonmuseet ble det ligc n någo t idealiserat. ä tergetts i
efte rhand av bl a de n klinde konst holdt to foredrag:
nären Theodor A man.
H .A. Cahn. Basel: Miinzbildnisse vor
Alexander dem Grossen.
Tudor Vladimirescu födde!> omkr
H. Simon. Berlin: DasJahr 301 in der 17RO i Vladimir i nuvarande provinsamanidischcn Milnzpriigung
~cn Gorj i sydvästra RumäniCtl. Han
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var av bojarslUkt och tjiin:.tgjordc
någon tid som officer i den tsarrv~ka
armen. som med vissa avbrott" \';lr
engagerad mot turkarna fr.'\ n l R06
til(l812.
Folkets reaktion mot dc., k fanarioterna. turkarnas grekbkfödda
ad minist ratöre r i de rumlinska
Hinderna. hade under 1700-tale ts
slut blivit a lltmer vl\ldsam. E n
väpnad revolt som 17R4 bröt ut
under tre livegna. Horea. Cri~<lll
och Clo~a, slogs blodigt ner 1785.
Svär hungersnöd drabbade ornrådet
1795. Tu'i-karna tvingades 1806 till
vissa eftergifter.
l detta läge konspirerade vojvodcn av Moldova Constan tin lpsilantis. sjiilv fanariot. med ryssarna om
att upprätta ett "dakiskt" kunga·
döme bestående av Moldova, Valakiel och Serbicn. Han avslöjades av
den franske diplomatiske rcprc~cn
tanten hos Höga Porten och :n~attc~
i augusti 1806. men ry!>~rna förklarade samtidigt Turkiet krig. En
brvtning inträdde dock mellan nrmUnerna och rys~arna. ~om l R12
blev helt upptagna av för~varet mot
Napoleons invasion.
Tudor Vladimirescu hade tidigare
ansl utit sig till de n grekiskledda
revolutionära röre lsen Philikl E tai rla. som strävade e fte r a tt stö rta de t
turkiska väldet på Ba lkan. NHr c iai risterna under ledning av lpsilanti~
bror Alexander. tidigare general i
rysk tjänst. i mars 1821 revolterade i
Moldova. ville han emelle rtid inte
finna sig i den grekiska dominan!>en
över rörelsen. Han ~t ällde !-.ig i spetsen för en folkresning i Valakiet. d~ir
hatet mot de grekiska admini,tratörcrna och dc korrumperade inhemska bojarerna förde stora skaror
till hans uppbåd.
Trots militära initi:tlframgångar
tvangs han ganska snart fiirhandla
med bttdc dc stora jorcHigarna och
turkarna. Andra revolutionsledare
började tvivla på hans vilja och fiirml\ga all fullfölja planerna. fiir att
statuera exempel lUt han hUnga ett
par av sina officerare. men blev sjiilv
arresterad den 21 maj 182 1 p!t order
av Alexander lpsilan tis. Mlm Hinge
hade velat gripa in mot !>in rm.:dtiivlarc. Troligen fruktade han ock!>rr,
all denne höll pl\ a tt förhand la med
turkarna om att skiira av retrUtten
frfin Bukarestområde t för dc gre ki~ 
ka revolutionsstyrkorna.

Fom . ni1.11tl sid.

Hämtat ur
U psala 'ya Tidning. onsdag 30 maj 1984.

Foto: JAN-LEO. Ystad

Efter summarisk st11ndrlitt lät Ipsilantis avrätta Vladimirescu i Tirgovi~ te den 27 maj. Resterna av hans
folkuppbåd krossades under dc följande båda m11naderna l H2 1.
Oavsett nederlaget betecknas
l X2 1 1\rs revolution som en vändpunkt i Rum Uniens historia i kampen för frihet och social rättvisa, för
be frielse fr11n utHindskt förtryck och
för hävdande av det rumänska folke ts nationella rllttighctcr. Inte
minst i v11ra dagar fmm står Tudor
Vladimi rescu dUrför som en symbol
för rumiinskt frihetstänkande.
/lans E. Sköld

Samfundet Kungl.
Myntkabinettets Vänner

Vad samlaren ser
l Dragarhmnnsgropens gatupublik

st/ir en som iir road m· numismatik
och liingtansjitllt hålet betilla r.
\ck. kunde han djuptunder marknh·ti.
tliiriirtug och skilling nog kan träffas på.
få grii1·a och se \'{/d han lziuar.
t

:\.feu stiingvln kring gropen. det är bra snu/.
j('irhimlmr hans uppgräl'tlll{/e av fynd
som /.:unde hans samling förmera .
1-'ö r riirniitet.\' skull har man griivt. Och sm
s/.: all hislOriens vingslag begravas igen
i 11.~/iil1 och oktll'lig lera.

co

sammanträder tillsammans med S:t
Barthclemy Sällskapet torsdagen
den 25 oktober kl fl) i Kungl. Myntkabine ttets medaljsal. Stockholm Insänt av vår medlem Kjell Holmberg. Uppsala. som tycker "att den rak(obs. ingång Storg. 41 ). Frank Olrog ryggade personen p1\ bilden pliminner en liten aning om en viiikänd Uppkåserar om S:t Barthelemy. kontra- salanumismatiker". Återges med tillständ av UNT.
markerade mynt och den nya medaljen ställs ut. Förfrisk ningar.

SVENSKA NUMISMATISKA FORENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr + porto
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Minnesmedalj över
GUSTAF ID:s förvärv av

S:T BARTIIELEMY I VÄSTINDIEN
1784-1984
I år är det 200 år sedan Sverige forvärvade ön S:t Barthelemy, genom ett fordrag vid
Gustaf III:s besök i Versailles hos Ludvig XVI och Marie Antoinette. Med anledning
härav utger Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänner och S:t BarthelemySällskapet en medalj, planerad redan av Gustaf 111 och nu skapad av skulptör Leo
Holmgren. Medaljen slås vid Myntverket i Eskilstuna, som också svarar för forsäljDing och distribution.
Gustaf IIJ lät slå åtskilliga medaljer över viktiga händelser under sin regering och pwnerade
ännu flera. Till dem som aldrig utfördes men finns i kopparstick hör den över förvärvet au S:t
Barthekmy 1784. Konstnären har utgått från detta kopparstick när han mode/Jerat den nya
medaljen. Leo Holmgren är en välkänd mynt- och medaljkonstnär (f 1904), som 1944-74 var
chefsgravör vid Myntverket. Medaljen utges i en begränsad upp/n.ga i tre metalkr och 45
mm diameter.

Medaljens utseende
Åtsidan uisw: Gustaf m :s
profilbild, fritt fonnad efter
dels ett porträtt i konstnärens ägo, dels efter Sergels
och Ljungbergers medaljer. På frånsidan ser ui en
karta öuer S:t Ba.rthekmy
med en bevingad genius,
beredd att pwntera den
svenska flaggan. Inskrifterna - på wtin - betyder, att
"ön S:t Barthekmy är förvärvad 1784" samt att
"Jubiket är firat 1984"
vartill kommer de tuå utgi.oonde {öreningOJ"TUlS namn..

Till

Fa kta om medalje n:
Metall
Guld 23 K
Silver 999/1000
1\·l edaljbrons

Dinme ter
4f, mm
4;, mn\

Mill vikt

90

t..·! ax uppl

~

4f~ Iot

20
f,()()

60(1

Pris
Ia050:395:190:-

·l!l mm
fiO K
l priserna ingår fiirpackning, etui. frokt och 2:1.46 't moms. De gäller t o m :11 d ec 1984:
leverans sker i den ordning be~1åil ningnn1a inkommer.

MYNTVERKET,

Box 401 , 63106 ESKILSTUNA. Tfn 016-120300

H ärmed bestiiiles mot postförskott minnesmedaljen över GUSTAF lll:s förvä rv uv S:T BARTHELEMY

........................ st a

190.-

.................. st ä

395.-

Guld 23 K, numrerad upplaga ........................ st ä

13 050.-

Patinerad brons
Patinerat silver 999/1000

Att sä ndas till:

Namn ............................... ............................................................................. .. Gatuadress ......................................................................... ...........................
Postnummer .................................... Postadress ...........................
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......................................................... Tfn

FAGE RSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
mändagen i varje må nad (utom juli och augusti) på Västanfors Industriers
matsal kl 19. 00. 27/ 1O auktion. Lindgärde n. 17/ 11 auktion. Avesta. biblioteket
Fnlgn:
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: T raktören, KöpJag vänder mig till Er tidning angå- mansgata n, Göteborg. Kll 9. 00de n 8/ 10, 12/ 11, 3/12. Antiksektionen 17/ 10,
ende ett mynt jag kommit över. Fö r 2 l / Il , 2/ 12. Lokal Schackspele ts Hus, Haga Kyrkogata 3. Göteborg.
en tid sedan köpte jag e n ask med
gamla svenska koppar- och silver- HALMSTADS MYNTKLUDB. Lokal: Gerekegården, Kyrkogatan. Halm mynt. Ibland dem var e tt myn t, l ö r stad. Möten den 1110, 5/11 och 3/12 med början kl 19.00. Övriga upplysningar: N-E Ericsson, tel 035/12 96 76.
S.M., AdolfFredrik 1769.
Jag har sett i nägra myntböcker. HALMSTADS MYNTKLUBB och VIL LSTADSORTENS MYNTutan a tt Iinna något om myntet ifrå- KLUBB : Gemensam auktion de n 13/10 i Torups Bygdegård. För auktionsga. E nligt myntböcke rna jag har lista och övriga upplysningar, tel 0345/112 95 eller 035/12 96 76.
tillgång till, slutar myntutgivningen
JO,
å r 1768. Kan Er tidning taga fram H ÖÖRS MYNTKLUBB har mö te med auk tion i Höörs Plåts ma tsal Il/
51.
1
0413/22
Olofsson
Evert
Upplysningar:
12.
6/
och
8/11
upplysningar om mynt frå n 1769, då
jag hört. att de t skall finnas några KA LMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mändagen i varje
fle ra mynt från detta ä r.
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar.
Jag tackar pä förhand. och ser Upplysningar: tel 0480/ 136 61. 11 5 84. Auktioner varje gång.
fram emot au f?! höra frän Er tidKATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möte n första helgfria onsdagen i
ning.
varje mänad pä restaurang Storstugan. Stortorgct l. Katrineholm. UpplysNenry A ndersson. ningar: t el O150/ 2 1O45 el 15 1 00.
Å rjiing
KLARÄLVDALENs MYNTSAMLA RE har utställning och auktio n på
he mbygdsgården i Ransäter 18 aug. kl Il. 00. Må nadsmöten den 2 1Il O,
18/1 t kl t 6.00 p!! R!idastrand. Föredrag. fr!lgesport. auktioner m m. Upplysningar: 0563/407 25.
KR ISTlANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möte
med auktion på Hemgärdc n, Norretullsväge n 9, Kristianstad. Listo r och
upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUNDS NUM ISMATISKA FÖRENING har möte n den 3/1 O, 7/ t l och
12/ 12. Lokal: U tbildningshuset. S tudentlitteratur, Åkergränd l. Upplysningar: te l 046/ 12 25 93.
NICOPIA har möten and ra måndagen i varje månad på
Fransidan tll' l ört• s m 1759 - tydligt MYNT KLUBBEN
Trädgärdsga tan 57. Ny köping. Upplysninga r: te l O155/
V
Pensionärsgärden.
exemplar. Kungl. Myntkahineun Foto
13429.67154.1 2841.Faststiilldadaga r:8/IO, 12/1 1, 10/12.
N. Lagt•rgren, A TA
NUM IS MATISKA FÖREN INGEN ÖRESUND. Helsingborg. har möte n
den 2/1 O. 6!1 1. 4/12 pä Borgen. Karl Krooks gata 17. Helsingborg.
Swtr:
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skcllefteå har möten första torsdagen i
Detta är e n myc ke t va nlig form av va rje månad i NV-huset. ko nfe re nsrummet. Upplysningar: tel 0910/1 86 80.
felllisning. som förr e ller senare alla
numismatiker räkat ut för - an ting- SANDVIKEN - GÄVLE MYNT KLUBB håller möte n första o nsdagen
en dc själva läst fel eller l?ltt just varje månad under 1984, utom juli och augusti. i Valbo kommunalhus. kl
denna fräga att besvara. Siffran 5 i 19.00. Upplysningar : tel026/13 Il 77.
1759 har e n sä speciell form - se SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING har samlarmöte på
bilden på ett tydligt exemplar härin- restaurang Posti lj~ n en söndagarna den 14/ 10. I l /I l och årsmöte 9/1 2 med
vid - att dc lätt tas mr en 6:a, om början kl 16.00. Ovriga upplysningar: Björn Carlsson. tel 0500/802 44.
mynte t Ur e n smula nött.
Malmö har möten 25/ lO, 29/ 11
Det Ur nog inte så ovanligt. att SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING,
kl 19.30. Mynten visas i au ktr.
2
20,
Engelbrcktsgatan
n.
kale
lo
IOGTi
samlare tror att dc iigcr mynt av
två föregliende tisdagarna kl
de
n
klubblokale
i
samt
18.30
frän
tionslokalen
denna valör frän 1769 - men det
19- 21. Klubblokalen Kungsgatan 38 A. Malmö häller öppet varje tisdag kl
slogs inga i Avesta med det ärtale t!
19-21 under septe mber- maj.
U .t
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen
efter den 15 i va rje må nad kl 18. 30 i Rcmbostugan. Hedemora. Upplysningar: tcl 0226/562 7R.

TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLU BB har under hösten möten 8/10,
12/11 , 10/12 (dvs andra mändagen i månaden) kl 18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. Pä programmet står
auk tioner, föredrag, lotteri m m. Upplysningar: tel 0410/345 44.
TÄUE MYNTKLUBB, Södertälje har möten i Wendelas rum. biblioteket
Luna. Upplysningar: tel 0755/185 68.
UPPSALA MYNTKLUBB sammanträder pä Skandia, Drottninggatan l A
den 16/ 10 (auktion). 13/11 (föredrag). på restaurang den 11/12 (julfest).
Upplysningar: 018/11 50 00.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på
IOGT-logen Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda, 26/10, 30/11. Myntets
Dag pä Vetlanda Stadshotell 11/3. Upplysningar: te l 0383/158 35 kl 07.0009.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möte andra
mändagen i varje mänad utom juni, juli och augusti. Föredrag o dyl följs av
auktion. Upplysningar: tcl 0345/112 95.
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖRENING, Växjö har möte på Röda
Korset, Hovsgatan Il , kl19.20dcn 4/ 10,2 1/11, 10/12.
V ÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på Jakobsgatan 13 A kl 19.00 den
3/1 Obytesafton med auktion, 7/11 frågetävling, auktion, 5/12 paketauktion,
stort niirvarolotteri. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021/
Il 15 57.

Svenskt i Diisseldorf
Galerie ftir Numismatik (innehavare
Anders Ringberg) har auktion i
Dlisseldorf den 2 oktober. Här finns
en del av intresse för svenska samlare, säsom Gustav Il Adolfs FOrthriksdaler 1632 (SB 2), Kristinas d:o
frän Pommern 1642 (SB 14 XR),
Karl X I:s dukat 1666 från samma
besittning (SB 63); från Riga finns
Karl X Gustavs 5-dukat (SB 75a)
och KariX II :sdukat 170 1 (SB 106).
Från egentliga Sverige märks en
vacker l 1/ 2 mark 1562 (SM 20),
Karl IX:s dubbelriksdaler 161 O(SM
75a) och Gustav II Adolfs 4 riksdaler 1632 (SM 15).
Katalogen kan beställas av ovannämnda företag som har adress
Achenbachstrasse 3, 0-4000 Dilsseldorf l, tcl (02 11) 66 lO 77, Västtyskland.

ÖREBRO NUM1SMATISKA FÖRENING har möte med auktion pä onsdagar kl 19.00 den 24/1 Ooch 2 1/11 i "M" -lokalen, Järntorgsgatan 3. Obs. Ny
adress. Upplysningar: tel 019/13 73 54 o 13 52 13.
2 1. l O Värcnds Numismatiska Förenings
myntmllssa i Sm~ lands Museum.
2.12 Internationell myntmässa i
Hannover.

Oktober
4
27- 28
November
26- 27

AB Stockholms Auktionsverk
B. Ahlström Mynthandel AB

16/ 17

Svenska Numismatiska Föreningen
(endast medlemmar)

22/23
26/27
28/29
28/30

AB Swckholms Auktionsverk

Utländska
Oktober
2/ 3

51 6
11/12
16/ 18
16/ 18
16/18

20
25/26
25/26
31

Diisscldorf. A. Ringberg (se notis!)
Oslo Mynthandel AS, Oslo (se s 180!)
London. Spink
Ziirich, Leu/NFA
Miinchcn. Krell
Nilrnbcrg. Frank KG
Hohnasto. Helsingfors
Köln, SeJmhen
Niirnberg. Kupfcr-Bank
Frankfurt. l'eus

No,•ember
l/ 2

51 9
51 7
7/ 8
JO
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Köln, Milnz-Zentrum
Hamburg. Emporium
Köl n. Kölner Milnzkabinett
Miinchen, Lanz
London. Spink
Milnchen. Hin;ch

December

December
6

13/ 15

Frankfurt. J>eus
Wien. Dorothcum
Diisseldorf, WirHer
Ziirich, Spink
Trondheim. Riihe myntauksjoner

3/ 7
51 7

6/ 7
10/ 12
12/ 13
14/15

Wien. Dorotheum
Essen, Schcnk-llehrcns
London, Spink
Miinchen, l lirsch
Mannhcim, KPM
Utrecht. Van der Dussen

HÅ KAN WESTERLUND
Mynthandel
KÖPER • SÄU ER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDA U ER
Spec. sedlar
Betalar braför sedlar
fåre /930

Vasagatan 42
I I I 20 STOCKHOLM

Tel. 08111 08 07

•

KOPER

SÄLJER

•

VARDERAR

Vi kommer att utöka vår postorderverksamhet Och behöver
därför ännu fler namn till vårt register.
Enklaste sättet att få våra listor och offerter är att sätta in 40 Skr
på vårt postgiro. nr. 702686-7.
Kom ihåg att vi alltid söker guldmynt och betalar högsta pris.

Mynt

Hirsch Mynthandel AB

Medaljer
Numiskmatisk litterat ur

Malmskillnadsgatan 29, S-111 57 STOCKHOLM SWEDEN
Tel. 08-11 os 56,08-21 34 59

Dekorationer

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
år en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 18 företag i tio olika
städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska
Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskningar - Genom
samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina
tjänster.
De nuvarande m edlemm1rn1 i r :

B. Abfströms Mynt handel AB
Kungsgatan 28, Box 7662
103 94 Sthlm 7. tel. 08-14 02 20

Mattsons M yn thandel
Kungsangsgatan 21 B
753 22 Uppsala. te . 0 18- 13 05 54

J. Pedersen Mynt handel

Yngve Alme r Mynt handel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Orebro. t el. 19·1 3 50 6 t

Mynt & Medaljer HD
Sveavägen96.Box19507
t04 32 Stockholm, tol. 08-34 34 23

Peo Mynt & Frimärken AB
Orotininggatan 19, Box 16 245
103 25 Sthtm . tel. 08 ·21 12 10

Amneklevs Mynthandel
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping
tel. Ot l- t O 29 50

Myntet l Malmö
Stora Nygatan 17. 2t l 37 Malmö
tel. 040- t2 99 30

St randborgs Mynt & Frimär kshandel AB
Arsenalsgatan 8, Box 7377
103 91 Sthlm, tel. 08·20 81 20

Hlr sch Mynt handel AB
Malmskillnadsgatan 29
11 1 57 Sthlm. tel. 08-1t 05 56

Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Nybrogatan 36. Box5132
102 43 Sthlm. tol. 08·62 62 6 t

Ticalen My nthandel
Stureplatson 3. 4 11 39 Göteborg
tel. 03 1·20 8 1 11

Kar lsk ro na M ynthandel
Hantverkaregatan 11
37 1 35 Karlskrona. tel. 0455-813 73

No rrtäl je Mynthandel AB
Tullportsgatan 13. Box 4
761
Norrtaljo . roi. o 176- 168 26

R. Uppgren a Mynt handel
Box 3075, 250 03 Helsingborg
tel. 042-11 01 01. 13 67 <42

Malmö Mynthandel AB
Kalendegatan 9, 2 11 35 Malm<i
tel. 040 -11 65 44

Numla Mynt & Frlml rkahandel AB
Kaserntorget6, Box 2332
403 15 Göteborg,tel. 031-t3 33 45

Håk an Wester lund Mynthandel AB
Vasagatan 42. t t 1 42 Slhlm
tel. 08- 11 08 07

o

oo

Skolgatan 24. 502 31 Borås
tel. 033·11 24 96

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel. 08-34 34 23
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AUKTION30
27- 28 oktober 1984
OPERAKÄLLAREN - Stockholm
Sam manlagt ca 2 000 nr

Utländska mynt som cirkulerat i Sverige:
bl.a JEthelred H - efterprägling på Fyrkantig plants.
Gotland- större antal

Sverige med besittningar bl. a:
Olof Skötkonung. Godwin R.
Gustav Vasa, ARBOGA, öre 1522 XR.
ÅBO, mark 1556XR, 1556 R, 1557 RR,
1557 XR, 1558 RR,
1/2 mark 1557 RRR,
8 öre klipping 1557 RRRR.
Erik XIV, 4 öre klipping 1562 RRRR.
Sigismund, daler 1594 R.
Karl IX, 6 mark 1609 R.
5 mark klipping 16 10R.
Förfalskning.
Gustav II Adolf, större antal kopparmynt bl. a.:
kreutzcr 1632
WOLGAST, 4 dukat 1634 RRR,
ta ler 1633 RRR.
Kristina, POMMERN, dukat 1642 R.
ERFURT, 2dukat 1646R.
STRALSUND, taler 1639 R.
WORZBURG? Axel Oxcntiema,
taler u. ä. RR.
Karl X Gustav, riksdaler 1654.
RIGA , 5 dukat 1654 R.
Karl XI, dukat 1694 R.
riksdaler 1676 R (2 ex).
2 l /2öreKM 1661 (2cx).
provmynt u. ä. RR.
RIGA, dukat 1664 RRRR.
POMMERN, 2 dukat 1661 RR.

Karl XII. dukat 1710. 1714. 1715, 1717. 1718.
l öre SM 1715 R.
l / 6 öre SM 1708, fyrkantig plants R.
Ulrika Eleonora, 2 dukat 1719.
Fredrik l, dukat 1745.
Adolf Fredrik. POMMERN, 5 ta ler 1759 RR.
Gustav III, dukat 1776, 1777, 1779, 1782, 1789.
pojköre 1772 R (3 ex).
5 kopek 1778 RR, 1787 (2 ex).
Gustav IV Adolf, dukat 1796, 1800, 1807.
Karl XIV Johan, 4 dukat 1837.
2dukat 1837, 1843.
riksdaler specie 1838 med gravörsignum G, unik?
Oskar 11, 2 kronor 1876 RRR med bredd årtal och stort
EB, kval 01.
2 kronor 1878 med OCH, kval 01.
Plätmynt: l daler SM 1667XR,
l /2dalerSM 1714 XR.

Sedlar, Medaljer, Ordnar
Polletter, Litteratur
Utländska Guld- Silver- och
Kopparmynt
Antika mynt: varav mänga sällsynta
romerska mynt.

Den rikt illustrerade katalogen erhålles enklast
mot insättande av 35: - på pg 3003-1.
Prenumeration 75: - för auktionskataloger och
listor under 1985.

LAGERLISTA 63 HAR NU UTKOMMIT
Den omfattar 92 sidor och erhålles enklast mot insättning av l 0:- pli pg 3003-1

DAHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28-30
Box 7662 · S-103 94 Stockholm

Telefon 08-14 02 20, 10 10 10. Telex 17166 Numisma

