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

e Verksamhetsutveckling 
e Finansiering och likviditetsstyrning 
e Budgetering och redovisning 
e Ekonomisystem 
e Bokslut och årsredovisning 
e Dagligt konsultstöd för ekonomiadmini
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e Revision via A'doff Revision 

A'doff Gruppen AB 
Telefon: 08-32 81 03 
Telefax: 08-30 87 16 
Besöksadress: Dannemoragatan 20 
Postadress: Box 23077 
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SVENSK 
NUMISMA TISK TIDSKRIFT 

har en upplaga på 1.400 ex. 
Ca 1/10 av dessa når utanför Sverige 

- Norden. Europa, USA. 
Tidningen kommer ut med 8 nr per år. 

För annonsering kontakta Frederic Elfver, 
tel 08-777 68 12 (kvällstid och helger), 

personsökare 0740 - 19 36 25. 
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III sida (15 1 X 214mm) 
2:a omslagssidan 
4:e omslagssidan 
l/2sida(l5 1 x 105mm) 
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1.800:-
2.200:-
2.500:-
1.000:-

500:-
350:-
175:-

Sista materialdag: Den l :a i månaden före utgivning . 
He loriginal eller manus och gärna skiss 

sändes till Frederic Elfver efter överenskommelse. 

Annonser som ej är förenligamed 
SNF:s, F/DEM: s och AJNP:s etik avböjs. 
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Svenska Numismatiska Föreningen 125 år 1998 
En återblick på de senaste 25 åren 

Av Torbjörn Sundquist, ordförande 

S venska Numismatiska Före
ningen (SNF). en av dc äldsta 
fortfarande aktiva fiirenin!!arna 

i Sverige, firar i ;'\r sitt J 25-1\rsjubi
Jeum. Föreningen har en inneh;i llsrik 
och intressant historia vars tidi!wre 
epoker beskrivits och tryckts i Ol ika 
fora. Vid föreningens 40-årsjubileum 
1913 nedtecknade dåvarande sekre
teraren. !!rosshandlarcn Carl Lund
ström dess historia i Numismati.~kn 
Meddelanden XX (sid J -63). Samme 
förfanare kompletterade sin berät
telse med förenin!!ens öden och 
äventyr fram t o m r923 i NM XXIII 
(sig J -53). då 50-årsjubileet tirade . 

Ar J 933. då föreningen fyllde 60 
år. var det K. A. Jahnsson som i NM 
XXVII (sid 1-34) bidrog med histo
riken för den förlidna J 0-årsperio
den. Därefter bJc,· det ett ordentli!!t 
hopp ända fram till 1973 då Lars Ö. 
Lagerqvist. vid den tidpunkten sek
reterare. skrev föreningens J 00-:trs
historia i tidskriften Skmrdinmisk 
Numismmik nr 5173 (sid ~-8). 

Min överblick kommer ej att, för
utom i några speciella fall. behandla 
historiken vad giiller medaljutgiv
ning. belöningar. fonder. stipendier. 
heders- och korresponderande leda
möter och stad!!eändringar. Dessa 
områden är utförligt besk~ivna i nr 8 
av Smiirre Skrifler som utges till 
125-årsjubilect. Denna publikation. 
som är förtjänstfullt sammanställd av 
Lars O. Lagerqvist, Madeh:inc 
Grcijer och Ulf Nordlind. är en 
omfattande uppdatering, revidering 
och utökad upplaga av Smärre Skr{{
ter nr 5. som utkom 1987. Förenin!!
ens alla ordförande presenteras :lv 
Ian Wisehn (sid 170- 178) i förelig
gande nummer av SNT. Om Sven 
Svensson, hans samling. donation. 
stiftelse och den sedan Hinge p1\g;1-
cnde inventeringen av samlingen har 
Göran Wahlqvist, fören ingens nuva
rande sekreterare, skrivit en artikel 
som även den publiceras i detta nr av 
SNT (sid 180-182). 

Det iir naturligvis inte möjligt att i 
detalj redogöra för allt som timat 
under de gångna 25 åren för en fiire
ning som SNF med en så omfattande 
verksamhet. Därför begränsar jag 
mig till att översiktsvis heröra det 
som jag tycker är det viktigaste ati 
komma ihåg. 
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AOisclrt•ll till 
juhilt•tml.lut.\tilllnillg<'ll 19i.l. 

Fmo: SNF:s arl.i•· 

Perioden 1973-78 
Ett expansivt skede 
En naturli g start för min betraktelse 
blir fö r..t<\;jubileumsåret 197 3. l 00-
årsjubilcc:t planerades Hingc och 
noga av en kommittc med dåvarande 
ordföranden Nils Ludvig Rasmusson 
i spetsen. Mitt under förberedelserna 
till festligheterna urabbadcs ordfö
rande Rasmusson av sjukdum och 
det blev sekreteraren Lars O. Lagcr
qvist som tog p;\ sig huvudansvaret 
för genomförandet av jubileet. cnga
gentt biträdd av Ernst Nathurst-Böös 
m Il. Man m;\stc sUga att det blev ett 
omfattande och mycket uppskattat 
festprogram med tiivlingsutstiillning. 
föredrag, mcdaljutuelning. galafest
middag och utOykt ti ll Dalarna. Sam
larnas utstiillningar rönte stor upp
skattning. Tiivlingsjuryn gav bidra
gen "Hedlingcr". ''Hur jag ~>a rn l ar 
kinesiska mynt" och "Arbets!Uncr 
genom 600 {tr" dc tre första plat
serna. Prisutdclan.: var dåvarande 
chefen för KMK. docent Brita Mal
mer. Tilljubileet hade instiftats en ny 
belöning som iir förl!nin)!ens förnlim
sta. ln~ i<Hivtagare tilf Gusu!f' VI 
Ado(f·m,•dalj('tl för ji·mnstående nu
mislltlltisk forsknitlg, som blev dess 
namn. var Rasmusson och Lagcr
qvist. Jubi leumsmedaljen skulle p;) 

åtsidan visa Gustaf VI Adolf. det var 
de båda överens om - han var vår 
Höge Beskyddare. han hade varit 
medlem i 50 år. han samlade aktivt 
antika grekiska mynt och renässans
medaljer. l något mindre format och 
med en annan frånsidestext blev 
detta Gustaf VI Adolf-medaljen för 
framstående numismatisk forsknin!!. 
Medaljen. utförd av skulptrisen Ker
stin Kjellberg-Jacobsson. blev slut
giltigt godk:ind av konungen och 
riksmarskalksämbetet den 22 maj 
1973. dvs endast några veckor före 
jubileet. De två första som hedrades 
med den n va utmärkelsen blev två av 

ordens ci!!anter inom numismati
ken: f d o;c~in. pckwr Georg G alster. 
Köpenhamn och f d riksantikvarien 
Bengt Thordeman. Stockholm. 

Till ny ordförande utsåg den nya 
styrelsen. efter arsmötet 1973. Lars 
O. Lagerqvist. Hans ordförandepe
riod, som kom att bli fem år. var 
mycket expansiv. Det numismatiska 
intre~sct ökade markant och med
lemsantalet gick upp kraftigt för att 
som mest år 1977 nå drygt 1500. Den 
s k marknaden gjorde sig alltmer 
påmind under denna tid och intresset 
för all investera i mynt sköt fart . 
Auktionsverksamheten under för
niiml ig ledning av Frank Olrog var 
livlig och ornf'attande. Olrog.~ som 
lrtsftgs till auktionskommissarie efter 
den - legendariske Georg de Laval. 
blev utomordentligt uppskattad för 
sill hUngivna arbete med auktio
nerna. 

För att rå bjuda på föreningens 
auktioner måste man vara medlem 
och det bidrog naturligtvis till att öka 
medlemsantalet med en och annan ur 
investerarnas krets. 

l förenin!!ens iildsta skriftserie 
Numis11tatisk~t Meddelmulen publi
l:Cntdcs under år 1973 två volymer. 
Tilljubileet presenterades NM XXXI 
med bidrag av Brita Malmer, Ernst 
Nathorst-Biiös. Nils Ludvig Ras
musson. Bertel Tingströrn. Torgny 
Lindgren, Frank Olrog. Lars O. 
Lagerqvist m Il . Senare lrttder året 
utkom första delen av Ulla Ehren
svlird~ corpus över medaljgravören 
Erik Lindbcrus livsverk i NM 
XXX II : l. Det skulle dock dröja ~inda 
fram till 1988 innan NM XXX II :2 
blev fiirdig och kunde publiceras. 
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Georg Gals re r. Ulla ll'e.wermark och Emsr Nar/wrsr-Bäös i 
Swrens Hisloriska t\lfuseum korr före iirer/iimmmder m· Gusraf 

VI Adolf· medaljen r il/ Gals r er 1·id jubileer 197 3. 
F oro: Benil Kjell. Suuem HislOriska Museum. 

Föreningen och hela det numisma· 
t i ska fä ltet drabbades av en stor för
lust genom Nils Ludvig Rasmussons 
bortgång i slutet a\' no'Vember 1973. 
Rasrilltsson var en av de verkligt 
stora inspiratörerna för både profes
sionella och amatörer inom numis
matiken. 

Ett par generationer har fatt sin 
numismatiska skolning genom Nils 
Ludvig Rasmusson. ~ ~ 

För- sin stora numismatiska gär
ning hedrades Nils Ludvig Rasmus
son posttunt med Gustaf Yl Adolf
medaljen ,·id årsmötet 197-1. 

Kung Gustaf Yl Adolf avled 15 
september 1973. För att hedra den 
nye monarken Carl XVI Gustaf lät 
SNF slå en medalj i samband med 
tronskiftet. Exemplar nr l i guld 
ö,·erlämnades till konungen a\· en 
delegation från SNF den 6no,·cmber 
1975. 

Kommitten mot Mvntförfalsk
ningar startades i början· av 70-talct 
som en samarbete mellan KungL 
Myntkabinettet (KMK) och SNF. 
Denna kommine arbetade under lång 
tid med många svåra falL Senare 
under 80-talet kom även mynthand
lama med via representanter från 
deras intresseorganisation Sveriges 
Mynthandlares ~ Förening (SM-F). 
Antalet ärenden avtog markant under 
senare delen av 1990-talet och verk
samheten lades ned 1998. bl a på 
grund dcrta. 

Föreningen arrangerade under den 
aktuella perioden ( 1973-78) sex 
resor för medlemmar till dc vikti
gaste av Europas storstäder: Berlin/ 
Dresden november 1974 ( 14 delta-
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Bergspriingare Axel 
O. Larsson nwrwger 
2:a pris m· docenr 
Briw t\4almerfiir si u 
bidrag .. Hur jag 
smular kinesi.tka 
mym" i SNF:sjubi· 
fei/IIISIIISIÖ{fning 
ICJ73. 
Forn: Brrtil Kjt'il. 
Swrens 1/iswriska 
tlfusetml. 

Jubileumsmiddagen 
1973 i Kungl. Mym
kabinellel.~ medalj
sal: fn·fil. dr Ge01-g 
Galste1: doc<•nr Briw 
.If almet: l :e amik
mrie Lan O Laga
ql·ist. fm Lundgren. 
Oslo. och al'lle/nings· 
direkriir KE f{i;gnet: 
Kunxl. \fiuel'ltell 
Hi.noric & Amikrirer.~ 

Alwdemit•11. 
Foro: Brrtil Kjell. 
Swtens Hisloriska 
t'vfUSl'llm. 

garc). Moskva/Leningrad :.eptember 
1975 (42 deltagare). London mars 
1976 (mer än 30 deltagare). Wien 
november 1976 (mer än 30 delta
gare). Paris april 1977 (47 deltagare). 
Romm:0 1978 (mer än 20 deltagare). 
Intresset var som ~yncs stort. 

Under samtli (!a dessa resor. för
utom den till Rom. var Lagerqvist 
guide och han öste sitt stora vetande 
om Europas historia över förtjusta 
och vetgiriga resen~irer. Vid Rom
resan. som genomfördes i samarbete 

med Kungliga Myntkabinettets Vän
ner. var det Harald Nilsson sclm var 
reseledare och sakkunnig guide. 
Senare försök att arran~era utlands
resor har tyvärr stupat pa för rå delta
gare. 

Förutom det stora jubileet 1973 
var SNF samma år vii rd och arrangör 
för Nordisk Numismatisk Unions 
(NNU) möte. som hölls i Yndstena. 
NNU avhiilh.:r vartannat :i r möte med 
ett rullande viirdskapsschema för -
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Tronskiftesmedaljen än•rliimnas till KommR Carl X\11 Guswf 
på Swcklwlms ,fl ou i nol·ember 1975 m• ordflirmule 

Lars O. Lllgerql'is t. Fow: SNF:.f arki1·. 

\Vera Eksträm moltar Elias B renner-medaljen tn· Lars O. 
l~1gerql'i.w. i barocksalen pcl Starens Historiska Museum. l'id 

årsmötet 1977. Foto: Michael Olsson 

medlemsföreningarna. Det inneblir 
au varje mcdlcmsförcning. med 
nuvarande antal föreni ngar, iir vlird 
vart 12:c år. Fr;in mötet i Vadstena Il 
juni kan man rapponera au delega
terna efter sedvanliga unionsför
handlingar besökte Vadstena sloll. 
kloster och kyrkobyggnad under sak
kunnig ledning. 

Under 70-talet var de ledande 
svenska numismatiska tidskrifterna 
Skandinavisk Numismatik och Mwu
kontakt. Inom SNF:s styrelse kom 
frågan upp om inte föreningen borde 
ha en tidning som språkrör för si na 
aktiviteter och för all kunna sprida 
kunskaper i ämnet till den allt större 
medlemskadern. Förhandlingar för
des med ägaren till Myntkontakt om 
ett eventuellt köp och i m;~j 1977 
blev iigarbytet ett faktum. Myntkon
rakt nr 5177 blev SNF:s debutnum
mer. 

Ambitionerna var höga och allt 
vad föreningen kunde stiilla upp med 
av expertis och skribenter mobil ise-

racles. Till ansvarig utgivare utsågs 
Lagcrqvist och till huvudredaktör 
Torgny Lindgren. 

Under dc första åren fick tidskrif
ten en undertitel - Svenska Niunis · 
matiska Fiireningens Tidskr({l. 

Det namnet bestod fram till 1986. 
då det ändrades till Svensk Numisma· 
tisk TitLvkr(/i. Ett namn som gäller än 
i dag. För en beskrivning av Mynt· 
komakt - Sl'ensk Numismatisk Tid
.1·kr(/i hänvisas till SNT nr 6/97, dlir 
Kjell Holmberg utförligt redogör för 
tidningens 25-i\riga historia. Genom 
tidnineen blev kontakten med med
lemmartut viisentligl förblittrad och 
utökad. Dock blev~ kostnaderna för 
tidningen i bö•:ian mycket större iin 
man kunnat ana. SNF:s ekonomi 
blev hiirav starkt f'örsiimrad. 

F d bankokommissarien Torgny 
Lindgren. som under lång tid varit en 
av de tOngivande inom svensk 
numismatik och SNF:s ordförande 
1953-61, tilldelades vid årsmötet 
1975 Gustaf VI Adolf-medaljen. 

Sveriges i\1/pll 1719-1776. Swck
holrn 1953. är e tt av hans viktigaste 
verk på myntområdet; i övrigtligger 
hans frlimsta insatser inom områdena 
sedlar och medaljer. 

Från årsmötet 1976 vill jag nämna 
att f d antikvarien tillic Ulla S. Lin
der Welin förärades Gustaf VI 
Adolf-medaljen för sina insatser, 
främst inom områdena islamiska 
mym och svenska kopparmynt. 

Under våren 1976 lyckades styrel
sen arrangera ett lika efterlängtat 
som uppskattat besök - för en be
gränsad skara medlemmar - på 
Ericsbergs slott för att på ort och 
ställe få se delar av den ytlerst fina 
myntsamling som den Bondeska 
ättens friherrliga gren har i sin ägo. 

År 1977 inkallades ett extra års
möte. föranlett av au en ny organisa
tion inom den numismatiska före
ningsvärlden hade bildats - Sveriges 
Numismatiska Riksförbund (SNR) -
med Sven Jardestål som dess förste 
ordförande. Detta förbund gjorde 

Parisresan 1977. be.tök p~ Lt1 Momwie. l)ltmd beviikama 
ses bl a Nils-Uno Fonulluler. Frir:. Ht•ltl. /Jertel 7ing.Wriim. 

/1'/ade/eine Gtdjet: Amte·Maril· och Fmn/.. O/mg och 
Lars O. Lugerq1·ist. Fow: Rw~t• Rodt•Sftlm. 

Från årsmätesmiddagen 1977. Fr h ses Robert Feldt. 
Fronk O/mg. Ulla S Linder \\~lin. Sydvar Nilsson mjl. 

Foro: SNF:s m·ki1·. 
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Tre m· wsrällanw •·id ··,\f.\/lreu Da,l( ·· 19<'H: Fr,. 7ilrhjiim Und. Fiire lletlHigninJII'nl Falu koppargmm •·id SNU: s miite 1983 
lt'.l i {Åytlt/{1./iult•r Jr,. Tuukka Tal•·ia. P ekko San·as fr. m 

Finlandoch Briw M alme~: Foto: SNF:s arkil: 
JiJrbjiim Swrdquiu och Bertel 1i11g.flriim. Fow: S,\'F:• nrl.i•: 

anspråk på au s~hom en paraplyorga
nisation organisera de lokala och 
regionala myntföreningarna runt om 
i landet. 

Svenska Numismatiska Före
ningen är sedan dess grundande en 
fOrening som organiserar medlem
mar fr.in hela riket. om framgår av 
namnet. Entusiasmen för au SNF 
skulle bli medlem i denna nya orga
nisation var begränsad. Styrclscn 
1yck1c emC'II C' rtid att frågan var av 
stor principiell betydelse och au den 
borde understiiilas medlemmarna vid 
ett extra årsmöte. Mötet hölls på His
toriska Museet i Stockholm med frå
l!an om en eventuell anslutninl! av 
SNF till SNR som det enda ärc.ndct 
på dagordningen. Debatten. som blev 
livlig, inleddes med ett anförande av 
Jardestål. dUr han redogjorde för 
S R:s ambitioner. Den efterföljande 
voteringen utföll med 75o/c av rös
tema mot en anslutning. SNR var 
verksamt fram t o m 1982 med bl a 
utgivning av medaljer och en tidning. 
Som mest organiserade SNR 39 
lokala föreningar från Skåne i söder 
till Norrbollen i norr. 

Jag vill hUr också niimna något om 
de vid det extra årsmötet utdelade 
belöningarna. Museidirektören Brita 
Malmer förlirades Gustaf VI Adolf
medaljen för framst:iende numisma
tisk forskning inom den vikingatida 
numismatiken. Till fru \Vera Ek
strom. änka cfler storsamlaren Gun
nar Ekström. överlämnades Elia~ 
Brenner-mcdaljcn i f6rgyllt silver. 
som hon tilldc.:lat~ vid årsmötet 1976. 
Det var en hedersbevisning for den 
donation som gjorts av fa miljen 
Ekström. för att genom en stiftelse 
bekosta den s k Ekströmska profes
suren i numismatik och penninghis
toria i Stockholm. 
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Det ~nabbt viixande antalet med
lemmar ökade arbetsbördan kraftigt 
för dc ledande inom styrelsen. som 
alla arbewdc ideellt. De ekonomiska 
fr~gorna lick inte tillr!ickligt mycket 
tid och mn~org. Som en följd av delta 
blev föreningen~ ekonomi för~va
gad. 

Perioden 1978-88 
Konsolidering och nya ideer 
Vid :Or~mölcl i Uppsala 1978 avgick 
hela styrelsen för att ge plats åt nya 
krafter med ambitionen att förbättra 
den ekonomiska situat ionen. Några 
ur den gamla styrelsen invaldes do!.: k 
i den nya. 

Bankkamrer Göran Bergcnstn, hlc 
bil.:v den nyn styrelsens ordförande 
och bydtchefen Nils-Uno Fornander 
kas~afilrvaltare. Fornander. som var 
en verkligt kompetent ekonom. orga
ni~crade och genomförde den linan
sicila rekonstntktionen. 

Under 13ergenstnihlt:s och Fornan
tiers ledning tog ett nytt SNF form. 
S1or energi lades ned på att få före
ningen ekonomiskt solid. Ett pro
blem var att kostnaderna måste redu
cera~ i takt med att medlemsantalet 
sjönk. Det var en drastisk nedgång i 
antalet mcdh:mmar mellan 1977 och 
1983. Under den perioden ~jönk 
medlem~antah:t med nästan 33 lk 
(fr.in 1520 till 1027). Vidtagna åtgär
der 'i'ade ~i g 'erkligen vara a\ 
nöden. da antalet medlcmmar år 
1988 var nere i 923. Förenimten~ tid
ning. '>0111 alla ~~~~~ag var-1 eli måMe. 
var den stora ekonomiska bördan. 
Styrcl~cn gjorde stora anstriing
ningar för att få in annonser och en 
annonsackvisitör utsågs inom styrel
~en . Trots alla :mMriingningar och 
allt ideellt arbete iir det t ryckning~ 
bidragen fr~1n Sven S\'enssons stif-

te lsc (och under senare tid Gunnar 
Ekströms sti ftelse), som slikerstUller 
utgivningen a' ' SNT. Alla som med
verkat i iidnin!!SUI!!ivnim.! vet att det 
:ir ett stort ekonoriiiskt ,:-ågspel. Det 
!.i r dUrför en verklig prestation av vår 
förening att under så lån!! tid ha 
m:iktm n1ed att ge ut en sa hÖgkla i g 
publikation som SNT. Jag vill verkli
gen framföra en mycket stort tack till 
alla de personer som utan ersättning 
:' r efter år medverkar lill all produ
cera vår medlemstidning. Mer om 
detta Wngre fram. 

Bergenstråhle hade många goda 
ideer om hur SNF skulle bli en mer 
synlig fiirening och hur man skulle 
profilera sig. En av dessa var an mera 
regelbundet hålla årsmöten ute i lan
det och inte som tidigare nästan 
t:nbart i Stockholm. Lokala före
ningar erbjöds att som medlemmar 
ansluta sig till SNF och de visade sig 
vara både roade och intresserade av 
att få vara värdar för våra årsmöten. 
Under det första året. 1978. då vi tog 
1!11101 föreningar som medlemmar. 
anslöl si!! 12 st. Antalet har varierat 
under l\ren och har som mest varit 27. 
l dac har vi 24 anslutna föreningar. 

Tanken var att vartannat år kimna 
ha årsmöten utanför huvudstaden. 
Exempel på mötesorter utanför 
Stockholm är: Uppsala 1978. Sig
tuna 1980. Växjö 1982. Vetlanda 
1986. Kalmar 1988. ~ lariehamn/
Aiand 1990. Si2tuna 1995. Lundl
~ lalmö 1996. f fallet ~lariehamn/
Aland tänjde vi lite på gränsema och 
en del kritik hördes. Dock ftirsvamdc 
~ ig styrelsen med au Åland en g:mg 
vari t svenskt och att ålänningama 
sjiilva anser sig vara. om dc blir 
avkrih•da ett svar. mer svenska än 
fin ska ...... Mötet på Åland blev ett av -
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de allra trevligaste under min tid i 
föreningen. Alänningarna visade en 
gästfrihet och frikostighet som man 
sällan får uppleva. 

Ett annat av Bergenstråhles initia
tiv var att sammanföra de olika lokal
föreningarnas ordförande i en ordför
andekonferens för att diskutera 
gemensamma problem. Möten skulle 
hållas en a två gånger 0111 åretmed de 
olika lokalklubbarna som värdar. 
Under några år kunde ordrörandc
konferenserna !.!cnomfördS. Det blev 
dock i längden~ för dyrt för de före
ningar som ofta verkar med små 
resurser. Bcr!!enstråhle hade även 
andra saker St)m han vi lle !!enom
driva. En ide var att försök<l hjälpa 
museerna ute i landet med att få ord
ning på sina numismatiska sam
lim!ar. Tanken var att SNF skulle 
kunna hjiilpa till med numbtnati~k 
expertis för att katalogisera dc 
numismatiska objekten på landsorts
museer och kanske även de sam
lingar som ännu kunde finnas i läro
verk/gymnasier utanför Stockholm. 
För att komma vidare bildades ett 
samarbetsorgan. Numismatisk Sam
verkan. NUMSAM. bestående av 
representanter för SNF. KMK. Nu
mismatiska Institutionen och SMF. 
En antal möten hölls för au få fram 
en arbetsordning och fördelning. 
Entusiasmen var emellertid inte så 
stor och det var inte Uiu an komma 
igång med någr.t bra projekt. Organi
sationen lades ner efter en par itr. 

En av fören ingens återkommande 
aktiviteter är att organisera medlems
utställningar. l mars 198 1 arrange
rade SNF i samarbete med KM K 
"'Mymets Dag"' i Historiska museets 
lokaler. 

Tävlingsutstlillning. handlanniissa. 
föredrag. expertisering av besökares 
objekt. speciell frimärksstämpel och 
presenwtion av fören ingen var några 
av de aktiviteter som de ca 2000 
besökarna kunde glädja s ig åt. En 
speciell affisch hade tagits fram. 
Marknadsföringen av evenemanget 
gick trögt (inbjudna journalister lyste 
med sin frånvaro), men via annonser 
kom folk ändå och som enda tidning 
införde DN en liten efterhandsrap
port i positiv anda. 

När vi nu är inne på frågan om 
marknadsföring, och hur slumpmäs
sigt kännedom om föreningen kunde 
spridas, kan jag inLc låta bli att 
berätta vad som hände i samband 
med myntstölden på KMK i maj 
1983. Sedan 1970 visades utstiill
ningen Världens Mynt på Kungl. 
Myntkabinettet. Vid lunchtid freda
gen den 6 maj blev vakten nedslagen 
av en yngre man i 20-25-årsåldern. 
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Fmuk O/ro~ och 7i>rbjUm Suudqui.ll bt•riitlar om SNF iufiir reporta[i<' i ON 1983. 
1:11111: /)au 'fite/mau. 

De beliinodt• 1·itl <1r.vmiitet 1983 vam/l((h• i 1·iir.wlt•lf 1'111-li.Horiska Museet.r gtird: 
fr l' lldw;~an•w KlasJn. Maj m t· 6sfl•t;~rm. N-U Fomwtdt•r. Ulla \Vpstermark, 

E Gmnhy. t\. O. Larsson, (; l/o/st. Il Ljung 1/("il 1-1 Franaf11. 
foto: 'li1rhjiim Sundqui.H. 

Il. M. Kwunl[i<'ll 111111111r 1986 medaljgilmrji-<1n ('Il SNF-If<!lt•[iation besu)ende m· fr,. 
Fmnk Olrog. Giirun lkt:~envtrtillfe oc!t 'fitrbjiim Smulqui.vt. foto: Torbjiim Zrttlig. 
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-· Elsa Li11dberger. Nils-U11o Fonramler och Nom/d Ni/\ ron •·id 
im·iglliiiC?,ell m· SNF:s nya lokaler 1111 Btmerguum 1991. 

E11 sl.tll flir jilrt•llilr~t·n• ".'" lol.ala pti llmurrgaum 1•it/ 

Foto: Gabriel Hildelmmd. 

Därefter sparkade han sönder en 
monter och tOI! en unik Konstantin· 
medaljong i gt;ld. slagen i Trier 326. 
Mcdltljongen viiger -1 112 solidi. vil
ket moL~varar drygt 20 gram. Hiin· 
delsen blev mnurligtvis före mål för 
pressens uppmlirksamhet. Lite action 
skalltill för att locka journalister. En 
journalist fran DN inforn1erade sig 
om tillgreppet. Dagen därpil kunde 
man Hisa om omständi!!heterna \·id 
den aktuella stölden a\'=' den värde
fulla medaljongen. Som slutkläm 
hade journalisten tillfogat en undran. 
om medaljongen C\entuellt skulle 
dyka upp vid SNF:s årsmöte några 
da!!ar senare för all då delas ut som 
belöning till någon uppskattad med
arbetare. Niir jag liiste detta trodde 
jag inte mina ögon. Detta var ju 
direkt kränkande för SNF. En ant>· 
dan om att S 1F skulle dela ut stöld
!!ods som belönin!! vid sitt stundande 
årsmöte kunde ba;::J inte fa stå oemot· 
sagd. Inom tyreben be<;löts att kon
takt måste tas med DN:s lednin!! för 
att få en förklarin!!. Frank Olroi och 
undenecl..nad fick företräde~ hos 
DN:s chefredaktör. som \id den 
tiden var Christina Jutterström. Vi 
förklarade för J utterström att vi si\ g 
mycket allvarligt pil de t över1ramp 
hennes medarbetare gjort. Av lojali· 
tetsskäl försvarade hon sin kolle!!a 
något i biirjan men hon frågade. o~n 
DN på nilgot sätt kunde gottgöra för
eningen för det inträffade. Vi. Frank 
och jag. hade före mötet bestämt oss 
för au inte kräva en dementi (skadan 
var redan skedd) utan an det bästa 
sättet fOr SNF att bli kompenserad 
vore att DN skrev en informativ och 
positiv artikel om oss. Mötet utmyn
nade i att J utterström beordrade aktu
ell journalist att göra ett fylligt repor
tage om .. föreningen. Journalisten 
kom till Oslcnnnlmsgatan 81 . diir vi 
då hade vårt kansli. utan större entu
siasm inför tvångsuppdrageL men 
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im·i,r:nillgt'll IIJ92. /·mo: Gabriel Hildt'immd. 

han gjorde en bra reponage om SNF. 
~om fylligt pre!>cnterade~ pii 1/3 'ida 
den 19 september 1983. 

Som ovan niimnll> var SNF anwa
rig för N NU-mötet 1973. Vlirdskapet 
blev 1983 återigen SNF:s. Styrebcn 
besHit att denna gang förlägga mötet 
till Faltill och Avesta under hell!en 
2-1-25 september. Huvudamaktiu
nerna var Falu koppargruva och det 
nyöppnade A'·e~ta myntmuseum. d:ir 
BenellingMröm nedlagt en utomor
dentligt fint arbete på an ~kapa en 
anraktivt mu~cum. Unionsmöte~för· 
handlinl!arna. fOredrag och uniun· 
smiddag utgjorde tö'rdagen~ pm
gram. Falu koppargruva. som be
söktes under ~öndagen. blc\· en ofiir· 
gllimlig upplevelse. Avesta Mynl· 
museum. ~om tillkommit genom 
Axel Ax:son Johnson och han!. 
familj. blev niiMa punkt på program
met. Ting~tröm tog emot och gui-

Mmril'a Cola!Jiell'.1ki I.ÅIIIII!Jy nj11tc•r i 
SNF:.1' biblioteks liishiima på llaner
!1011111 17. ,..o to: Gahrie/ Il ililt>lmnril. 

dadc \akkunnigt i dc \makfullt 
inredda lok•llcrn•l. 

Tre numi~rnatiker belönade~ under 
HO-talet med Gustaf VI Adolf-meual· 
je n. 

Overrebagforer Holger llede. 
dan~k numismatiker och l.Hlrsamla
re. fkk den vid 1\rsmötet 1981 fiir \in 
gärning inom friim~t nortli~k numi'· 
matik. KMK:~ museidircktiir fil lic 
Ulla \\btcm1ark fick den vid al'\mii
tel 19!13 för in~at~cr fr.im\1 inom 
an til..en' numi\matik och \' id aNnö
tct 1987 gavs den till profe,,ur 
dr.phil. Kolbjurn Skaare. O~lo. mr 
Mom in~aber inum nurd1~k numJ\· 
mat i k. rr;im'lt da den medeltida. 

En av SNF:s allra viktiga~te vcrk
~amhet~områden Ur utgivandet av 
numismatbk litteratur. Den traditio
nen var .. tark under perioden 1983-
88. d:1 inte mindre ;in fyra volymer i 
S 'F:~ \kriftserie NM publiccr.Jde<,. 
Fiir-.t kom Ni\/ XXXIII. 1983. tilliig· 
nad f d rik,antiharien Benl!t nwr
deman ~om under toh· :ir pa~:\0- och 
.JO-talen \'arit S F:-, ordfilmnde. 
Senare ~amma ;k uti!:J\ ~. med anled
ning av SNF:~ 110-T.r..jubilcum. NM 
XXXIV med bidrag av Kenneth 
Jnn.,.,on. Monica Gnlabicw~ki. Tom 
llerl!roth. Tuukka Talvio m 11. lan 
Wi,7:JuJ och Emst NathON·Ilii(i~ f<ir
fattadc lill,ammans NM XXXVImed 
titeln Numi.wnmiska jor.1kml' och 
mynt.wmlare i S1·erige fmmti/11830· 
lllll't. Den utl!avs 1987 och blev med 
r:itta mycket upp~kattad. Som ovan 
tidigare niimllL'I kunde. efter ~((lm in· 
~at~er av Ulf Nordlind och Ni i~·Unu 
Fnmander. den andra delen av Ulla 
Ehren~viird' verk om Erik Lindberg 
ge~ ut 1988 ~om NM XXXII:2. en 
katalog som ;ir IOrcdömlig i sin nog· 
grannhel och rikedom på infonna
tion. En annan skrifts~.:r i c som oeks:' 
niimn1~ lidigare iir Smiirr(' Skr(fter, 
var~ mr~ta utg:'tva med förenings
fakla utgav~ 1977. -
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Reseverksamheten. som i stort 
legat nere sedan 1978. kom i lite 
blygsammare ~kala igung igen vid 
mitten av 80-talct. Som exempel kan 
niimna~ den resa ~om pa våren 1985 
gjordes till n5gra av vår.t Vasaslon. 
Mottot för clagsutOykten var ··1 Gu~
tav Vasas och hans söners fotspår··. 
Resan gick ti ll Rydboholm. tHir 
fm11iljen Douglas wg emot och 
visade det s k Va~atornet med beva
rad inredning fr:in 1540-talet. Grip~
holm blev nä;.ta anhalt med I!Uid:td 
visninc och röan :w~lu tadc~ med 
änsoppsmiddag och föredrag i Erik 
XIV:~ fiingcbcvaning pa Orbyhu~ 
Slott. 

SNF har. fr o m Gu~ taf V. lando.:t ~ 
monark ~om ~in Höge Beskyddare 
(Oscar Il var l :c hedersledamot). En 
tradi tion [ir att till Konttni!Cn övcr
lämna o.: tt exemplar av dc -mcdaljer 
som SNF lfl tit sia. l mars 1979 och i 
juni 1986 uppvaktades H. M. Kon
ungen av delcgationcr från SNF med 
sådana tucdaljg:1vor. 

matisk 1/d.~krift är en huvuduppgift. 
Det kriiver :m vi verkli!!en håller ett 
han grepp om ekonomin. Kassaför
valtarpn~tcn är en av de allra vikti
g:l'lC pustema i styrelsen. Efter Nils
Uno Fomandcr. som 1982 av!!ick ur 
~tyrchcn. har Ulf 1ordlind -på ett 
föredöm ligt sän skön före ningen 
ekonomi. 

Förenineens kansli och samman
trHdc~r'!.mlåg Hinge i en hyreslligen
het på Ostcm1almsgatan 8 1. Det var 
en föga Undamlilsenlig. liten och 
omodern läcenhet. l samband mo.:d 
all hela fastigheten skulle totalreno
vcra-. och hyresrättema ombilda.~ till 
bo-.wd-.r.iuer nv11ade SNF cenom 
-.wrt tillmötesgående till -Sand
hamn~gatan 51. Från styrelsen var 
d.: t ~edan länge c11 önskemål all på 
n:lgot s[ill förbättra lokalsituat ionen. 
All ra helst ville vi ha en e!.!en lokal. 
En möjlighet visade sig ge~om att vi 
skulle kunna ha en lokal t i ll samman~ 
med Sven Svenssons stiftelse. Fram
stili lning gjordes därför till Kammar-

År.wtiJret / 99.J i SNF:., lol..alt>r pli /Jmtt;Y!IIIUIII. Fmo: SNF:s arki1: 

Perioden 1988-98 
Koncent ration på känt
verksamheten 

kollegium med förfrttgan om Sven 
Svenssons stiftebe kunde f?l t i lb t ~nd 
all köpa en boswdsrUmlrigcnhet. 
Tillstånd gavs och arbetet med att 
finna e11 lämpligt objekt satte~ igang. 
Efter många utviirderingar och för
handlingar kunde Sven Svensson~ 
stiftelse-och SNF tillsamman~ Oytta 
in i sin nyinredda Wgenhct l"' Baner
gatan 17 i november 1992. Eli or
dentligt lyft för SNF. vilke t firades 
med ell invigni ngsparty. Om den nya 
lokalen kan man Hisa eu reportage i 
SNT nr 5/93 (sid 138-139). 

Förenineens bibliotek hade och 
har under senare tid utökat' genom 
inköp av enstaka böcker och hela 
samlinear. Nils-Uno Fornander lade 
ned mycket tid och kraft p; all för
biiura biblioteket. Han lade ock~~ ner 
stor möda på arkivets ordnande 
genom att binda in föreningens pro
tokoll och korrespondens. För niirva
rande är det Ulla We~tcrnwrk, som 
utnylljar vitrt forskarrum. som har 
ansvar för vården av biblioteket. V{l rt 
bibliotek lir frUmst av~cll alt vara dl 
referensbibliotek. dii r tm:dlcmmar 
skall kunna silla och Mudera olika 
numismatiska Umnen. 

Skriftserien Numismatiska Ilied
delmulen har. som tidigare berört~. 
tllökats kraftigt under det senaste 
decenniet. Et! omfallandc volym. 
NM XXXVII. med bidrag från ell 
stort amal numismatiker från m5nga 
länder. gavs ut som fcstskrift til l Lars 
O. Lagerqvis t på han~ 60-:irsdag 
1989. Lagerqv i ~t kiinda l>ignalll r LLt 
blev ti teln på boken. Det blev den 
hittills omfångsrik<tstc volymen i 
serien. 

En :l\' sven. k numismatik\ -.wr.t är 
Bror Emil Hildebrand ( 1806-1884 ). 
SNF:s styrelse hade under en tid dis
kuterat au hylla honom med en 
volym av Numismatiska Meddelan-

Arsmiitet /1)1)5 ptl 
Kullllf"l'll i l.u11tl. 

Vid årsmötet 19l!H. förlagt till Kal
tnar med Viirends Numismatiska filr
ening som viird. avgick Göran Bcrg
enstr5hle ur styrelsen efter tio 
intensiva ilr som nrdfiirandc. Vid det 
konstilllcrnnde mötet fick jag fiirtro
endet att bli ny ordfiirande. Kontinui
teten inom styrelsen behölls genom 
att de all ra nesta var villiga att fort
slilla som ledamöter. Min ambition 
som ordförande var/Hr all föra SNF:s 
viktiga traditioner vidare. Att sUkcr
stUIIa puhliceringsvcrksanlhcten 
med Numi.l·mmiska Mcdddrmdcn. 
Smärre Skrijier och Sl't'JIJk Numis-

ltm ll'i.ul/m, 11_1"1!/il·t•ll 
korre.spmrtlt•mlllll' 
h•tlamm. t/t Ulril.a 
Boml'.lfaj och 
Richard Kjelljlrt'll 
/II(J/1(11" /((IS/1111.\'S0/1· 

Sl i(lt'lltfit•Jor/t 
nwdalj m·j(irt'lliiiJI· 
1'/1{ onljilrmult•. k .:JL'L.:::::..;..._....,.IIIIr.JII ... --.. __ _, Fow: SNF:.s arki1: 
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den. Hildebrands klassiska verk A ng· 
losachsiska mynt (2 utg.. 1846 och 
1881 ) är fortfarande referensverket 
par preference i nom omr;\dct. U n der 
redaktörskap av Kenneth Jonsson 
utgavs år 1990 den sedan länge pla· 
nerade Hildebrandvolvmen som NM 
xxxvm med bidrag från ett stort 
antal internationellt kända forskare. 
Två år senare - 1992 - var det da!!S 
för ytterligare en festskrift. Denna 
gång gällde det Ulla Westermark 
som till sin 65-årsda!! hedrades med 
NM XXXVIII. Denna volym, för
tjänstfullt redigerad av KMK:s 
Harald Nilsson. gavs ut med titeln 
Fl01·ilegium Numismaticum. 

Avesta Myntmuseum blev förem:il 
för nästa Numismatiska Meddelan· 
den år 1995. Bertel Tingström. som 
byggt upp museet. gjorde en fyllig 
presentation i NM XXXIX. Samma 
år firade vi vårt lands l OOO· •'ri~a 
mynthistoria på många siitt. SNF 

NNU:.~ mlite i Stockholm 1995. Viilkomsllräff i SNF:s lokaler. l l'imlet .•·e.1 A1ulers 
Nordi11. Sven Spnste.b.•· och Kolbjwn Skaare. Norf:e. Mats Molmt•J: lan \Vi.~tf!m. 
KC'IIIIl'til Jonsso11. !J rita Malmer och Ulf Nord/il/{/. Foto: GoiJri{'/ 1-/ildC'Immd. 

Pmfessor rmeriw Brita ,'v/almer tillsammrms mNI 
konsl/Iiiren Gum·or Sn•nsson Lundhist •·id NNU:s miiu· 1995. 

SNF:s kassajön·a/tare Ulf Nord/i/l(/ diskuteror nilgot1111mi.wuuiskt 
med Numismmiska Föreningen i Åbo:s ordförtmde Tom C. lkf1:· 

roth t•id NNU:s möte i Stockholm /995. Fow: Gabriel Hildebrand. Foto: Gabrie/ 11ildrbrmul. 

bidrog med att ge ut NM XL. med 
titeln M.mtningen i Sverige 995-
1995, där den svenska mynthistorien 
beskrivs med ell kapitel för varje 
århundrande. Inte nog med an SNF 
under 1995 publicerade två viktiga 
volymer i NM, vi hade ocks5 au pla
nera och genomföra NNU:s möte. 
Denna gång valde vi att ha huvudak· 
tiviteterna i Stockholm. Union~ mötet 
genomfördes i NOmbergbryggeriets 
lokaler på Södermalm. På intiativ av 
professor Kenneth Jon~son och 
undertecknad som unionsordförande 
hade Nordisk Numismatisk Union 
låtit slå en medalj över professor 
emerita Brita Malmer som en upp· 
skattning för den stora insats hon 
gjort inom nordisk vikingatida nu
mismatik. Den hade modelicnus av 
vår korresponderande ledamot Gun
vor Svensson Lundkvist. Unions
middagen med 65 deltagare avnjöts 
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på nyöppnade restaurang Gondolen 
med vidunderlig utsikt över Stock· 
holm. Vid middagen hölls cu anfö
rande av Erik Gam by, som var en av 
imiativta!!arna till au Nordisk 
Numismatisk Union bildades 1936. 
Det blev Gambys sista offentliga 
framträdande. Han avled 1996. 

Alltsedan SNF bildades 1873 har 
föreningen haft ett nära och fruktbart 
samarbete med KMK. Vid ett flertal 
tillfiillen har KMK:s chef även varit 
ordförande i SNF. Thordeman och 
Rasmusson iir två exempel på detta. 
Våra intressen sammanfaller på 
många siill och det är en oerhörd till
gång för SNF att ha detta goda sam
arbete. V;\ra relationer har vtterligare 
fiirdjupms genom att SNT ~wmer:1 är 
en gemensam angelägenhet. Redak
tionen för tidningen med huvudfunk
tionrirer som ansvarig utgivare. 
huvudredaktör och manuskriptgran-

skare iir samlade p?t ett stUIIe: KMK. 
Jag vågar påstn au vi aldrig tidigare 
haft ett så slagkraftigt lag som nu 
med lan Wischn. Monit:a Golabiew
ski Lan n by och Lars O Lagcrqvist p1\ 
respektive poster. Som ordförande 
kan jag bara stilla bedja om au dc 
länge Un skall tycka all det är roligt 
au fonsätta med SNT. 

Föreningens auktionsverksamhet 
har lån!.! tradition. Det Ur en av de 
aktiviteter som engagerar medlem
marna mest. Det Ur cll tungt och krii· 
vande jobb all vara ansvarig W r au k· 
tioncrna. Av den anledningen har vi 
inom föreningen en specie ll befatt
ning. som vi kallar aukt ionskommis
sarie. Denna post har under den 
senaste 25-årsperiodcn innehafts av 
eu antal personer somjag ab-;olut vill 
nämna vid detta till fUll e. Frank Olrog 
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Frm aktil'll SNF:are dd NNU:s miill! i Smekholm i se(llember / 995. 
Fr l' .la11 Karl.lso/1, Kjell Holmber[:. Madeleiue Greijl'r oclt A11ders Frii.lt'll. 

Fmo: Gabrirl Hildebmnd. 

( J 9 J 4- J 996). heden-ledamot 1994. 
en av föreningen~ <1llra främst<~ kraf
ter. 'ar ••uktinn~kommil'~ari c under 
måmw år. Under hans tid var det 
pcn1l:1 och papper ~om gällde och 
han~ karaktäri,ti~ka handstil kom
mer' i ih<~g p:\ dc noggranna redovis
ningar ~om han sände till oss inläm
nare och /eller köpare. Olrog lärde 
upp ~in efterträdare Börje Rf1dström 
och noggr:mnhcten gick i <1rv till den 
nye au k t ionskommissarien, som tog 
över hösten 19R4. En annan av före
ningens trotjlinure. Madeleine Grei
jer, tog iivcr ansvaret mr auktionerna 
hösten 1988 och hon ledde jobbet 
med den iiran fram till och med våren 
1995. Vår ~cnaste kommissarie var 
Jan Karl~'on fran Uppsala. som 
sedan 1994 Hr ~upplean t i styrebcn. 

En 'JlCciell kungaupp,·aktning 
gjorde 1996 i ~amhandmed monar
kens föde lsedag. För att hedra Carl 
XV I Gu~taf. ~om fyllde 50 år det 
året. lät SNF sia en medalj av ~pecie
dalerns ~torlck och vikr. En delega
tion från SNF uppvaktade H. M. 
Konungen den 30 maj p:'• Stock
holrm slott och överli.imnade ett 
exemplar i guld med 10 dukaters 
vikt. 

V<lr inte Hitt <Il t rek l') ter.1 hiingivna 
sektionsledare med mycket fritid. 
vi lket visar sig ' 'ara en förut~ättning 
fOr au hålla en sektion igång under 
naeon Hinerc tid. Erfarenhet..:n har Hin oss. att antalet deltagare vid all
männa möten blir högre.-Under peri
oden har vi haft ca 150 medlcm~mil
ten och till ca 100 av dessa har en 
föredragshå llare engagerats. Ämne
na har omfattat nlistan nlla områden 
inom numismatiken. Vår nya lokal 
p~ Banergatan 17 lir viii Himpad fö r 
det antal medlemmar som normalt 
kommer till vårr. mii tcn. Upp ti ll 25 
personer kan vi ta hand om. Vid ju l
fe ten. som är det utan tvekan me~ t 
populära medlemsmötet. blir det ofta 

Erik Gamb.1: e11 av grwulama av 
Nonli.l'k Numismwisk U11i1111 1936. l'id 
NNU:J.fi•stmiddag i Swcklw/m Jl)l)5. 

Foto: Gabriel llilclebrlllul. 

SNP:s nya lokal. Baw?rgaum 17. Våniii J:· 
1'11 li,r:ger på nedre bollen tilll'iiiiS/1'1: 

En vik tig del av föreningen~ liv. 
som jag inte herört ännu. är vår:1 
rnedlem~rnötcn och mredrag. Vi har 
under hela den g:ingna perioden får
sökt hålla filreningsträffar 3 a 4 
gånger per termin. Försök har gjorts 
med olika ~ek t ioncr mr antika, 
medeltidsmynt och moderna mynt, 
medaljer. sedlar m:h polletter. Syftet 
var att samlare m..:d gemensamt 
område ~kulle få egua tri~Tar. Dcs~a 
försök har inte ,Jagi t s<i viii ut. Det 

Uppmktni11g på Stock/wlm.< .viol! i .111111h111rd rr ll'd H.M. KoiiUIIJ!,ells 50·rirsdfiJ1 199!1. 
Oelegmio11en [nl11 SNF lrt•<tnd m· /.ar.< O. l..ageflfl'ist. Torbjöm Srmdqui.~t odr Ulf 

.Vonlli11tl. Foto: (ia!Jril•l Hildelmmd. 
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trångt men mycket trevligt och 
gemytligt. Då vi inser au tillström· 
ningen blir för stor vänder vi oss till 
KMK. som välvilligt låter oss ut· 
nyttja de lina lokaler, som finns i det 
nya museet vid Slottsbackcn. 

Den nya tidens kommunikations
möjligheter har SNF tagit fasta på. 
Redan för 2 1/2 år sedan öppnade 
SNF en hemsida på Internet. SNF var 
den första av Nordens numismatiska 
föreningar som presenterade sin 
verksamhet globalt via en egen sådan 
sida. Hemsidan har visat sig mycket 
populär. Hittills har den haft mer än 
15 000 besök. Att medlemsantalet 
idag sakta är på viig upp igen beror 
med stor sannolikhet pa vår expone· 
ring via Internet. Kjell Htl lmberg. 
styrelseledamot sedan många år. iir 
SNF:s entusiastiske redaktör för 
hems idan. 

En annan bidragande orsak till att 
medlemsantalet ökat är Julius Ha
gander. Praktverket över hans sam· 
fing av svenska guldmynt och riks· 
dalrar. bekostat av honom utgivet 
1996 av SNF och Verlag Stiimpfli i 
Schweiz tillsammans. rönte ett myck
et stort intresse och kunde köpas till 
eu starkt rabatterat pris a'' SNF:s 
medlemmar. Priset var så förmånli!!t 
att det direkt lönade sig au bli med· 
lem. -

Det är av stor betydelse för en för· 
ening att ha en fungerande arkiv och 
kansli som kan hålla kontakten med 
medlemmarna. l deua fall har SNF 
den stora lyckan att ha en riktig tro· 
tjänare i Margareta Klasen. Hon har 
under många år verkat lojalt inom 
föreningen. Siirskilt det tunga arbetet 
med uts-kick av årsset har bl~l fallit på 
hennes lott. 

Som avslutning hoppas jag att min 
återblick i någon ringa grad väckt 
läsarens minne till liv runt det som 
hänt föreningen från l 00-års jubileet 
fram till idag. Min förhoppning iir 
även att en framt ida krönikör ska få 
nytta avdena nummer av SNT. 

Till alla, som arbetat för före
ningen under de senaste 25 åren. vill 
jag uttrycka föreningens stora tack. 
Utan era insatser hade inte SNF varit 
så v1ilmående och full av framtidstro 
som den är i dag. Att få tjäna Svenska 
Numismatiska Föreningen har varit 
och är en stor glädje för mig och jag 
gratulerar 125-åringen varmt och 
hoppas att fram tiden skall bli lika 
innehållsrik och inspirerande för 
dem som engagerar sig i föreningens 
styrelse, övriga medlemmar och 
intressenter. D 
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Ordföranden i Svenska 
Numismatiska Föreningen 1873 -1998 
Av lan Wisehn 

August Wilhelm Sticrnstedt, 
1873-1880 
Friherre A.W. Stiernstedt föddes 
den 14 december 1812 i Stockholm. 
Efter sntdier i Uppsala 1829-33, 
avslutade med examen för inträde i 
rättegångsverken, inskrevs Stiern
stedt som extraordinarie i ett antal 
ämbetsverk. som brukligt var. År 
1843 tog han avsked från sina befatt
ningar där. Vid sin gifte med friherr
innan Ulla Maria Agnes Liljencrantz 
bosatte han sig på hustruns fi dei
kommiss, Hässelbyholm i Fogdö 
socken. Södem1anland. 

Redan l 836 hade han sökt sig till 
hovet: kammarherre ( l 849). cere
monimästare vid hovet ( l 852), riks
heraldiker ( 1855) samt rikshärold 
( 1855). Stiemstedt deltog i stånds
riksdagarna 1844-66. l samband med 
dessa var han ledamot i en rad 
utskott. Han var emellertid starkt 
konservativ och en stor motstånda
re till representationsreformen 1866. 
Tillsammans med Magnus Lager
berg lät han slå en medalj (Hyckert 
NM Xlll Karl XV nr 2) över denna 
"olycka". 

August Wilhelm Stiernstedt ägde 
en av de största privata samlingarna 
av mynt och medaljer i vårt land 
samt en betydande autografsamling. 
Stiernstedt var även skicklig inom 
den heraldiska forskningen. Han 
ansågs vara yuerst samvetsgrann. 
kringsynt och bevandrad inon1 s ina 
intresseområden. Samtiden såg ho
nom som ett "levande lexikon". 
Inom numismatiken får man räkna 
honom som den förste moderne for
skaren kring Sveriges mynt- och pol
leuhistoria. Bl a har han genom ar
beten om den svenska kopparmynt
ningen lagt en ännu bestående grund 
för kiinnedomen om detta invecklade 
och svåröverskådliga ämne. Bland 
Stiernstedts vetenskapliga verk finns 
Blick på Sveriges myllf- och pen
ningeväsen under de senaste 300 
åren (1859); Om kopparmyntningen 
i Sverige och dess litländska besitt
ningar ( 1863- 64); Beskr!fning öfver 
svenska kopparmynt och polletter 
(vol. 1-2, 1871-72): Om myntor/l!/; 
myntmästare och myntordningar i 
det nuvarande Sverige ( 1874); Om 
myntorte1; myntmästare och mynt-
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ordningar i Sveriges .fordna Öster
sjöprovinser och tyska eröfringar 
( 1878) rn.m. 

Stiernstedt var den förste. som 
satte si tt namn under Svenska 
Numismatiska Föreningens stiftel
seurkund. vilket ~ kcdde den 2 1 maj 
1873. Redan tidigare hade l 8 numis
matiker (däribland Stiernstedt) sam
lats till ett möte den 2 december l 872 
för att tillsammans ulfom1a ett "Pro
spekt"" eller utkast till. en svensk nu
mismatisk förening. Aven då under
tecknade han detta dokument. Sti
ernstedt blev föreningens förste ord
förande. Ban var också aktiv vid ska
pandet av föreningens or_gan Numis
matiska Meddelanden. Över Stiem
stedts myntkabinett har utkommit: 
Beskri.fning öfver A. W Stiernstedts 
s1·enska m}·ntkabinett ( l 880: denna 
beskrivning var gjord av Stiernstedt 
själv och utkom, medan han ännu 
levde. som Numismatiska Ma ldelan
den nr VI & VII): Beskri.fning öfver 
Stiem stedts norska och danska m rnt
kabinett ( 188 l ) och Catalogue ·de
scripti.f de la collection des mmrna ies 
wrtiques de .feu baron A. W. Stiem 
s redt par O. Heilbom ( l 882). Sticrn
stedt sålde vid ett par till flillen ett 
större antal myntdubbletter. 

August Wilhelm Sticrnstedt avled 
20 september l 880 under ett besök 
hos friherre E. Bisinger på Brödtorp. 
Pojo socken i Finland. Han blev 67 
år. 

Stiernstedts svenska myntsamling 
såldes till Berman Frithiof Antell. 
som donerade den till Helsingfors 
universitet (nu i Nationalmuseets 
myntkabinett). Samlingen av antika 
mynt såldes till bankir Sven Magnus 
Swensun i New York. Swcnson do
nerade sin eftcrliimnade myntsam
ling. då värderad till 100000 dollar, 
till Texas statsuniversitet (om Swen
son se en uppsats i Stocklrolms 7/d
nin!len 22 augusti l 902- Två sven 
ska miirke.1·miin i Texas). Det torde 
varit Swenson som av Bukowski på 
hans auktioner beniimndes "Ameri
kanaren". 

l dödsrunorna över Stiernstedt 
finns beskrivningar ~~v hans yttre tlch 
hans uppträdande : "Till sitt yttre ha
de frih. Stiernstedt ett synnerligen 
imponerande utseende. Egande en 
ståtl ig figur samt ett grant hufvud. 

väckte han uppmärksamhet, der han 
gick fram. Dertill var han en man 
utan stora anspråk. personligen älsk
värd. och egde en fin verldsmanna
bildning. Han kan med allt skäl 
betraktas såsom en verklig ridders
man: · 

Stiernstedts kista nedsattes i Sti
ernstedtska familjegraven på Nya 
kyrkogården (dvs Norra kyrkogår
den i Solna) och kring denna sam
lades anhöriga och anställda. leda
rnöter av fornminnes- och numis
matiska föreningarna m. n. 

Hans Hildcbrand, 
1881-1883 
Hans Hildebrand föddes den 5 april 
l 842 i Stockholrn. Hans far var den 
store numismatikern och riksantik
varien Bror Emil Bildebrand. Sonen 
blev e.o. amanuens i Vitterhetsaka
demien och förste amanuens där 
187 1 samt var riksantikvarie. garde 
des medailles och Vitterhetsakade
miens sekreterare l 879- 1907. 

l Uppsala studerade Hildebrand 
huvudsakligen historia och fornnor
disk litteratur. Hans arkeologiska och 
kulturhistoriska författarskap är om
fattande och ofta banbrytande. Hil
debrands första verk var S venska 
folket under hednatiden ( 1866) och 
Li.fvet pt1 Island under sagotiden 
( l 867 och l 883); sedermera utgav 
han Uven flera arbeten i jämföran
de fornkunskap, etnografi och reli
gionshistoria. såsom De lägre natur
f olkens konst. Folkens tro om sina 
döda. l en epokgörande avhandling, 
Bidrag till spiinners fristoria ( 1872), 
framlade Hildebraml, ungefiir sam
tidigt med Montelius. den sedan rykt
bara typologiska rnetoderl. Hilde
brands huvudområde var medeltiden. 
som han behandlade ur politisk syn
punkt i del l l av samlingsverket Sveri· 
ge.1· historia, ur kulturhistorisk i Sveri
ges Medeltid (tre band, ofullbordat). 
varjämte han i omkring 200 större och 
mindre uppsatser, ti ll största delen i 
Antiqvarisk tidskrift .för Sverige och 
Vitterhetsakademiens Månadsblad, 
framlade en mängd detaljresultat. 

Som riksantikvarie nyskapade 
Hildebrand 1880 det småningom så 
betydelsefulla Antikvarisk-topogra· 
fiska arkivet (ATA). 
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Ali!WSI \Vilhelm Stiemstedt. 
fotografMmll. flmut'll. Stocklwlm. KB. 

fla11s /Jildebrcmd. ''Foto~:mfi •fter IUII/1/l' ll oc/1 ljustryck 
afC. ll b tplwl. Storklwlm"". KB. 

Liksom fadern stred Hildebrand 
för ccntralmuseitankcn men fi ck dLir 
modifiera sill program. Hildebrand 
genomdrev kyrkorestaureringar och 
var med om all riidda Visby kyrko
ruiner från förstörelse. 

Som numismatiker framtriitlde 
Hildebrand med betydande museala 
initiativ. Det var far och son Hilde
brand som skapade Kungl. Myntka
bineitcts utstiillning i Nationalnmsl.!i 
byggnad. Som numismatisk forska
re och förfallare blev Hans Hilde
brands studier kring medeltidens 
mynt mycket vik tiga. l monumcll· 
talverket S1·eriges medeltid (vol. l) 
finns ett 160 sidor långt kapitel orn 
Sveriges my111 wuler medeltiden (sc
parallryck 1887). Denna stutlic in
nehåller både kronologiskt system 
och utkast till penningväsendets och 
prisbildningens historia. Andra be
tydande uppsatser Ur bl a Solidus
importen till S1·erige tmcler den tidi
gare jemåldem ( i Frå11 iildre tide1; 
1882). De öster- och riistaländska 
my111e11 i S1·eriges jcml ( i Hi.l'toris· 
ka srudie1; Festskrift tilliignad C. G. 
Malmström. 1897). 

Hans Hildebrand gav sig 1ivcn in 
på eu helt nytt omrttdc. nämligen 
sedelhistoria. Han skrev arbetet Se-
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delmmli11gen i riksbankens mymka
binett ( 1915). \"ilket arbete utkom 
två år efter Hildebrands död. Till
sammans med Oscar Montelius för
fallade han Bidrag till de Sl'enska 
sedlamas historia. 

Hildebrand blev 1881 ordförande 
i Svenska Numismatiska Före
ningen. Diirmed fick föreningen en 
mycket erfaren ledare. Men Hildc
brand var också svårt tyngd av en 
närmast omänsklig arbetsbörda. 
Därför kunde det inte bli tal om 
några s!Qra insatser i förenin2en och 
i nie heller någon längre ordflirantle
period. Senare skulle han emellertid 
bli ordförande i Svenska turistföre
ningen. ledamot av Vetenskapsaka
demien och Svenska Akademien. 
Märkligt nog var han med vid bi l
dandet ~av Fredrika Bremerförbun
det. vars ordförande han var 1884-
1903. 

Han> Hildebrand ,·aren polyhistor 
av stora mån. initiativrik på många 
områden. med oerhörd arbetskraft 
och som forskare mycket sjlih·stiin
dig. Med sin stora skägg blev han en 
kiind figur såväl i internationella 
vetenskapliga kretsar som vid hovet 
och i Stockholms sällskapsliv. dlir 
hans breda och djupa bildning. 

impom:randc kunskaper och godmo
diga humor gjorde honom ynerst 
popuHir. 

Hans Hildebrand avled i Stock
holm d..:n 2 februari 19 13 och han 
bc ~:ra vdl.!~ p{t Norra kyrkogården i 
Solna. -

GC'of'}: ll'o/fgoug t ' flll Fmncke11, 
""Cahi11el rologrc!fi Augu.>to il11erling. 

Swd.lwlm". KU. 
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T.1•. Carl Snoi/sky,fotoJ:rafSe/ma Jm:oh.uo11. Stocklwfm. K/J. 
T.h. Johan Otto IV1•dbet:t:- okiilldfmogmJ J.:/1. 

Georg Wolfgang von Franckcn, 
1883-1891 
Georg Wolfgang von Franeken föd
des den 26 mars 1827 i Stockholm. 
Han blev underlöjtnant vid Andra 
livgardet (elvs Göta livgarde) 1847. 
förste löjtnant 1859. kapten 186J. 
erhöll avsked som major i armen 
1878 och befordrades till översteliijt· 
nant i armen 1884. Han dellog i alla 
ståndsriksdagarna 1853-65 och var 
under 1860-talet statsrevisor samt 
blev 1869 av Första Kammaren 
utsedel till suppleant i statsrcvisio· 
nen. Han tillhörde Stockholms stads· 
fullmäktige fr:'\n dess begynnelse 
(1863-91 ). För att öppna en trafikled 
i dåvarande Seved BMtsgutans för
liingning bildade han Tyskbagarebcr· 
gens Aktiebolag. Till resullaten hör 
nuvarande Nybrogatan. Han var 
också bolagets ordförande och stör
ste intressent. Då trafik leden - Carl 
XV:s port - öppnades 1ll68. erhöll 
von Franeken Vasaortlen i briljanter 
- en trösr. eftersom han ruinerat sig 
på företaget. Från 1870 var han in
spektör för skolungdomens vapenöv
ningar och 187 1 blev han ordförande 
i Stockholms frivilliga skarpskytte
förening. Han var 185 1 en av stiftar· 
na av Militiirsällskapet i Stockholm. 
Georg Wolfgang von Franeken av-
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uick som SNF:s ordförande vid års· 
inotct i maj l !\91. l-ians h :U sa var J ii 
angripen och han avled redan i sep
tember l X9 l. 

Tyvii rr lir end;~~ t li tet klint om von 
Franekens mynt~aml i ng. Troligen 
hade han hunnit ' ntja merparten före 
sin diid. BouppH:ckningen tar upp ett 
mycket lågt vlitllc på "gamla mynt". 
En annan kollektion hade han långt 
tidigare skiinkt till MilitUrsiillskapet 
(den lir sedan liinge såld). En bror· 
son. Georg von Francken. var ivrig 
samlare av framför allt ryska mynt 
(sålda genom Bobergs auktioner l X· 
l !J oktober 1926j. 

Carl SnHilsky, 1891-1903 
Greve Carl Snoilsky föddes den 8 
september l !l-t l i Stockholm. Som 
enda barnet viixtc Snoilsky upp i en 
traditionsrik. ombonad miljö. Mo
dern var statsfru ho!- drottning Desi
dcria och vistades långa tider på 
Rosersbcrg. dit hon ibland tog med 
sig sonen. Carl Snoihky gjorde två 
"kaiTiiircr" - iimbctsmannens och 
skaldcm. 

Han var 1865-79 i utrikesdeparte
mentets tjiinst och bl c' l X76 chef för 
politiska avdelningen där. 1878 med 
tite ln kansliråd. Efter skilsmässa. 
nytt gifte och avsked bosatte han sjg 
fiirst i Florens. sedan i Dresden. Ar 

1890 återvände han till Swckholm 
som chef för Kuni!L Biblioteket. 

Snoilsky blev ledarnot av Svenska 
Akademien 1876. Han började som 
poet i ' 'Signaturernas" Uppsala under 
pseudonymen Sven Tröst. Hans lyrik, 
omfattande färgstarka, av en elegant 
sensualism präglade dikter och hän· 
förda frihetssånger, slog genast ige
nom (Smådikter, 1861 ; Orchideer. 
l ~62: talrika dikter i s ignaturernas 
kalendrar). Uppskattade blev särskilt 
hans dikter med italienska motiv. År 
l ~7 1 utkom hans eleganta Sonetter. 
Efter en hHftig personlig kris fram
trädde Snoilsky med Nra dikter. 
skrivna i utlandet. Hans sista stora 
samlingar Dikter ( J ·2) utkom 1887 
och 1~97. 

Redan som barn började Carl 
Snoilsky samla på sigill men snart 
tog myntintresset över. Som numis
matiker delto!! han vid stiftandet av 
Svenska Nun~ismatiska Föreningen 
1873. Samma år lät han trycka en 
beskrivande katalog över sin svenska 
myntsamling: Eli s1·enskr mmrkabi· 
nett samlar och beskrlfvet (~f Carl 
Snoilsh. Av katalo!!en kan man ut· 
läsa att .Snoilskv då hade l 950 mun
mer - diiriblånd många sällsynta 
mynt. Det rör sig om mynt från 
medeltiden till 1700-talet. Hans 
intresse omfattade även medaljer. 
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Inom detta ormade skrev han uppsat
sen Srenska enskilda personas min
nespenningar efter 1860 (NM IL s_ 
38-6-L 1875). l ian n'kadc i en ekono
misk kril> 1878 och tvineade' därilir 
sälja större delen av ~in ~vcnska 
myntsamling till Göteborg~ mu,cum. 

Under hela tolv 5r verkade Carl 
Snoilsky \Om ordför.tndc i Svenska 
Numis~natiska Föreningcr1. 1891 -
1903. Ar 1897 ledde han en dclc!!a
tion som uppvaktade o~car Il nl'cd 
SN~:s hyllningsmedalj i guld. ln
sknften hade han uppenbarligen för
fattat. Han avgick med döden den 19 
maj 1903. 

.Johan Otto Wcdhcrg, 

1903-1 906 
Johan Otto Wcdhcrc födde' den 31 
mars 1826 i Sux:kholm. Ef'lcr univer
s itetsstudier och avla!!d hovr1i ttscxa
rnen fick Wcdbcrg t}1in~t vid Svea 
hovrUtt. Han kom ~edan att tjHnstgör<l 
som domare. a\\es,or. n:vi,ionsse
kretcr.Jrc_ b) r.khef ror laglirenden 
och till sist ju~titierad. 

J.O. \Vedberg mi'rste betrakta' som 
~n hängiven 'am l are av mynt. medal
Jer_ polletter och numismatbk littera
tur. Han var mad av badc ~' enska 
och utländska lll) n t. l 'am lingen 
fa nns en lång rad ~iill synthcter. Mer
parten av samlingen siildcs genom 
T.G. Appelgrcns aukt ioner (katalo
gerna nr 15_ 16 och 17) 1912. Totalt 
s&ldes 2 218 nummer. l \Vcdberos 
f5'rna h~m .. Lidingsbcrg p;' LidingÖ. 
l rnns .. fortlar:tndc hans rnyntskäp 
kvar. Over sk:ipcl hUnger ..:tt imamat 
portriitt av honom. l Antikvarisk
topografiska arkh•c1 i Stockholm 
finns J.O. \Vedberg~ k lipp~am l ino. 
Klippen förvara$ i 1io hdfransk;1 
band från l 700-lalel. P:' dc blanka 
vita sidoma har Wcdbcrg klisirat in 
numismatiska nmiser fdn fyra 
arhundradcn. Dc ,j la klippen Hr fr.in 
hans sisla lc,·n:td~5r. Klippen be
handlar ny~ 111)'111 . beskrivningar på 
r~ya medalJer. kungöreber. mynt
fynd. mynlaul..tioncr. myntannon~er_ 
personalia om mynt~:unlar..: m.m. 
\Vedberg var under manga ar frimu
rarcordens myn1- och mt:daljvardarc. 
Han skrev en del artiklar i dc första 
femlon banden av Nwni.,motiska 
Meddelanden. 

\Vedberg var en av Svcn~ka Nu
mismaliska FUreningens \ lil'rar..:. Un
der många år ingick han i fiircning
cns styrelse. Eft..:r gn:v..: Snoilskys 
död kallades han till ordHirande. 
Detta var han åren 1903-06. dlirefler 
blev han hedc~ledamot. lian avled i 
Stoekholm l O februari 19 1 ::!. 
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Victor Edvard Lilienbcrg, 
1906-1916 
Victor Ed\'ard Lilic:nberg fikld..:~ den 
7 april 1839 i Kristianslad. Efter \tu
dicr i Lund gcnomgicl.. han aren 
l !!59-6 1 kurser i Högre an i ll..:riläro
v..: rke t vid Marieberg. Stm:kholm. 
Han blev major vid Viic-och \'atlen
byggnadskårcn. l och ~11ed dc ,tora 
jiim,·ägsbyggnationema i Sv..:rigc 
under andra hlilftcn av 1800-lalel 
fanns det m;1nga och v1ilavliinadc 
lj1inster för en ingenjör med vatten
byggnader som ~pecia litcl. Dlirför 
knöts han 1ill Statens Jtinwligar ;ircn 
1857-72. Niir Stora Bergslag~banan 
skulle byggas 1872-75 fanns Lilicn
berg med. Vid slulet av sin yrk..:s
verksmnma tid var han anslli lld av 
Stockholms stad som arbcl!>ehef vid 
sradens brobyggnader. 

V. E. Lilicnberg blev medlem i 
Sv..:nska 1\urnismaliska Föreninccn 
1897. Hans samling var inte ,(irS:ilt 
miirkvärdig_ men tian hade e11 Mort 
intresse ror ämnet- framför al h \'i lic 
han verka inom förening.:n och i 'Yn
nerhet forska och skri ' 'a om sven'ka 
per~onmedaljcr. Detta had..: vis~crli 
gen Bror Emil Hildebrand redan 
gjort 1860 men mycket hade hänt 
!>edan dess. Nu fOII det på Lilicnbcrg!
lott att fullborda den av Bror Edvard 
Hyckert påbörjade andra delen av 
Minnespenningar ii[1·er sr·c·n.,·ka miin 
och krinnor beskriflw f!{ Bmr Ec/r: 
1/yckert och V. 1:.-. Lilienher~ ( 1915. 
NM XV:2). Lilienberg Ularbetade en 
Piirteckning iljl•er ;,hmmennanw r
dens mynt- och mt clalj.mmling llflf' 

riillad 1910. Under en lång följd av 
;ir var han också föreståndar..: för 
Timmermansordens mynt- och mc
daljsamlingar. 

Vid början av ~ckelski fl el fanns 
det inom Sven\ka Numi~ntali ska 
f-öreningen en ktima av medlemmar. 
~om ön kade bilda en kluhb mr 
imensi,·are samlande och ~llldium a\ 

my111 och medaljer. Pa för..:nincen' 
arsmöte 1905 skapades en konlllli lll! 
för all uppgöra fö.-lag till biltiandet 
av en numismalbl.. klubb. Kommil
ten bestod a' Lilienberg. A. Bem
srröm och mynthandlaren Danid 
Holmberg. Vid eu extra s:rmman
trlide med föreningen besliir man all 
bilda Numismatiska Klubben. V. E. 
U lienberg Uls5gs lill des~ kluhbm;is
l<lre. Naturliglvis k:rn det vara en far
~i g utvecklin~ mr en förening alt d..:l 
rnnm den brldas en elitklubb med 
ll..:ra av de mc~l drivande ~;un l arna 
som medlemmar. Kanske var utnäm
nandel 1906 av Lilienberg en atg1ird 
för att undvika ~pliuring av för..:-

Virwr F:dl'lml l .ilil'nberg, fouwm}i ur 
Portriiii-Al/mm 672. KB. 

Are/ ll'ald.uedt. okiind fowgmf 

n ingen. Hur ~om helst fanns !..lubben 
har 1ill 1928. Under Lilicnbergs 
ordförandetid pågick en 1iimlig~n 
w;lr \ trid mellan td s lyrclsemed
lcmmar CS\'Cn A. Ljunggren och 
Bror Ed,·ard Hyckert). Striden a\'
ruonb 1909. 

V. E. Lili..:nbcrc avled i Swck
holm den 2~ oktober 19 l 6. 

Axel Wahlstcdt, 1916-1934 
Axel Wahlstedt fiiddcs den Il j anu
ari l !!67 i Krislianstad. Han stude
rad..: i Lund och blev Iii. kand. ll:!X7 
och med. kand. 1890. DUref1..:r blev 
han med. lic. i S1ockholm 1898. Han 
inledde diircflcr en bana som liikare 
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Ernst E. llrt'l'll. oJ..iillll./t~ltJ}:rtl}: 

inom det mi liliira. Uim:sta tiden var 
han tlih!Ukarc vid fcmt~ anncfördel
nin!!en åren 1917-32. 

\Vahbtedt hade en mycket ~ton 
intre~'c rör numbmatil.. uch medalj
hbtori:l. Han inträdde diirfiir \"id 
seklet~ början som medlem i Sven
ska Numi\matisl..a Fiircningcn. År 
19 16 valde~ han till föro.:ningen~ ord
föra nde. Han blev uck~a en ')'nnerli
gen ak tiv ~ådan. l en nekrnlng iivcr 
Wahl,tcdt (i NNUM 1944. nr 10. $. 

129 fl) 'Hgs röljande om honom: 
"Der lir i friimsta nunmet Axel Wahl
~tcdt~ fönjiinst an en kontinuitet i 
den ~' en~ka forskningen inom dessa 
sistnämnda <lmr~th:n l alhn!in mynt
historia och medaljkonsten! under 
denna period kom att uppriillhållas 
och detta på en niv:1. sum icke var 
di lettantmlissig utan eftcrstriivadc en 
vetenskaplig standard. S;isnm ordför
ande i var rörening undcr icke min
dre lin 18 ;ir - betydligt l!ingrc lin 
nfrgnn av hans ftirc.:gi\ngarc och efter
u·iidare- sammanhiill han dc r>.t skif
tande omrftden spridda numisma
tiska intressena bland landets sam
lare. och han fiirerr!idde dem. \0111 dc 
nesta av oss vlil kUnna. n11:d fullän· 
dad auktoritet och ,·!irdichet". 

En 'ror in~at~ för frar~llida ~\en~k 
numbmatil.. gjorde han nHr han 1928 
ö v ert} gade tobakshandlaren och nu
mbmarikern s,·en Sven,~on all tc~ta
mentera !>ina muni~m:Hbka och 
andra 11amlingar till Svenska Numis
matbka Föreninl!en. Tanken var 
ock~i1 att föreni ngen m~d hjUir> av 
Svcn,~on~ pengar !>I..UIIe !..unna köpa 
en C!!en fa~ti!!he t i Stockholrn. Så 
blev ~det ocks'lt. men landet !> dalil!a 
linan~cr pa 30-talct och en felaktig 
hantering inom fiireningcn omintet-
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gjorde det fortsana ligandet av ett 
eget hus. 

l dag är Wahlstedt fr;im~t ihitg
kommcn för sina for~knincar. l fan 
rörde sig över stora område~\: mynt
histOria under Erik XIV:s regerings
tid: svensk-baltiska solid i: phhmynt
ninl!cn. historia: nwntväsendet i det 
antika Rom och kopparmyntningen i 
Japan. Det mesta skre\· han i före
nin!!en~ Cl!en serie. .Vumi.mmti.1lw 
Me'dt!elmufen. Den största in~at,en 
gjorde han cmellenid inom medalj
historien. Han beslöt sig för att 
utkomrna med en fortsättning på det 
Hyckert-Lilienbergska arbetet Min
nespenningar iifl'er emkilda s rt•nska 
miin ot·h h·innor (Nt\11 XVII. 1906-
15). Resultatet blev katalogen Min
nespenningar iil"er enskilda Sl'enska 
miin och hinnor beskrinw och med 
personlti.l'toriska 110tiur fiirst't!da. 
Andm fii(iden (NM XXIV, 1925). 
Tolv år senare var han 11irdil! med 
tret/je j(i/jden av det stora arbetet 
(NM XXIX: 1-2. l 937-43). 

Axel Wahlstedts omfattande sam
ling av personmedaljer (ca 900 ex
emplar) ~åldes vid SNF:s samman
träden den 23 och 24 novcmhcr ~amt 
7 december 1942. 

Axel Wahlstedt avled den 15 dec
ember 1943 i Stockholrn. 

Ernst E. Areen, 193-'-1 935 

Ernst E. Areen föddes den 29 mar:. 
1882 i Stockholm. Han a,·lade lotu

demexamen 1899 i Kalmar och blev 
med. kand. i Uppsala 1910. fil. !..and. 
i Lund 1914.1il. lic. 1916 och Iii. dr i 
Uppsala 1925. Avhandlingen hade 
ti teln Uppsala Universitelsbiblioteks 
bygg/Uulshi~·fol·ict. Under perioden 
19 l 0-25 hade Areen Ile ra sjukhus
tjänstgöringar. Under samrna tidspe
riod var han ute på flera tirs ut Hindska 
studieresor. År 1922 blev han t.f. 
notarie hos Kungl. Lantbnrksakade
rnien och var åren l 922-24 1ivcn t. f. 
kamrerare och notarie vid Centralan
stalten för försöksväsendet p;1 jord
bruksomrildet. Vid sidan av sin yrkes
utövning iignadc Areen sig :it forsk
ning inom konst-. kultur- och vapen
historia samt numismatik. Inom det 
senare ärnnet var det särskilt hclii
ning!>mcdaljer som intresserade ho
nom. Della omrjdc var i der niir
maste ohcarbetat. Areen kunde da 
utföra e u mycket \'ärdefullt röjning~
och uprordningsarbete. Resultatet 
blev handboken De nordiska liinder
nas officiella belöningsmeda/jt'l: /w· 
ders- och mimtesTecken frtin !50(). 
w/et till rå ra dagar ( 1938). Till 
samman~ med Sten Lewenhaupt 
skrev han iivcn praktverket De nor
diska liindemas riddarordnar ( 1942). 

llc-11}:1 77wnlenum, 
ji,to 1\ 11'/jf llt•r}ltll'. Stockholm. 

Nordisk Ntuni.muuisk Årsskr(fi 
1942 skrev han en omfattande artikel 
med titeln" Medaljhistoriska studier". 

Det var enda\t under en mycket 
kon tid ~om Ernst Areen innehade 
föreningens friimsta förtroendepo. t. 
Enda~t 61 år gmnrnal a\·Jcd han 13 
september 1943 i Stockholrn. 

Bengt Thordcman. 1935-1947 
Bengt Thordenmn föddes den 22 
september 1893 i Ununge socken i 
Uppland. diir fadern var kyrkoherde. 
Efter Mudentexamen 1912 blev 
TI10rdcman fil. kand. 1915. fil. lic. 
1919 och fil. dr 1921. allt i Uppsala. 
Han var a~'istc nt vid provinsialmu
seet i H alle 191 S, docent i konsthis
toria och medeltidsarkeologi vid uni
versitetet i Uppsala. Hans intresse för 
nurnisrnalik viicktes tidigt. dock ej 
som samlare utan som forskare. Åren 
1920-26 var han amanuens vid mynt
kabinenet wrn hörde till universite
tet. År 1924 utnämndes han till ama
nuens vid Statens Historiska Mu
seum. Nio år senare ( 1933) blev han 
fiirste antikvarie och chef för Kungl. 
Myntkabinettet ( 1933-46) samt där
efter förc~tandarc för SHM:s medel
tidsa,·dclning ( 1946-52). År 1952ut
nämnde!- han till rik antikvarie - en 
post ~om han innehade t.o.m. 1960. 

Bengt Thurdcrnan~ avhandling be
handlade /\bnö hus ( 1920). vars mi
ner han grävt ut. Ännu viktigare för 
forskningen blev crncllenid utgräv
ningarna 1928-30 av Korsbetnin!!s
gra~·arna utanmr Visby. Denna stora 
under~iikn i ng re~ulterade i det inter
nationellt viktiga arbetet Armour 
jiwn t/w Ilau/e of Visby ( 1939-40). 
För numismatiken blev Thordernan$ 
Sl"(:ri}ll'.l" mt•tlelticlsmym ( 1936) av 
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stor betydelse. Då hade han redan 
tidigare skrivit flera specialstudier 
kring medeltidsmynten. Av stor be
tydelse blev också fyndet av Lohe
skaucn i Stockholm 1937. Skauen 
utställdes mycket snabbt och en 
populärt skriven bok utgavs med bl a 
Thordcman som förfauare. Han 
skulle sedan drygt tio år senare 
( 1948) göra en fördjupad silldie 
kring dc 17 000 mynten i skallen. 
Denna studie publicerades i Enoland 
- 'The Lohe Hoard. A contrib~Hion 
to the methodology of numismatics" 
(Numismatic Cltronicle) - och väck
te berättigad uppmärksamhet. Hans 
resultat kom därefter allmänt au kal
las ''Thordeman's law". 

Ben!!! Thordeman skrev många 
artikla~ som berörde svensk medalj
konst. bl a i Almanackför alla 1934 
och 1935. Som SNF:s ordfOrande tog 
han initiativettill au förändra utseen
det på föreninge ns medalj serie. Dcua 
gjorde han genom au han fick kon
takt med nya konsu1ärer: Gösta Car
ell. Svante Nilsson. Axel \Va lienbero 
och Gerda Qvist. Han publicerad~ 
också gärna deras och andras arbeten 
i medlemsbladet och på andra ställen. 

Som mu eiman ,.ar Thordeman 
akt i~· i . arbct~t med au bygga upp 
utstallmngar 1 de nya lokalerna för 
Statens Hi loriska Museum på Öster
malm i Stockhohn. Han arbetade 
mycket med den nya Medaljsalen 
och konceptet till den svenska Mynt
salen ( 1945) var också Thordcmans. 
men utförandet Hin111ade han till Nils 
Ludvig Rasmusson och inrednings
arkitekten Elias Svedberg. 

Bengt Thordeman dellog vid stif
tandet 1936 av Nordisk Numismatisk 
Union. Niir andra världskriget drab
bade Finland, Danmark och Norge 
föll_det i hög grad på Kungl. Mynt
kabuleHet. Bengt Thordeman och 
Nils Ludvig Rasmusson att ge ut 
Nordisk Numismatisk Årsskrift me
dan Nordisk Numismatisk Uniom 
Medfemsblod sköttes av Georg Gal
ster i Köpenhamn. 

Thordcman inträdde i Svenska 
Numismatiska Föreningen 1933. Vid 
årsmötet 1935 valdes han till före
ningens ordförande. en post som han 
beklädde till årsmötet 1947. Året 
därpå valdes han till föreningens 
hedersledamot. När Thordeman blev 
ordförande hade föreningen stora 
~konomiska sv!lrighetcr på grund av 
aLaganden efter förvärvet av de 
Svenssonska samli1111arna. Han delar 
förtj iinstcn med dåv<~rande riksantik
varien Sigurd Curman beträffande 
kontraktet om samlingarnas över
flyttning som deposition i Kungl. 
Myntkabinettet. Det ordnades dess-
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N il f l .. m/l'ig Rosmmsmr. 
okaml fowgraf 19-18. 

utom med en sUrskilt !<ist rum för 
Sven Svenssons samlingur. Som en 
kuriositet kan nämnas. all Bengt 
Thordemans första kontakt med 
S,·cnska Numismatiska Föreninucn 
var 19 16. då ett antal medlemmar fått 
följa med riksantikvarie Oscar Mon
tcliu~ vid dennes inspektion av 
Alsnöl!rävnincarna. 

Svcrrska Numismatiska Förening
en har hedrat Bengt Thordeman m;d 
sin vetenskapliga guldmedalj ( 1973) 
och sin fortjäns tmedalj ( 1976) och 
med en gjuten ponriittmedalj på 85-
;\rsdagcn. Bengt Thordcman avled 
den 24 mars 1990. 

Nils Ludvig Rasmusson, 
1947-1953 och 1962-1973 
Nils Ludvig Rasmusson födde~ den 3 
maj 1904 i Svedala som son till en 
lantbrukare "söder om landsvägen". 
Efter studentexamen ägnade han ~ig 
åt historiska studier i Lund. År 1927 
;mtogs han ~om amanuens vid det till 
Historiska museet i Lund anknutna 
myntkabinettet. Efter avlagd fil. 
kaneL-examen flyttade han till Stock
holm för att bli anstiilld vid Kungl. 
Myntkabinettet. Med siirskilt till
stånd av K. Maj:t avlade han senare 
til. lic. examen i numismatik mr 
Sturc Bolin. l Stockholm stannade 
han till 1970. da han. som dess chef 
sedan 1946. avgick med pension och 
flyttade till Sigtuna. 

Det var Bengt Thordermill ~om 
under dc första femton !!ren var Ras
mussons chef. Mellan sig delade dc 
upp ansvaret för samlingarna. som d•' 
fanns i Nationalmuseets byggnad. 
Thordeman tog hand om medaljerna 
och Rasmusson mynten. dock utan 
hinder för ett över,;kridandc åt ömse 
håll. l nch med au planerna för den 
nya muscibyggnaden vid Narvavä-

gen började bli aktuella tick deras 
arbete en ny dimension. Myntkabi
nenet erbjöds. i jämförelse med vad 
som varit. magnifika lokala resurser. 
Nils Ludvig Rasmusson kastade sig 
in i arbetet med stor energi. För 
honom var allt möjligt. Resultatet 
gjorde all den svenska myntsalen -
efter en ide av Thordeman - blev en 
helt originell och personlig skapelse. 
N lir medaljsalen och myntsalen med 
Elias Svedbergs och Sven !!rik Ska
wonius bistånd stod f1irdiga den 12 
maj 19~2 respektive den l O mars 
19~5 kunde Kungl. Myntkabinellet 
presentera sig såsom en nyll och 
fri~kt. grepp på en gammal museal 
uppg1ft. utan förebilder men sjlilvt 
inom kon förebild för mu ciinred
ningar på olika håll. UtstUIIningsar
bctet fortsalles med salarna för sven
ska besinningsmynt ( 1959) och för 
ut liindska mynt ( 1970). 

Rasmussons hela verksamhet ba
serade sig på forskning. För honom 
var numismatiken e11 självsländiet 
for~kningsområde med egna metoder 
och egna mål. Det finns väl knappast 
något av numismatiken. många 
omddcn där han inte gjort in at er. 
~ len har var i hö!! !!rJd tv:irvctcn
>kapligt intressernd.- Hans veten
skapliga produktion var enorm. men 
på gnmd av spiinriogen över ell stort 
t:ilt blev det tyvärr inga större arbe
ten av hans hand. 

Nils Ludvig Rasmusson var under 
fyrtio år en drivande kmft i Svenska 
Numismatiska Föreningen - först 
som sekretcrare och sedan som ord
fOr,mde under två perioder. 1947-
1953 och 1962-1973. 1\ackdelcn 
med all ha en ordförande för S F 
><>m samtidigt är chef för Kungl. 
Myntkabinellet är all verksamhe
terna Hill sammanblandas. Rasmus
son stiillde ständigt upp med au hålla 
fiircdrag inför föreningens medlem
mar. lianlämnade också alltid bercd
villigt hjiilp till både forskare och 
samlare. En medalj av Gunvor Svens
son Lundkvist över Rasmusson - som 
bygger på eu gjutet arbete av henne 
196-t - priigladcs året efter hans död 
och en stipendiefond i hans namn har 
inriillats. 

Rasmusson avled den 26 novcm
ber 1973 i Sigtuna. Han är begravd 
framför koret till Gamla klosterkyr
kan. Sigtuna. 

Toq~ny Lindgren, 1953-1961 
Torgny .1,-indgren föddes 20 oktober 
1905 i Orebro som son till ett lant
brukurpar. Efter studentexamen 1924 -
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Tt)rgny Limlgrt•n, 
fmograj'Sören 1/a//gmr. 

studerade han en tid i Uppsala oc.:h 
gick diirefter i Riksbanken~ tjUnst. 
Han skulle komma au tillbringa hela 
sin yrkesvcrksamnw tid vid denna. 
från 1955 med den från 1600-talct 
härstammande titdn bankokommis
sarie. Torgny Lindgren var mycket 
språkkunnig och repn:,enteradc en 
tid Riksbanken i Helsingfors. Hans 
finska sägs ha varit felfri. Lindgren 
avslutade sin tjänst vid Riksbanken 
med au ansvara för banken' 'wra 
utst(illning till 300-:'\r~jubileet 1968. 
anordnad i Statens hi!>il)ri,ka mu
seum. och utga' samtidigt den ge
digna mono2rafin om des~ ,edelhi'
tOria. Dessulom var han idegivare till 
bankens jubileums~e<.ld. l O kronor 
1968. 

Torgny Lindgren blev ti<.ligt intres
sera<.! :tv numismatik och började 
samla mynt och sedl;tr pa 1930-talet. 
Men han nöjde sig inte med an 
enbart samla. han ville liven forska 
och skriva. Före s in pen,ioncring 
hade han hunnit med bortåt 200 olika 
arbeten i llancopos/c'll. Nordisk Nu
mi.mrmisk Unions Medletmblad. Nor
disk Numismmisk Årsskriji m fl st!il
len. Hans förfallarskur omfanade 
nertalet av den svenska numismati
kens områden: mynt från 1600-talet 
och framåt. sedlar. pollener. medaljer 
(inkl. bclöningsme<.laljer) 'amt un
dersökningar rörande n;igra av v:ira 
mynt- oc.:h medaljkonstniirer. Dess
utom blev det :'uskillica artiklar 'om 
rörde såv!il Riksbanken som privat
banker. Lind!!ren skrev flera Miirre 
\'erk. Här k:ulnämna-. Sn•rige.1 myn1 
1719-1776 ( 1953 ). Rikslumkens se
delhiswria /668-/968 (196!0. "7il 
finska almogen mera u:vgght'l ... En 
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studie kring jinsJ.a språkel på Rikels 
s1iinders banks sedlar ( 1961 och 
1963) nun. Torgny Lindgren flyt
tade till Uppsala och disputerade 
1975 på iimnet Banko- och riksgiilds
rel'i.l'ionema 1782-1807. Della ämne 
hade han sedan länge förberell ge
nom intensiva studier i både Rik ar
kivet och i Riksbankens arkiv. 

Som katolik stod han Bimilliner
orden nära och skrev såväl om dess 
vallfartsmedaljer som om klostren 
ulanför Sverige. Han blev medlem i 
Svenska Numismatiska Föreningen 
1936. Hiir kom han !iven all göm 
stora insatser. Han var självklart en 
lliti!! föredragshållare inom före
ningen och han blev också medlem i 
den lilla inre cirkel som benämndes 
"örtugen" och där numismatiska pro
blem dryftades med Erik Lindberg. 
Nils Ludvig Rasmusson och andra. 
Åren 1953- 1961 beklädde han ord
föramh:poslcn. Särskilt arbetsanll 
var det all stå som värd vi el Nordisk 
Numismatisk Unions möte i Stock
holm 1957. UnderTorgny Lindgrens 
tid som ordförande i Svenska Numis
matiska Föreningen omarbetades 
och moderniscr.tdcs stadgarna. Sty
relsemötena förlades ofta till det 
sedan t:ingc upplösta Bankmanna
sällskapet i Svenska Arbetsgivarc
föreningens hus pä Biasiehol men. En 
tid var han redaktör för Mymkon
takt/SNT. diir han skrev flera artiklar. 

År 1955 ' 'aldes Lindgren till kor
rc~ponderandc ledamot och 1965 till 
hedersled:unot i SNF och erhöll 1975 
Gu~taf VI Adolf-medaljen för in 
for~kning. Han var också inncha,•are 
av s5vHI 17örtj!inst- som Brenncrmc
daljcrna. lian avled den 27 augusti 
19l:l4 i Uppsala. Han ligger begravd 
på Gamla kyrkogården i Upp ala. 

Bertil af Klercker, 1961-1962 
Bertil af Klcrcker föddes i Stock
holm 31 januari 191 O. Fadern var 
generalmajoren Tage af Klerckcr och 
modem var ~tats frun Märla. f. Bohe
man. G fler oflic.:crsexamen 1930 över
gick Bertil af Klcrcker till juridikstu
dier. Han blev jur. kand. i Stockholm 
l Y34 och jur. dr 1948. Han förestod 
Skallcbyr:in i Industrihuset i Stock
hohn. Som skallejurist fungcmde 
han som revisor för bl a Åhlen & 
Holm AB och Höganäs AB. Han 
ingick som sakkunnig ledamot i 
1 Y49 •'rs utskiftningsskauekommiuc 
samt i skaueutrednTngama 1957-76. 
Bt:rtil af Klcrcker fungerade ~on1 ~ty
relseordförande i eu nenal fOretac 
~om 1 ex AB Al fon & Cronholm. J .P. 
Br-.mdt AB. Carl Axel Peuerson AB 
och AB Tibnorinvest. Hans doktors-

BenilufKh·n ·kl'l: okiiml.fillograf 

avhandling ( 194ll) had\) titeln Om 
resulwwujiimning mellan olika be
skauni11gwl1: Bertil af Klerckcr val
des till Sven:.ka Numi,matiska Före
ningens ordförande 1961 men 
kvar-stod endast en :k Initiativet till 
stiftandel av Sven Svenssons stiftelse 
IO!!S 1961 av ErnM NathorM-Böiis 
ocl1 Lars O. Lagerqvist med expert
stöd av Bertil af Klercker. 
Han~ ~amlarintrc~\e inriktade~ p:l 

en mycket Mort Umnc- mynt fr.\n he
la \'ärlden. s;u--J..ih han~ talersamling 
,·ar mycket fiimUmlig. l\lcd mylll ur 
sin samling dclto!! han i dc s:unlan.ll
ställningat\om ammgerndcs a'' Sven
ska Numismatbka Föreningen. Bertil 
af Klcrckcr avled den 21 april 19ll6. 

Nils Ludvig Rasmusson. 
1962-1973, se ovan 

Lars O. Lagcrqvist, 
1973-1978 
Lars O. Lagerqvbt födde~ 8 februari 
1929 i Stockholm. Efter studier vid 
Stockholms llilgslwla blev Lagerq
vist anstiilld 1951 vid Kungl. Mynt
kabinenet som d:\ lydde under Sta· 
tens historiska IIIU,eUIII. Den mr~ta 
tiden var han vikarh: för den tjlinstlc
dige Folke SHibtrlim. Redan tidigt 
stod det klan all LagerqviM var en 
ung man som skulle få en l'ramtid 
inom svensk numismatik. Han~ tid 
fylldes med mynt- och mctlaljhc
stämningar. allmlinhetens l'örth\g
ningar. artikel- och bokskrivandc. ut
ställning~:trbctc. utredningsskrivande 
m.m. Han priivadc 1962-63 på all 
tj!instgör.t som bibliotekarie vid Utri
kesdepartementet (han kommer fran 
en bibliotekariefamilj) men återkom 
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Lt1rs 0. Ltlgl'rcft'isl, 
fmograf Ni/.1 Lt1gagren. 

som museilektor vid Riksantik\'aric
ämbctct och Statens Hbtoriska 
Museum. Han förestod då Historiska 
museets visningsavdelning och var 
själv en stdlande guide. Uneler en tid 
var han knuten som konsult till 
medaljföretaget Sporrnng ( 1975-78). 
År 1979 kom han dock tillhaka till 
Kungl. Myntkabineuet som fiirste 
antikvarie. Hlir korn Lagerqvis ts 
stora kunskaper inom svenska myn
thistorien och medaljkonsten till stor 
nylJ<t. 

Ar 1983 övertog han chefsposten 
vid Kungl. Myntkabinellet som 
sedan 1975 blivit en !JUl vstlindig 
institution. Lagcrqvist fortsalle som 
museichert'ramtill 1993. Under Lars 
O. Lagerqvists tid tog intresset för 
utställningsbyggande fart. men vikti
gast av allt. nu återkom möjligheten 
all museet skulle kunna få llvtta till 
mer Lindamalsenliga lokaler. ·Lauer
qvist hade i delta ~yfte kontakt 1~1t:d 
Sveriges Riksbank och sparbanker
na. Viktigt \'ar också au övcrtvga alla 
beslutshavare som t ex kultU'rdcpar
tementet och riksantikvarien. Under 
Lagerqvists tid lades grunden för cu 
nylt och modernt muscum i centrala 
Siockholm. Vid sidan av alla andra 
uppgifter fungerade han också som 
president för den internationella mc
daljsammanslutningen Federation l n
temationalc de la Medaille <Fl DEM) 
( 1975-94). 

Lars O. Lagerqvist har en mycket 
omfattande artikel- och bokproduk
tion som naturligtvis främst berör 
mynt. sedlar och medaljer. men ii ven 
Dalarna. porfyr och svensk historia 
(Gustav l. familjen Bernadone m.m.) 
finns bland specialintressena. Flera 
numismatiska böcker har berört hela 
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Umnet. ofta i samarbete med Ernst 
Nath()rst-Böös. J-lan har också varit 
verksam inom gastronomin. 

Lagerqvist valdes t i Il SN F:s ordfö
rande vid föreningens 100-årsjubi
lcum 1973. Under hans tid ökade 
medlemstalet till 1.500. År 1977 
infann sig möj ligheten att till före
nincen förvlirva tidskriften Ml'lltkon
wk~ Denna tidskrift skulle därefter 
utvecklas till att bli SNF:s organ. 
Senare byttes namnet till S1•e11Sk 
Numismmi.sk Tidskriji och d.:n utges 
i samarbete med Kungl. Mymkabi
ncttct. 

Under Lagerqvists tid instiftas en 
r.1d av föreningens belöningsmedal
jer: Förtjänstmedaljen. Urennerme
daljen och Gustaf VI AdC>If- medal
jen för f~;unsuiende vetenskapliga in
satser. A ven det s.k. Rasmusson
stipendiet instifwdes. 

För många inom Svenska Numb
matbka Föreningen var de ut landsre
sor som Lagerqvist anordnade pC>pu
l;ira. Det blev resor till Leningrad, 
Dresden och Berlin. London. Paris 
och Wien. Föreningen hade emeller
tid under en Hingre tid dragits med 
ekonomiska problem. f-ör att komma 
till rUlla med dessa kriivdes kraftiga 
åtgiirder. IH,got som Lagerqvist sjiilv 
var den förste alt inse. Därför 
önskade han el! skifte på ordförande
och kassaf'örvaltarposterna. 

Giintn Ucrgenstn'lhlc, 
1978- 1988 
Göran Bergcnstriihle föddes 19mars 
1924 i Helsingfors. Hans far var 
över:-.ten vid livregementets husarer 
Gösta Ber!!cnstråhle och mor var 
Greta, f. Löfgn:n. Göran Bergen
stdil le avlade studentexamen i 
Stm;kholm. Efter studenten utbi l
dade han sig ti ll oflicer { 1946). blev 
kapten vid Norrbottens regemente 
( 1954 J men bedrev också språkstu
dier i Frankrike. Efter mi litärtiden 
ansiiilides Bergenstrållie i Stock
holm~ Enskilda Bank. Inom banken 
fungerade han P'' olika poster och 
slutade.: ~om kamrer och kontorsföre
~t;\ndan: vid SE-banken. 

Göran Bcrgcn~tråhle blev medlem 
i Svenska i\'umismatiska Förenin!!en 
under 1950-talet. l samband med fur
eningens ekonomiska svårigheter 
invaldes han i föreningens styrelse 
och blev omedelbart dess ordfö
rande. Som ny kassaförvaltare in
lriidde bynkhefcn Nils-Uno Fornan
der. D.: ras första uppgifter blev att 
ordna ekonomin och ansvarsfråuor
na. f-lera av föreningens tidigare ord
föranden hade varit yrkesverksamma 
numismatiker men i det rådande eko-

Göran Bergen.urdhle. okiind.(owgrc((. 

nomiska läget stod det klart att for
skare och ekonomi inte hörde ihop. 
Efter det an Bergenstrållie och For
nander lyckats rädda läget kunde 
man åter bötj a ägna sig åt mer nor
mal föreningsverksamhet. 

Göran Bergenstrållie vi lle göra 
föreningen mer synlig i samhället. 
Till detta syfte tog han en rad ini tia
ti v. Bl a förlades årsmötena i olika 
delar av Sverige. Han startade ocks<'t 
en numismatisk spalt i Sydsvenska 
Dagblade t. För au försöka samordna 
den numismatiska verksamheten i 
Sverige (myntkabinett. föreningar, 
mynthandel osv) skapade han el! 
oman som kallades "Numismatisk 
Sa~nverkan" (NUMSAM). De goda 
föresatse rna kunde emellertid av 
olika orsaker inte fullföljas. 

Under Bergenstrållies ordförande
tid utkom tre utgåvor av Numisma
tiska Meddelanden med ytter l i g are 
en volym under utgivning. Inom 
området utställningar hade före
ningen gjon lyckade satsningar. t ex 
Myntets Dag på Statens Historiska 
Museum ( 1981 ). Stockholmia 86 och 
mindre arrangemang i anslutning till 
de årli!!en äterkommande antikmiis
sorna i-Stockholm. 

Bergenstråilie fick möjlighet all 
genom ett par viktiga inköp bygga 
upp en nUJnismatisk samling i skan
dinaviska Enskilda Banken. Hans 
eget område är Nordens mynt och 
mynt från antikens Grekland. Göran 
Bergenstrållie har bidragit med artik
lar i Mn11komak1 - S1·ensk Numi.mw
lisk 7idskrifl. Han blev korre~ponde
rande ledamot i SNF 1988. 
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Torbjörn Sundquist, 1988 • 
Torbjöm Sundquist föddes den 6 
december 1939 i Stockholm. H;ms 
far var Uppsulahistorikern och land~
antikvarien i Upp~ala. Nils Sund
quist. och hans mor var bibliotekarien 
Barbro. f. Johnsson. Torbjörn Sund
quists skolgång förlades till Upp~ala 
och avslutades med studentexamen 
1959. Därefter fonsattes ~tudiema 
vid Uppsala uni,•ersitet: fil. mag.
examen 1966. Under åren 1967-97 
var Torbjöm Sundquist knuten till 
storföretaget Atlas Copco. Vid ~lutet 
av Atlas Copco-tiden var han pro
jektledare för teknisk utveckling och 
automatisering för gruvbrytningsut
rustning och datorisering. Han blev 
medlem av Svenska Numismatiska 
Föreningen 1973 och blev medlem i 
dess styrelse 1978. Inom styrelsen 
innehade han olika poster (sekrete
rare och vice ordförande) innan han 
1988 valdes till ordförande. 

Torbjörn Sundquist har i hUg grad 
koncentrerat sig till förening~.:ns 
kärnverksamheL Samarbetet med 
Kungl. Myntkabinettet har fördju 
pats, vilket bl a tagit sig uttryck att 
föreningens organ Sl'ensk Numisma
tisk Ttdskriji nu utges i samarbete 
med KJvtK. Svenska Numi~matiska 
Föreningen har nu lätt en ny och viir-

Torbjörn Sundquist. 
j'vtogmf./an E1·e Olsson. 

dig lokal på Banergatan 17 i Stoek
holm. Flytten till Banergutan möj lig
gjordes av Sven Svenssons stiftelse 
för numismatik. Under senare år har 
flera iirenden uppseglat som krävt 
principiellu stiillningstaganden. Mot
tot har i hög grad varit ordning och 
reda. Därför har arbetet med Sven 

Svenssons samling intensifierats och 
forcerats. M!ils!ittningen lir att sam
lingen skall v am genomgången till år 
2000. Stor kraft lignades unionsmö
tet i Stockholm 1995. Till detta möte 
hade även en slirskild volym utkom
mit i ~ericn Numismatiska Medde
landen (XL). !>Om lick titeln "Mynt
ningen i Sverige 995- 1995". Före: 
niogen fick liven möjlighet att delta 1 

utl!ivandet av en v:tcker volym om 
Julius Hagande~ mynt~amling. Två 
mycket omfattande fe~t~krifter (in
oåendc i serien Numismatiska Med
delanden ) utgavs för :ttt hedra Lars 
O. Lagerqvist respektive Ulla Wes
termark. Sundquist har sj lilv deltagit 
med artiklar inom olika områden. 
Han har liven recenserat många nya 
numismatiska verk. 

Torbjörn Sundquist började samla 
svenska mynt 1976. Han har fdmst 
intresserat sig för svenska mynt från 
1300-, 1500- och 1700-talen liksom 
för svensk numismatisk litteratur. 
Han har O(.:kS~ iignat stor mtida ~t 
forskningar kring den svenska nu
mismatikens fader: Elias Brenncr. l 
detta ingår liven studier kring dc por
trättminiatyrer som Brenncr m:"at. 

Sundquist kallades till korrespon
derande ledamot i SNF 1989. 

o 

Pollettsamlare! 
Smärre Skrifter Nr 7 

En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från 
tryckeriet. Smärre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat
tad av Magnus Widell. Du har nu möj lighet att köpa den från föreningen för 
endast 100 Skr +porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag 
till studiet av po lletter då övergripande, uppdaterade, ve rk över Sveriges po llet
ter ännu ej finn s att tillgå. 
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Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro 
15 oo 07- 3· Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress. 
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet. 

SVENSKA NUMISMATISKA FöREN INGEN 

Kansli: Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm. Telefon: o8-667 55 98. Fax: 08·667 07 71. 
E-post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat: Onsd.- torsd. 10.00 ·13.00. 
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Kungl. Myntkabinettet 
Sveriges Ekonomiska Museum 
slottsbacken 6 
Stockholm 

UTST ÄLLNINGAR 

All världens pengar 

Museets utställningar Inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l ol ika temadelar som t ex 

··vad är pengar?'', ''Myntets början", "Makten över pengarna .. och ''Pengar i krig·· beskrivs pengar

nas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt! 

Rikets flnanser 

Visste ni att Sverige har världens iildsta centralbank? Historlen om Sveriges Riksbank. al!ärs

bankerna, börsen, försäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 

ideer. institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt. 

Spara i bössa och bank 

Människan har alltid sparat! Här är historlen om hur vi sparade Innan bankerna fanns. Ar 1820 in

rättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen. 

Summa s un1marum 

Pengar i lek. saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 

Här lår vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt linns också. 

Medaijkonsten 

Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Me
daljens mer än 500 år långa historia är temat för detta 
rum. Här visas de linasie svenska medaljerna, fantastis
ka klenoder, renlissans medaljer och Gustav lll:s historia. 

ANNAN VERKSAMHET 

MuseibuUk 

Museets Öppettider 

Tisdag-Söndag 10-16 

Måndag Stängt 

l entrehallen llnns butik med försii ljning av smycken, souvenirer, vykor t och litteratur med anknyt

ning till museets snmllngsområden. Tel. 08-5195 5304. 

Konferc n .. och fes tlokaler 

Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 70 personer. Lovisa 

Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt sammanträdesrum med plats för 14-18 personer. Två mindre 

grupprum för 4-8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstens

golv och ockragula väggar lämpar sig väl för cod;tails, mottagningar. dans och andra festligheter. 

Tel. 08-5195 5310. 

Myntkrogen1 mus eet• restaurang och cafe 

Myntkrogen drivs l restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer 70 personer och har lullstän

diga rättigheter. Under museets öppett ider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas 

festvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. 

Tel./fax 08 ·lO 45 90. 
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Något om 
Sven Svensson 
Av Göran Wah!quist 

M !tnga som hil llit pa med 
mymsamlande och numil-
matik under dc -,ena,tc de

ccnnicma har ~äkcrt hiirt tai;L, om 
Sven Svcns~on och Sven\\lllh ~am
lin!!. Ft~klllm iir all denne man lwde 
den hiuill ~ största privat hop~amlaclc 
kollektionen av svenska mynt. Ht~n 
började sannolikt någon g;ing i ~ lutet 
;\\ l SOO-wlct all !ligga upp ~in ~am
lim!. S\'l:n s,·cnsson ble'' medlem av 
för~ningen 1907 och blc' ~tyrcl\ele
damot 192 1. 

Sven Svensson bodde i Gamla 
Stan i StN:kholm i kvarteret Ajax 
med adress Trångsund 10. lluset iir 
beliigct alldeles intill Storkyrk:111 vid 
Stortorget. Någon gång i s lutet av 
1880-talct hade han tagit ilver bro
derns före tag i tobab- och rcscef
fektshranscticn. Han avyurade snart 
det mesta av rörelsen men hehiillto
baksaff1iren på Slussplan l -~i Stock
holm. "Svensson pa Slu~'en" vt~r 
Wnge cll begrepp under dc tidigaste 
decennierna av 1900-talct. Sven 
Svensson var iivcn aktiv i fackhan
delskretsen bland tobak~handlarna. 

Men det var dock l>amlandet som 
uppenbarligen tog upp en -,wr del a\' 
hans tid. s,·ensson var en av det tidi
ga 1900-talets tora ~am l are. lian ,am
lade inte bara numismatbha mrem•" 
utan liven frimärken. autol!r:tfl.!r. etiket
ter för vin. sprit och tob:~k samt char
ta , igi llaw. fjiirilar och knappar m.m. 

Det enda som Svenl>\On puhlicl.!r.ll 
iir en artikel om Olof 'hiitkonun2' 
nn 111. Den tryckte~ i Ntmti.lmmi1ka 
Mc•ddelmulen- XXIII ( 1923) (den 
finns Hvcn som eu ~cparat tryck med 
eget omslag och med Sven Sven~
sons portriiu). Han fiirsiikte hHr göm 
ett systematisktuppl1igg av myntseri
erna. Artikeln ~ir e11 bevis p:\ hans 
intresse att veten~kap ligt hearheta 
det numismatiska materialet. 

Samling 
Sven Svensson lade m:r , wra helopp 
på sina samlingar men mest pi\ mynt
samlingen. År 19 1-1 inköptes mr v:il
digt mycket pengar - I l o 000 kronor 
-en myntsamling av grosshand l an.: n 
Israel Bcrghman ( 186-1-19-15 ). En 
del av den kom från Carl Wilhelm 
Burmesters samling ~om Bcrghman 
köpt 1906. Några a,· dc 1crkligt ,:m
synta och dyrbara mymen i S1·en 
Svens,on~ ~amling har ml.!d ~tiir~ta 
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Sl'l ' II.\S0/1 hade .<in bostad i Tnint-:wnd JO i Gamla Sttm i Smek/w/m. 

sannolikhet kommit denna väl!. Gur
mcl>ter var nämli!!en känd sÖm en 
mychct ~parsmakad samlare med 
~inne fiir de \'erkli!!a rariteterna. 
S\·en $\·ens~on \'ar OCkså köpare på 
den för~ta delen av .i!uktionen på 
Bnllln~ 'ami i ng 1914. Anda till slutet 
av s itt liv förkovrade Sven Svensson 
sin samling. Han gjorde exempelvis 
en hel del inköp på Cavalliauktio
nerna 1927. som hölls av Bobergs 
mynthandel i Stockholm. 

Av det lilla material som finns 
kvar i form av Sven Svenssons per
Mmliga anteckningar återlinns an
teckningsböcker med systematiskt 
uppstiillda förteckningar av riksda
ler- och markmynt men ocks:\ över 
si l vcrskilj..:n1ynten. Förtccknitlgarna 
uppwr den exakta omskriften på 
mymen och är till viss del illustre
rade med blvertsteckninl!ar av en del 
mynt. Silve'rskiljemym;n har tydli
!!Cn vari t en stort intresse. Stora 
~crier a\' dc~~a finns nämligen i sam-

lingen. Exempclvb finn ' inte mindre 
än 95 sill'ereuiiringar förde lade pa 
sju årtal fnm dronning Kri,tina. 

Testamentet 
Svensson dog i lungtubcrkulo~ den 
12 maj 192g pn Maria \jukhu' i 
Stockholm. 

Svensson bcstiimde all SNF skulle 
bli hans huvudarvinge. Della innebar 
an han tl.!l>tamentcrade sina ~am
lingar av mynt. medaljer. pollcner. 
frimärken. charta ~ig illata. iii- och 
vinetikeller och numismatisk linera
tur till föreningen. Över samlingarna 
och lilleraturen skulle upprUtlas en 
fullstiindig katalog. Föreningen skul
le också crh~lla lejonparten av Svens
sons återstående kvarlåtenskap. vi 1-
ken i form av obligationl.!r och kon
tanter uppgick till iiver \)() (){)() kro
nor. Enli2t tc~t:uncntet ~kulle av 
dessa medel bilda~ en fond för inkiip 
av en faMichl.!l i Stockholm med 
"erforderlig i nredning". 
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År 1929 utgav föreningen en pla
kett i anledning av hans dunationer 
till förenirH!er~ Gra,·ör var Sven 
Kulle och C-G Hallbcr!!~ Guld~mcd' 
AB stod fOr till\'erkningcn. 

Den forsta katalogen- Appcl
grcns bouppteckningskotalog 
Den för~ta inventeringen av ~am

lingen gjordes av T G Appelgren 
som vid tiden för Sven Sven~suns 
diid var <nnanuens pt. Kungl. Mynt
kabinettet. Appelgren hade de~sfiir
innan varit mynthandlare och ater
upptog den verksamheten i millen av 
1930-talct. Appelgren fiirtccknade 
dc viirdcfullare mynten vm mr ~ig. 
Mynt av liigrc ekonomiskt v!ird<.) 
behandlas i poster med en viirth.:ring 
för va~jc post. Av intress<.) Hr dock att 
de v!irdefullare mynten behandlas 
separat och an kvalitct~bcteckningar 
och en vHrdering finnl> fiir dc"a. 

Denna första- katalog över s, en 
Svenssons samling var naturlictvi~ 
bara en för'ita akut åtgärd. Nu ~iter
stod arbetet för föreningen~ styrebe 
an försöka hitta en lämplig fa~tighet 
för föreningen att husera i. Efter 
mycket lctamJe och en hel del arbete 
lyckade:. !>tyrelsen komma ihcr ett 
hus pit Kungstensgatan i Stockholm. 
Hu~et lin n~ faktiskt ännu k' ar. En 
lägenhet i hu~et Miilldc~ i ordning 
som samlingslokal för ftiren ingcn. 
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Denfor.rwflirtt•cl.ningen iin'r S•·c'll\\1111\ mnllmed tmginmde 
m · Å •·a/itc•toch •·im/e ring m· 1111'11/t'll. 

Diir förvarades Uven Sven Svens!>on~ 
samling. 

Men dc !!oda aren vamde intc 
liinge. Delln~onen i mitten av 1930-
tal.!i gjorde att h) resintäkterna bl c\ 
allt l:iere och hinchiiden allt mer 
komplicemd. Till ~lut tvingade~ rore
ningen :Hl !.Ulja huset med en sild~m 
förlust an hela kontantinsatsen gick 
förlorad . Samlingama och förening
en var nu hemlösa. Den till synes 
prekära silllationen löstes på så ~!itt 
an ett avtal upprättades mellan 
Kungliga Vitterhets Historie- och 
Antikvitets Akademien och före
ningen med innebörd att samlingarna 
skulle deponeras på KMK med möj
lighet för museet att använda sam
lingen för forsknings- och utstiill
ningsiindamfll. Föreningen skulle ha 
ett sUrskilt rumtill sitt förfogande diir 
samlingen också skulle förvara~. Av
talet slöt!> på 25 år och upprUltades år 
1935 och undertecknades av C\V 
Kreiigeroch Ernst W Nilsson för !'lir
eningens del och Vitterhetsakade
mien av rik~antikvarien Sigurd Cur
man och Benl!t Thordeman. 

Avtalet kom viiiti ll pass ett knappt 
decennium senare då museets nya 
lokaler pa 'arva,·ägen - Storgman 
~tod flirdica. Vis a a,· samlincen~ 

S\'Cnska m) n t plockades di\ in r den 
permanenta utställningen. Sktilet till 
detta synes ha varit att många a\' 
svenssom.amlingens mynt har en hög 

kvalitet men m:k~;\ att en del mynt 
som fanns i KMK:~ utstHIIning var så 
sällsynta att K~IK cn<kl~t hade ett 
exemplar. Da badc åt- och från~ida 
~kulle vi~a:. ~om Sven S\en~~Orb 
exemplar 'm till p:L'-!>. När senare 
Besittning"alcn 11irdig,tälldes i slu
tet a\' 1950-talct kom många av Sven 
Svensson~ mynt att finnas också i 
den utstlillningcn. Dc aktuella myn
ten har suttit (J;ir linda fram till dess 
att KMK flytlade till Slombacken 
för en par :ir sedan. 

Ulla S Linder Welins katalog 
Niir nu samlingen hamnade hos 
KMK beslutades att en ordentlig 
katalog skulle uppr!ittas ii\'er den. 
Mynten skull (! numreras och beskri
vas och vissa rdcr(!nscr anges. Kata
logen iir i folioformat och finns i tre 
exemplar. S\ethka mynt. besitt
ningsmynt. ~(!diar. polletter. utländ
~ka mynt och medaljer ta~ upp i för
tceknin!!cn. Sammanht!!t blirdet hela 
30 146 ~1ummcr. Förteckningen upp
tar korta bc~krivningar med vissa lit
ter.uurh!in vbningar. Förteckningen 
:ir dactecknad den 23 oktober 1936 
och u~1dertecknad av Sigurd Cummn 
och Benet Tlwrdcman för VincrhcL~
akadcmi'Cn, riikninc och av Georc dc 
Laval fi.ir fiircning~n. Dc La,·aJ-, ar 
ut~edd l-Om "en~'on~amlingamas 
kontrollant. --
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Ulla S Linder \Velins forteckning ii1·er hela Sl•mssons mym.mmling. 

Permutationen och Kl\'IK:s roll 
Föreningen fick år 1963 pem1Utation 
på Svens ons testamente och s,en 
Svensson~ stiftelse bildades. 

Detta diirfdr att dc ursprungliga 
intentionerna i testamentet inte 
kunde uppfyllas. Samlingarna ska 
försäljas sedan KMK uttagit vad som 
saknas d[ir. lntliktcrna från auktions
försliljningarna tillförs stiftelsen. 
Avkastningen ska anvlindas för 
inköp av föremål till KMK som sak
nas där och som ligger inom Sven 

" Billigt och bestämt" 
Den här annonsen är från Svensk 
Bokhandels-Tidning lördagen 14 
april 1883. Den visar klart hur tider 
och priser föriindrats. 

Kurt Halls tröm i Malmö har hittat 
annonsen. 

En större myntSBmllng siljes nu 
uti Corline bokhondel i Eelöf för 
1,200 kr. Samlingen btetAr G f om
kring 400 si lfvermyn t och 2,000 
lcopp~>rmynt, specier från alla aven
sko. regen te r med undantog af Erik 
X l V och Carl X, en del stora lcop· 
parplåtur, många vackra brakteater, 
en etor del silfver- och bronsmynt 
frin romerska lcejsnrtidcn och der· 
förut, pappersmynt, poletter, me· 
daljcr och minnespenningar eamt 
mynt från niletnn nlln länder. Mynt· 
skåp med 58 lAdor följer. 

lD(!Cn katalog finnes häröfver. 
Pnact fi r billigt och bcstiimdt. 

182 

Svenssons samlingsområden men 
även till tryckningsbidrag för numb
matiska vetenskapliga arbeten m m. 
Ordförande i stiftelsen är myntkabi
nettets chef, därtill finns tre represen
tanter från SNF och en från Kun~ liga 
Vitterhets HistOrie- och Antikvncts
<Jkademicn samt suppleanter. 

Auktionerna 
Redan i november 1963 höll före 
ningen den första auktionen med 
mynt ur Sven Svenssons samling. 

Paketpost med 
blanka Guldmynt 
Självklart har Sveriges Riksbank då 
och då inköpt utländska guldmynt. 
Detta för au ha en reserv i guld. N:ir 
banken köpte guldmynt vid början av 
sekelskiftet var detta allmänt kiint 
genom pressens försorg. Man slås av 
den öppenhet som präglade guldköp 
den gången. 

l en tidningsnotis från 19 11 berUt
tas följande: 

7ill S1·eriges Riksbank anliimle 
hiiromdagen med paketpost från 
Paris l miljon kr i franska. belgiska. 
italienska och schweiziska 20 francs
stycken. Guldet har inköpts av den 
stora franska banken Credit-Lyun· 
nais. 

/W 

Dc numerärt och kvalitetsmlissigt 
största försäljningarna gjordes vid 
auktionerna 1966 och 1970. De~sa ii r 
dc enda auktioner som hållits utanfOr 
roreningens egen regi. Det var AB 
Hirsch Myntauktioner genom Hirsch 
mynthandel och Harry Gliick som 
ansvarade för försäljningen. Därefter 
har en del smärre auktioner hållits 
under de år som följt. Mycket mate
rial återstår dock att sälja. Samlingen 
innehåller naturli!!lvis dc viirueful
laste svenska mynten men också 
imponer:tndc serier av småmynt. 
som uppenbart har f:ingat Sven 
Svenssons intresse . 

Det återstående arbetet 
Den slutliga inventeringen av sam
lingarna pågår alltjämt. Det lir ett 
stort och tidskrävande arbete. Arbe
tet har dock under 1990-talet fort 
skridit i en avsevärt ökad takt. 
Genomgängen av de kungliga me
daljerna och personmedaljerna är nu 
helt avslutad. Efter det au KM K tagit 
ut e u antal återstår en hel del att auk
tioneras ut. De medlemmar som Hist 
auktionslistorna under framfor allt 
1990-talet har då och då påträffat 
åtskilliga svenssonmedaljer. Arbete 
p:ig:ir med ö,·riga delar - medeltids
mynten. tiden fram till våra dagar 
inklusive besittningsmynten. Nära 
slutligt avslut med KMK är pollett
dclen av samlingen. Svensson hade 
omkring 10 000 polletter inklusive 
duhblcuer. En i sig gigantisk samling 
som har eu mycket stort kulturhisto
riskt vlirde. D 
Foto: Jan E ve Olsson 

Mynt på middagsbordet 
Pengar på matbordet brukar vi van
ligtvis förk nippa med restaurangbe
sök. men på herrgården Em i Kalmar 
Hin finns en annan sedvänja. N lir man 
bjuder till middag står det en liten sil
verskål på bordet tillsammans med 
;11la tallrikar. bestick och glas. Kring 
det dukade bordet samlades mid
dagsgiisterna och Oera av dem brukar 
v:1ra fiskare. Under middagen gick 
~kålen runt bland de fi skeintresse
rade och några mynt hamnade i skå
len från var och en. Vid middagen 
niis tkommande kväll tillfOil mynten 
den som fått den största laxen vid 
fi sket i Emån. 

Em har tillhört familjen Ulfsparre 
sedan mitten av 1700-talet. 

/W 
Kiilln: 
Edlund. R .. Em. Dukade bordj'rtl11 H('f'r
litlrdar vch bosttillen. Borgholm 1998. 
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Fig. l. Medalj ii•·rr Cht••·n•t~l priiglad ri/1 hems 100-tlrstlag. Formgirr/l tll' O. Rory. KMK 24929. F oro J E Olsson. 

Att satsa på en ljus ide 
Av Eva Wisehn 

S learinijusens föregångare var 
oljelampor med veke, men 
redan romaron stöpte ljus. De 

doppade bomullstrådar i talg e ller 
bivax. Ljus var emellertid Binge en 
lyxvara. Det dröjde ändn till 1600-
talet innan det kom en metod att 
gjuta ljus. Det var den franske adels
mannen Sicur le Brcz som var upp
hovsman till denna metod. Denna 
uppfinning gjorde att ljuset kom att 
anvUndas i större utstrlickning. Men 
ännu dominerade talg och vax som 
råmaterial till ljusen. 

Fransmannen Michel Eugene 
Chevreul ( 1786-1889) var en fransk 
kemist som \'ar lärare vid lyccc Char
lemagne i Paris (fig. l ). Han var 
också direktör för fårgeriet i en gobe
längfabrik och blev 1830 utnlirnnd 
till professor vid college dc France 
där han stannade till 1879. Då var 
han 93 år gammal. Hans viktigaste 
arbete utgavs 1813 under namnet 
Recherches chimiques mr les cm71s 
g ras d'origine animale (Kemisk 
forsknin!! om de animaliska fettlim
nenas uriprung). Chevreul beskriver 
h~ir sin upptUckt av ettlim n c ~om han 
kallar stearin. 

Då dc rörs ta stearinljusen tillver
kades måste ljusets veke snoppas 
ofta. Inte förrLin den flätade ljusve
ken uppfanns i Pari:. 1824 av Jean 
Jacques Cambaceres kunde stearin
ljustillverkningen komma igång på 
allvar. Genom nätningen böjer ~ig 
veken ut mot kanten av ljus l ~gan. dlir 
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den förtlir~ allteftersom ljuset brin
ner. Ljusen behöver inte liingre snop
pas. 

År 1825 tog Chevreul, tillsam
mans med Louis Joseph Gay-Lu~~a~,;. 
patent p:\ stcarintillvcrkning. Han har 
i patentet beskrivit stearinfabrikatio
nens grunddrag. 

"Vi iin.flw. fltll'årt patent omfanar 
ji){jwule 111/l'illldnillg. d.v.s. vi önska 
cit oss bcvam tle11 uteslutande rlillcn 
1111 för bely.mingsiindamå/ fram.l·tiilla 
fast oclz flytande fensyra. ... "(Nils 
Forssell s. 95). 

Huvudmomenten i stearin- och 
ljustillverkning lir följande: fetternas 
sönderdelning i fettsyror och glyce
rin: fett~ymrnaJ> rening och press
ning. då dc flytande fettsyrorna sk ilj~ 
frän dc fa-m1: framställningen av 
vekar: stöpning av ljus. Biprodukter 
vid fabrikationen Hr glycerin. beck 
och olein. av vilka såpa. tvål och gas 
kan fram~tiil las. 

Chevreul klarade emellenid inte 
dc pr.tkti,ka problemen vid ljustill
verkningcn. Det blev i stället cheva
lier Adolph dc Milly som 1831 blev 
den förs te ~om satte igång produktio
nen. Mill y hade d:\ uppfunnit den s.k. 
kalksapofin ieringen. en fönnsHuning 
för fcttsyreav~kiljningen. Milly an
\'Linde J~ig av Papins gryta. e ller 
tryckkokaren. :.om hade skapatS a' ' 
Denis Papin 1679. År 1690 hade 
Papin skap:ll elen s.k. atmosfiiri ka 
ångma.,kinen som möjliggjorde 
sapofiniering. Vaunet i grytan kokar 

genom övertrycket och alstrar ånga 
med en temperalUr p:\ 120° C. 

J Kungl. Myntkabinettets samling 
finns en aktiebrev för firman Steari
llt:rie Fran<;:aisc. firman låg i St 
Denis på 4, Route du Landy. Det 
samlade kapitalet var 8.485.000 
francs delade på 16.970 aktier om 
500 francs stycket. Aktiebrevet Ur 
daterat 188- (utelämnad sista siffra) 
och är utställt av bolaget eller Socictc 
Anonyme, som det heter på franska .. 
Brevet visar ljusets väg från råvara 
till fabriksprodukt (fig. 2). 

Högst upp på aktiebrevet, inom en 
cirkelrund ram med fasetter, är 
Michel Eugene Chevreul ( 1786-
1889) avporträtterad. Knytningen till 
Chevreul och stearinfabriken är 
naturligtvis resultatet av hans forsk
ning. Stearin. av grekiska ste'ar som 
betyder talg. Ur ett naturligt fettämne 
som förekommer hos djur och växter. 
För au kunna skapa stearin behövs 
bland annat talg. benfeu och palm
olja. 

Vinjeuen överst tm vänster visar 
en vy över en vik vid någon fjärran 
strand. Palmerna vajar vid stranden. 
På land står, i förgrunden. två män 
och granskar några tunnor. l bildens 
cemrum syns "infödingar" lasta 
ombord ett fl cnal tunnor på en båt. 
Tunnorna är f<irrnodligen fyllda med 
palmolja. J bakgrunden syns några 
halmtaksklädda hus. På redden tig--
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ger två skepp t1irdiga au efter last
ning frakta hem olj:tn (fig. 3). 

Vinjenen till höger visar en priiric
rniljö från Amerika. l förgrunden 
syns en cowboy till h:ist fösande kor 
och fi\r. l bakgrunden syns fyra pr:i
rievagnar. Dessa djur bidrar förmod
ligen med talg och benfe11 (fig. 4). 

Två interiörer från fabriken finns 
med på aktiebrevet. Den ena visar. i 
bakgrunden, en ångmaskin. Denna 
driver troligen den destilleringsappa
rat som syns i förgrunden. Appnr.l!en 
till höger är möjligen en pressapparat 
(tig. 5). 

Den andra visar ljustill verkningen. 
l bakgrunden ser man en lju ~s töp
ningsmaskin. en maskin för ljusve
keflätning och en destilleringsappa
rat. l förgnmden står en kvinna vid 
en apparat som skulle kunna vara till
verkning av s.k. vaxstaplar. Vaxsta
plama fom1adcs innan det svalnat 
kring en j ämten så all dc senare 
skulle kunna triis pft ljusstakar ml!d 
hållare för vaxstaplar. På golvet står -
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Fi11.1. Al.tiehrel'fiir .flrman SuJarinerie Franraise. 

Fig. 3. Pulmo(iw1 hiimllls f rån fjiirrrm land. 

Fig. -1. 7illg och hen}t' /1 llll'inns i Amerika. 
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Fig. 5. lnleriiir ji"tin fabriken. Fram.Hiillningen m· /jiiS/1/II,f .m . 

Fig. 6. Ljus .Hiipningen ocfl packning m· den flinliga pmdukten. 

kanonger. möjligen förpackade med 
fårdil!l!lansade ljus (fil!. 6). 

P;f~ardera kons ida~ står två keru
ber på en fundamenl h::'illandes i en 
stav ur vilken på vänster sida lager
blad. på höger sida_ eklöv sticker 
upp. Överst på staven tronar. på vän
ster sida. bilden av soh!Uden Helio .. 
och på den högra. eldeti"s gud Hefais
tos. Fundamemen är prydda med en 
kombinerad fackla och Hermesstav. 
kanske en symbol för ljusets budbii
rare. Om1ama står för motsatserna 
ljus och mörker. 

l Sverige har folk sedan lång tid 
tillbaka stöpt talgljus. Lars Johan 
Hiena upple\'de stearinljus första 
Qången i London 1837. Hemkom
nletltill Sverige hörde han sig för \'id 
Teknologiska institutet am!åendc 
känncdo~n hur dessa ljus tillverka
des. Genom adjunkt Johan Michaels
son fick han höra talas om Chevreuls 
avhandling och fransmännens ljus
tillverknin!!. 

År 1839 stanades industriell till
verkning av stearinljus. en benäm
nin!! som stadf.istes i november 
183). vid Liljeholmens Stearinfa
brik. Hiena. Michaelsson och Carl 
Palmsted t. professor vid Chalmerska 
slöjdskolan i Göteborg. grundade 
fabriken vid Liljeholmen (tig. 7) 
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Fig. 7. En medalj m · SJearin gjordes (Il ' 

' Liljdwlmt•n.\ s tearinfabrik inj{ir 
Viirlt!sw stiillningl'll i Swcklwlm /897. 
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Jetong för fågelvänner 
Bland alla dc fina medaljer och 
jetonger som kommer från Sven 
Svens~ons ~amling:1r finns en enkel 
och oansenlig jetong (SS nr 10691) 
som knappast hör till de vanligare. 
Det är niimligen en jetong från Sam· 
funder Foglaml'S \Viinnet: Det datum 
som står angivet på den Ur tidigt -
Il aprill 875! 

SUkert behövde fåglarna vtinncr 
under 1800-talet. Fågelfångst var 
förr mycket vanligt i Sverige och 
avsåg snart sagt all<~ j<~ktbara fågel
aner samt dessutom diverse smafå
glar. s. k. kramstägl<~r. såsom llirkor 
och traswr. 

Med tiden insåg mång<~ mlinniskor 
au fågelskydd behövdes i syfte att 
vidmakthålla och i görligaste mån 
iiven utveckhl landets fågelvärld. 
F:'lglarna hotades inte enbart av jakt. 
De miinskliga ak ti vi teternas fram
triingande i naturen. den ökade folk
tätheten. det alltmera intensiva jord
bruket och skogsskötseln tillsam
mans med utdikningar störde de na
turliga hiickningspl:nserna. 

Ett sätt att skydda naturen var na
turligtvi~ skap:llldct av nationalpar
ker. l Sverige gavs det första upp
slaget till naturskydd 1877 genom 
P. H. Siive. som fram höll behovet 
av en "lag mellan mUnniskan och 
djuren". 

Det skulle dock dröja till 1909 
innan Svenska Naturskyddsförenin
gen stiftades. År l R99 hade en Före
ning för skyddmule av Måkliippen.r 
fåge/j(JIIIIfl skapats. Men först av 
dem <~Ila var alltså Samjimdet Fog
lames lViinne t: TyvUrr saknar förfat
t<~rcn till denna arlikcl upplysningar 
om just S. F. IV. Kanske var det en för
ening som var mycket lokal och som 
mest bestod av n~gra borgarfröknar. 
pr'.isten, handlaren och skolläraren. 
Vem vet? Hur ~om helst finns i alla 
fall föreningens jetong kvar som ett 
blankt minne. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 
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~*' \~ 
Öppetlider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- t4.00 
Aogoringsga tan 6 
11 1 53 Stockholm 
Tel. 08·411 50 81 
Fax. 08·411 52 23 

Scunjimde1 1-"oglames IVlilllll'rs Jeumx. 
F()IO: Jan 1:.\•e Olsson. KMK. 

Jetongen som är av vitmetall. Ur 
tillverkad hos C. C. Sporrong & Co. i 
Stockholm. Den mäter 39 mm i dia
meter. På åtsidans mittparti finns ini
tialerna S.F.W. utskrivna i en stil som 
vanligen kallas ''Old English" Ovan
för dessa bokstäver sitter en f:\gcl p~ 
en gren, kanske en gök. Under ini
tialerna finns ett datum: 18 11 75. 
Omskriften lyder: Wl LOFVA PÅ 
HEDER OCH TRO, ATT SKYDDA 
FOGLAR OCH DESS BO. Nederst 
finns en liten blomma. 

l Jetongens överkant finns ett bor
rat hål. Tanken var kanske att Ug:l
rcn av jetongen skulle bära den till 
allmän beskådan. l så fall troligen 
endast i samband med förenings
möten. På frånsidan fi nns Sporrang 
lildre firmamUrke. 

/W 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 

MY1'iT • SEDLAR • MEDALJER 

Spec. sedlar 
Bewlar bra for sedlar flire /930 

Vasa2atan -1 2 J 
III 20 STOCKHOLM 

TEL 08 --l Il 08 07 

Strandbergs Mynthandel AB l 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb siiljer 
~1)111, sedlar. med:dj<'r, ordnar 

Gamla akticbre1•, äldre handlingar m.m. 

Arsenalsgatan 8C, Box 7377 
103 91 Stockholm 

Tel: 08-6 11 OJ 10,6 11 58 20 
Fax: 08-611 32 95 

Kungl. Myntkabinettet 
på data 

För ett par år sen stanade kulturde
parlementet projektet SESAM. Syf
tet var attmuseer och arkiv skulle fl\ 
möjlighet att inventera och konser
vera sina samlingar samtidigt som 
arbetslösa akademiker skulle beredas 
arbctstillfiille. De olika museerna 
och arkiven fick ansöka om pengar 
till projekt de själva definieratutifrån 
sina behov. Kungl. Myntkabinettet 
fick l miljon kronor ocb kunde dUri
genom anställa tre pcr~oner (Ulrika 
BornestaL Richard Kellgren och 
Nanouschka Myberg) under ett års 
tid. Projektledare blev Eva Wischn. 

För Kungl. Myntkabinettet var 
behoven följande: 

l. "Utglesning" av samlingarna. 
2. Numrering och etikettering av 
skåp och lådor i dc nya valven på 
KMK. 
3. Dataregistrering och fotografering 
(digitalt) av samlingarna. 
4. Byte av gamla myntpåsar mot nya 
(syrafria). 

Praktiskt genomrörande av 
projektet 

Den första delen av projektet (utgles
ning. numrering och etikettering) 
Krävde noggrann planering och tog 
ganska lång tid. 

Scdan lång tid tillbaka har det fu n
nits tankar på hur man skall regis
trera samlingama. De första försla
gen vad gäller dataregistrering går 
t i Il baka till 80-talet. Det är dock först 
nu som de reella möjligheterna finns 
med billigare datorer samt bUttre och 
billigare progrdmvaror. 

KMK:s samlingar består av drygt 
500 000 föremål. t ex mynt. medal
jer. polletter och myntfynd. Det blev 
d(irför nödvändigt med en priorite
ring. Valet föll på mynten i den sven
ska systematiska samlingen samt 
delar av den romerska myntsam
lingen. 

Efter framtagande av en lämplig 
tabellstruktur inleddes registreringen 
under oktober månad 1997. 

Alla mynt vägs och kontrolleras. 
O:irefter får varje enskilt mynt ett 
unikt id-nummer. Relevanta uppgif
ter på myntlapparna införs i syste
met. l vissa fall sker även komplettc
ringar från referenslittera!llr. 

Byte av myntpåsar i fyndsam
l ingen sker successivt. Målet iir att 
klara av fynden från den senaste tju
goårspcrioden. 
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l tabellen över mymen ing~r infor
mation om själva myntet. referens. 
proveniens och placering. Förutom 
dessa fäll kan man ;iven se den digi
tala bilden av åt- och fr~nsidan. 
Avsikten var för~t au bilderna skulle 
tas med digital kamera. l ~tHIIet val
des vanlig- flatbiiddsscanner. Della 
gör det möjligt au ta bilder med upp 
till trenio mvnt åt ellneen. Bildcma 
"klipps" \edan ned (programmet 
paimshop. Varje enskild myntbild f:\r 
namn efter mymets id-nummer. Det 
finns ;ivcn eu större fritextflilt för 
kommemarer. 

Hur ska databasen användas? 

Databa~en har tillkommit huvud
sakligen rör KMK:s egen per~onal 
men kommer också au kunna ut nyn
jas av gästforskare. Kanske ko1111ner 
utvalda delar av materialet att pre
senteras på KMK:s hemsida. Det Hr 
emellert id ett projekt som inte priori
teras i dagsläget. 

l framtiden kommer det att g~ for
tare att söka efter specifika uppgifter 
och forskningsarbeten kommer att 
underlättas genorn databasen~ ~ök
möjligheter. 

Resultatet av SESAM-projcktct 
på KMK 

Trots utglesningen finn~ det idag 
utrymme fOr expan~ion i dc nya val
ven. 

Numrerine och etiketterine är 
genomförd så långt ~om mÖjligt. 
Vissa kompletteringar kommer att 
behöva göras. 

Registreringen av den ~vcnska 
systematbka samlingen rör sig hit
tills om ca 20 000 mynt och omkring 
35 000 digitala bilder. Dänuöver har 
ca 1300 mynt f rån romerska repu
blik. ca 4500 från romersk kej~artid. 
500 nordiska och 1700 danska mynt 
registrerats tillsammans med digitala 
bilder. Vid projektets slut hör ca 
30 000 mynt vara inregistrerade i 
databasen. 

För att möjliggöra att alla antik
varier skall kunna anv;inda databa,en 
simulant har vi uppgraderat databa
sen till en sk Client/Server-databa~. 
Dessutom har vi förberett tabeller 
och formulär för KMK:~ övriga sam
lingnr. tex medaljer. polletter. ~ed lar 
och sparbössor. 

Egentligen skulle projektet av,lu
tas 30 juni 1998. Vid den tidpunkten 
fanns det dock en summa :t\' projekt· 
pengar k\'ar. Kungl. ;\l)•ntl..ahincttct 
kunde dårför anh~lla ho\ kultur
departementet om en förllingning av 
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Från 1·iinster ses Ulrika IJoml'.~taf Ricluml Kjellgrt•n. 
Nanouschka Myrlm·g. KMK:s SESAM·anstiilldo . 

Sc11mSofl · Kt.AK MyntrcqiMrf a 

r;,l(llel,t~ 

G - .._1 __ _,lu•l 
...... 

~.:lsw:.._ ____ l~c::::J .. I ... __ _. 

Ur KMK:.< databas. 

projektet. Anhållan bifölls och pro
jektet fortgår dUrför till 15 november 
1998. 

Sjiilvklart kommer projektet att 
fort.\iitta il ven efter detta datum men i 
andra former, nlir den fast anställda 
staben tar över stofettpinnen fr:\n de 
SESAM-anstiillda. 

Ulrika Bomesruf 
& Richard Kjellgren 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
T ILLBEHÖR och LITfERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(upp t: i, . . \t/mi w område) 

Klo~tCfl!atan 5. 222 22 LU:--!D 
Tel och fax 046-14 43 69 
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Myntverket för hundra år sedan 

Ar 1898 hade en stockholmstidning 
en artikel som berättade om Mynt
verket som då låg på Kungsholmen 
i Stockholm. Artikeln innehåller själv 
klart en del felaktigheter - främst 
när det gäller myntens historia un
der antiken och Sverige under Olof 
Skötkonungs tid. Men, själva besö
ket i Myntverket har fortfarande en 
uppfriskande omedelbarhet. Tyvärr 
är inte artikeln signerad. Artikeln in
går i Wedbergs klippsamling (ATA). 

Mynt och myntverket 
Vid hvilken tidpunkt mynt för första 
gången upptrliddc pi'1 viiridsmarkna
den är svårt all sliga. l engelska 
myntverkets samling71r finnas~ kint:
siska mynt som sligas datera sig från 
Vaons tid. d. v. s. 2 000 år före v:1 r 
kristna tiderliknings bö1jan. Det 
tyckes dock ha drqjt ganska llinge 
innan andra fol k kommil s ig mr all 
imitera det himmelska rikets stiidse 
praktiska söner. ty förs t omkring år 
700 f. K. bö1jade mynt priiglas iifven 
på andra håll. och d•' ännu i Asien. 
hos dc lydiska konungarne. De gingo 
likviii snart öfver Hellesponten och 
redan år 500 f. Kr. var mynllillverk
ningen utbredd öfver dc flesta af 
dåtidens kullurliindcr. 

Men Östersjön var bredare ii n Hel
lesponten. I Sverige torde inga mynt 
slagits före 800-l31et. d;i möjligen 
embryot till vårt myntverk låg på 
Björkön i det gamla Birka. Della iir 
dock endast eu amauande. basemdt 
på fyndet af gamla inynt dlirstiides. 
hvilka möjligen ha präglats på plat
sen. Olof Skötkonung blef den 
monark som historien~ tillskrifver 
liran af au ha reglerat vårt mynt vii
sen. Han inkallade myntmästart: frå n 
England, och Sigtuna blcf den plats. 
från lwilken de små magiska metall
styckena sedan utgingo. Under 
medeltiden hiirskade oreda i mynt
tillverkningen som i mycket annat. 
och linda till Gustaf ll l:s dagar 
bcdrefs denna tlimligen oregelbun
det. Men tjusarkungen visste au 
ikläda rikets förh(lllanden ej hloll 
skönhetens högt idsskrud utan iifven 
ordningens hvardagsdriik t. och lifven 
myntverket fick god t af delta. En sUr
skild myntmiistarc tillsattes för au 
under riiknekammarens öfversinsc
endc handhafva bestyret med mynt
ningen. Denna har sedan tjiinat under 
olika herrar. Riksbanken. Kammar
kollegium, Bergskollegium och Stats
kontoret hafva~ allöst ~hvarandra tills 
spiran 1876 lades i Finansdepartc-
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mentels händer. där den ännu hvilar. 
Äfven i yttre afseende har mynt

verket haft en oroli !Z tillvaro. Från 
Myntholmen. d. v. s.~platscn där Na
tionalmuseum nu står. fl yttades det 
på 1600-talet till Gråmunkeholmen. 
nuvarande Riddarholmen, från Rid
darholmen till Hei!Zeandsholmen. 
Dlirifrån förjagades det af hofstallet 
till nuvarande kanslihuset och ham
nade slutl igen ?!r 1849 å Richard 
Owens stora tomt vid hömet af Handt
verkaregatan och Owen-gatan på 
Kungsholmen. dit vi nu bedja läsaren 
vara oss följaktig på ett kon besök. 

Eu liill slag med ringen i portklap
pens lejongap och den tunga porten 
öppnar sig. Framför oss ligger en 
g;i rd med mjuka gräsmattor och bro
kiga blomsterrabatter. skuggad af 
iirevördiga triid. genom hvilkas gul
nade kronor höstsolen silar sig. Vi gå 
tviirs öfver gården mot huset i dess 
midt. den låga H-formiga byggnad 
med stora gallerförsedda fönster 
inom hvilken millioner slumra och 
gifvas lif. Dömu·ne stå öppna och 
imet varnande "Obehöriga liga ej till
triide" säger oss au vi stå på en plats 
där en viss vördnad för världens alls
mliktige hlirskare. penningen, borde 
fylla våra själar. Endast en väldig 
jämbeslagen jämkista i den hvälfda 
hallen bär viune om att hlir förvaras 
stora rikedomar. 

-Tar myntdirektören emot? 
- Ja. var så god och dröj en ögon-

blick. 
Jag ser mig omkring i det stora 

rummet. som trots de höga fönstren 
gör ell mörkt in1ryck. En~stort skrif
bord med tunga böcker och på ett fat 
en glänsande legeringsprof. en väl
dig våg på ena sidan af rummet, 
vördnadsvärda kassaskåp och skinn
kläelda stolar. ett kontrollur i ena hör
n~t och massiva järndörrar med 
konstrika lås som föra till kassa
hvalfven göra det till ett ovanligt 
hemtrcfligt ämbetsrum. Genom en 
dörr skymtar en stor bronsmedaljong 
på en ljus vägg öfvcr en gammaldags 
soffa. Dlir inne 1ir direktörens arbets
rum med laboratoriet innanför. Där 
står den tina vågen som slår för en 
s ilkespappersremsa en half millime
ter lång och en ljugondels millimeter 
bred. Och i en skåp där ligger på blå 
sammet en utsökt samling gamla och 
nya mynt och medaljer. från de tunna 
silfverplåtarne med Olof Skötko
nungs stämpel till de blänkande 

guldmynten präglade för helt kort tid 
sedan. från dc tunga koppannedal
jerna med svunna seklers konungar i 
bröstbild till de maua sifvcrstyckena. 
där franske mästare framtrollat smi
diga kvinnogestalter eller Lea Ahl
born och prof. Lindberg svenske 
monarker och statsmLin. 

Mina funderingar albryta~ plöts
ligt. Framför mig st<'r direktören. 
som med största beredvillighet bifal
ler min begäran an f!t göra en vand
ring genom mymverket. och vi 
begifva oss ås tad. 

Bev1ipnade med eu ljus intränga vi 
först i hvalfvet diir metallerna hvila. 
Där glimma guld- och silfvcrtackor 
på låga hyllor och dUr ligga slagna 
mynt i stora slickar. De äro tunga. de 
gllinsande plansarnc, så tunga au 
man klinner föga lust all för deras 
skull öfverträda sjunde budet trots 
den magiska glans dc m i det fllim
tandc ljusskenet. Och fe1nhundra 
enkronor i en påse lir ht:llcr ingen Hill 
börda. Sex millioner i omyntad! guld 
ligger där på trenne oansenliga hyllor 
och silfver påsarne på golfvet repre
sentera en hel förmögnhet. 

Hade h v alfvet dlir dc osmHita tack
orna lågo liknat bergakungens inner
sta skattkamrar sy mes det rum vi där
ifrån kommo till vara hans verkstad. 
Där n ammade i en stor ugn en väldig 
koleld och i en l!rafitde!!el nJötide 
som i en hlixkitteren sjudi111t1~ gul
l!länsande massa. Violena och grön
skimrande lågor dansa en Brocks
berosdan öfver kiueln hvurje gäno 
locket allyftes och massan omröre; 
Vid s idan af ugnen st<1r bergakungen 
själf. en vii ldig, grollemman gestalt 
med hår och skligg som grånat i 
mammons tjiin~t och med ofant liga 
handskar på händerna. som hålla den 
långa stafven. med hvilken han d•' 
och då rör om i den bubblande kit
teln. Flere miin komma till . alla 
beväpnade med dc ofantliga hand
skarne och grafitklädda jiirnskopor 
på lång;1 stänger. Ett prof tlllagcs. En 
af männen sticker sin långa skopa 
ned i häxkoket, en glödande riinnil 
gjutes i ell klirl med kallt vallen, och 
efter etl par minuter ligga guldskim
rande korn pil kärlets botten. De ana
lyseras och befinnas tillfrcdsstiil
lande. Massan li r flirdig: gjutningen 
kan begynna. 

Locket atlyftes. En huf nilles ned 
kring kilteln för att mildra hellan för 
de kringstående. Skoporna stickas 
ned en efter annan i den glödande 
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massan. bäras försiktigt öfver golfvet 
och deras lysande inneh~ll tömmes 
långsamt ned i den svarta kokillerna. 
Det glöder och flammar för hvarje 
droppe. och gröna lågor dansa Ufver 
dc håliga tackjärnsplauorna. som stå 
sammanbundna af en jlirnram. och i 
hvilka silfret ~nan stelnar. Snan äro 
alla kokillerna fyllda och Ienarne 
kallnade. Da löses ramen ~om ~am
manhåller deras fängsel. och en efter 
en falla de skimranle Ienarne ~k ram
lande på det refnade jlirngolfvct. De 
samlas upp i en stor gHinsande hög. 
och vi följa dem vidare på dera~ vlig 
från smliltrummet. 

Den bär till valsn:rket. Diir gå 
Ienarne mrst upprepade gånger 
genom de grofva valsarne. under 
hvilken operation de flera gt"lnger 
glödga.~ för au blifva mera tlinjbar<l. 
Vi se dem bli tunnare och tunnare. 
llingrc och längre. tills dc likna !:inga 
blanka fj iidrar som llill bukta sig. 
Sedan löpa de genom dc lina val
same. som iiro så noggrant n:gh.: rade 
au tusendelar af mi llimeter di.ir 
kunna bcriiknas. All delta ej li r öfvcr
flödig försiktighet bevisas af den 
omstlindigheten all en variation på 
0.003 mm i tjockleken hos en tio
krona lir mer än h vad som hehiifs för 
all gifva denna en vikt utöfver griin
scrua för Jet lagliga remediet. Ur do; 
nu tunna Ienarne klippas sedan med 
en maskin de runda plauorna som 
sedan bilda mynten. De smlirre skil
jemynten klippas fyra och fyra 
medan tenen automatiskt fiires under 
stansen. Till de större anvlinde~ en 
mans intelligens i stället för autorn :a
tcr. och dc fall a endast en och ett i 
sänder Ullder stansens hugg. 

Sedan de fonnals ti ll plattor börjar 
så au äga myntens personliga !if. 
Först underkastas dc. lik~om alla 
nyf6dda. en noggrann be~iktning. 
och våra förftiders barbari~ka ~cd all 

förka ta alla dem som lcdo af n(ICOI 
fe l eller lyte tillämpas i all ~in ~tli~g
het. H varje platta som har attuppvi~n 
någon ojiimnhet eller spricka. mrvi-

Vclgen 
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.1/ynrpriig/ing. 

sas till ~krotl:idan och måste !!C· 

nomgå en reinkarnation. d. v. s ånyo 
nedsmiiha-; i grJfitdegeln innan hon 
befinnes viirdig all gå vidare i 
utveckling. 

Denna förde fullgoda ptanorna till 
dc automati~ka v;igarnc. dessa sinnc
rika apparater som. två till antalet. 
göra l O mans arbete med en aldrig 
svikande noggmnnhet. Dc iiro också 
klinsliga som hade de l O mans ner
ver. dessa vågmaskiner. Hiir genom
g~ pianorna en ny skärseld. Dc som 
är för Hill a dömas oblidkeligt Ull dela 
skrotets öde. dc till myntning an
viindbara liiggas afsiden och de,. som 
liro för tunga r., passera under en 
automat is k hyf ve l. som borilager 
h vad dc ha i öfvervikt. h varpå de för
enas med dem som vid v!igningen 
befunnits vara hvarken för lälla eller 
för tunga. Genom de automati~ka 
vågarnc pa:.scm 60 plattor i minuten. 
d. v. s. 3.600 i timmen. 

Silfverplauorna underkastas sedan 
eu svafvelsyrebad för all blifva rena 
och blanka. Det rassl"r och skramlar 
i det stora kiirlct diir alla de små silf
' 'erstyckcna. ~om sedan skola gå ut i 
världen och sprida ondt och godt. 
rulla~ i det skarpa badet. Guldplat
torna bada i vinstenlösning och 
bronsplalloma i en kopparsaltlösning 
för att e rh:" la den bruna färgen. som 
bronsmynten skola hafva på det de 
icke må förv;ixlas med guldmynt. 
Samtliga plattor passera sedan. efter 
torkning och justering. en maskin. 
där dc upp~tukas i kanterna. och 
edan iiro dc mogna för .. the fini -

hing touch .. ~om skall berättiga dem 
att gå ut i viiriden och spela sin roll i 
den stora kampen för tillvaron. 

Den sista proceduren undergå dc i 
priigelmaskincn, som likt dc Ilesta 
myntsl;iendc maskinerna arbetar 
automatiskt. 60 myntämnen i minu
ten löpa genom en lång ränna ett och 
ett ned mellan ~tålstämplarne. f;i sin 
prligcl å båda sidorna. medan dc af en 
ring hindras från all utpressas åt 
sidorna. och nedkastas af maskinen i 

en under denna ~tående låda. nu 
ändtli!!en ikHidda den dr;ikt i hvilken 
vi äro vana att se dem. De måste dock 
ännu en gång undergå vägningar o<:h 
en synnerligen noggrann afsyning. 
vid lwilken dc mynt hvilkas klang 
tyder på. all dc äro spruckna och dc. 
som trots all förs iktighet ännu befin
nas för lätta. drJbbui> af det öde dc så 
länge undgå11 - ~krotladan. 

Det åter som lyckligt genomgåu 
Purgatorios alla kiftande pröfningar 
uppriiknas i p<L~ar ~om få h vila i ka~
sahvalfven till dc s kraf,'et på kling
ande mynt kallar dem ut ur dessa~ 
hägn. 

Inom samma omr.ide som Mynt· 
,·erket och tillhörande deLsamma lic
ger en annan byggnad som väl ftinjii
nar ett besök. Det är cll gammalt 
tvåvåningshus med brutet tak och 
landtlig prägel. DHr är inrymdt mynt
gravörens atelicr och däri fr;in ha 
utgått ej allenas t alla myntstämplar 
utan äfven stör~ta delen af sliim· 
plame till dc vackra minnespen
ningar och medaljer. som präglats 
vid Myntverket. Dlir inne ha dc 
modellerats i vax i stort format. 
sedan gjutits i gips och jiirn t i ll ~ 
transportören mu gifva dem den riitla 
storleken. till h vi l k et ofta ;i tgått 
veckor. och mjuka stålstycken i sig 
upptagit dc negativa imryckcn. sum 
sedan stålet blirdats gör det till sliim
plar. Mynt- och medaljgravörens ate
lier är e11 lju t och luftigt rum. diir 
skulpturer och medaljonger öfveralh 
pryda väggarnc. Och därinifr.in utg;i 
lika måmm konstverk. som fr~n 
mången annan atclicr. om vi iin sUI
lan, då vi k1inna myntstyckena rulla 
mellan våra fingra: reflektera öfver 
deras vure gestalt. blo11 dc ha den 
fårg ,-j" åstul~da och formåga att mr
skaffa oss hvad vi behöfva eller 
önska. -

Mcda/jJwilglin!l. 
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Men det Ur blott stämplame som 
utgå från :ueliern. För att se medal
jerna från jlimna metaliplanor för
vandlas till de konstverk vi kiinna 
under detta namn få vi återviinda till 
myntverket. diir prliglingen försig
går. Vi finna där. att ungel1ir samma 
procudur anviindcs för medaljernas 
framst1111ning som för myntfabrika
tionen. Men tillfiiljd af den högre 
reliefen på medaljerna erhålla dessa 
icke såsom mynten sin priigcl genom 
eu enda slag. utan sedan platwn 
inlagts mellan stämplame får hon 
medebt en väldig skrufpress en 
mlingd sådana: dessa få dock icke 
följa omedelban efter hvarandm. ty 
är medaljen ~tor måste den mellan 
slagen glödga.~ upprepade gånger mr 
att blifva mera mottaglig för intryck 

af stiimplarne. Tillägga vi att medal
jen efter hvarje slag lifven måste 
lila~. tviiuas och borstas. och att den 
slutligen efter präglingen. måste 
undergå behandling med sandbliister 
flir au erhålla en jiimn matt yta. oxi
dcring eller bronsering m. m .. så ser 
man att ett metallstycke måste 
underg~ rii ll många <>perationer 
innan det :I r viirdigt som medalj hug
flisla minnet af märkliga tilldragelser 
e ller ryktbara miin. 

llittill~ har för medaljers priigling 
handkraft varit tillräcklil!. då wiinl!
pre~~ar med stora kulor :in\'ändt~: nu 
har man dock. tack \ 'are sekelslutets 
bcgiircJ-.e all M! Sina dåd fOrcvig<tde 
och den till följd diiraf ökade medalj
tillverkningen. från gallernas land. 
diir medaljpriiglingen iinnu står 

En bild från den tyska inflationen 

högst. införskrifvit en större medalj
press för ångkraft. hvilken vid "''n 
besök var under uppsättning. 

Vår upptäcktsresa är slut. Vi ha 
följt mynt och medaljer i deras 
utveckling frdn ohandterliga metall
tackor till de små runda gula lw ita 
och bronsfärgade tingestar vi alla 
eftersträva att ha så mycket som möj 
ligt af i våra fickor. Vi trycka tj tinste
mlinnens händer med ett tack för elen 
välvilja hvarmed dc låtit oss ta del af 
allt. 2å ännu en !!ån!! öf,·er den ~kug
l!i!!a -!!ården. i hvars almar leker en 
sisia solstråle. och )funna. rikare p:\ 
erfarenhet. fastän ej på mynt. det iire
vördiga byggnadskomplexet vid 
Handtverkare!!atan. öfv.:r hvars ~ir
liga gallerport i förgylld ~krift lä~es: 
Kong/. Myme1. n 

För mycket pcng;tr kan faktiskt vålla en hel del bekymmer. Mannen bakom kassan i en tysk mataffär tycks ha fått pro
blem. Han har visserligen en ka~saapparat. men hur sk;11l han få plats med alla sedlar som ligger i en stor tr!ilåcla 
Pengahanteringen i butikerna måste ha varit helt hopplös under 1920-talets fOrsta år. 0 
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~ktiegalleriet 

Behöver fler gamla 
aktiebrev 

Ring gärna om ni har 
något att sälja 

Tel. 035-21 12 87 
Mobil. 070-482 24 52 

NUMISMATISK FORSKNING 
::'-~ _.,~CoM~-tENTAJJONES DE NuMMIS SAEcuwRuM IX-XI 
:t o0o~ ,. IN SUECIA REPERTIS. NOVA SERIES. 

'\.,,'f .,.....&' l. Kenneth Jonnon, T1tt Nnv Era. The Rtfannotian of the 
• \ late Anglo-$axon Coinage. 1987. Pris: 325:· 

2. Inger Hammarberg, Brita Malmtr and Torun Zachrisson, By:antint 
Coins Found in s ... 'tden. 1989. Pris: 225:· 

~. Bri1a Malmer, The Sigtuno Coinagt<". 99.5- 100.5. 1989. Pris: 225:· 
6. Kenntth Jonsson and Brita Malmer (eds.), Sigtuna Popers. 

Prouedmgs of the Sigtuna S)mposlum on Vihng·Age Coinage 
1-4 June 1989. 1990. Pris: 350:· 

7. Gen Hatt, Vera Hatt, Ulrich Zwicker, Nocl und Zofia Gale, 011&
Adelheid·Pfennigt, UntUSUt"hungen :u Miin;en des 10.111. Jahr 
hundens. 1991. Pris: 225: 

9. Brila Malmer, The Angi&-Scandina••lan Coinage c. 99.5- 1010. 
1997. Pris: 850:-

CORPUS NUMMORUM SAECULORUM IX - XI 
QUI IN SUECIA REPERTI SUNT 

1.1 Golland Aktblek • Allingbo Pris: 150:-
1.2 Gotland Bil· Bunle 260:· 
1.3 Gotland Dalhem . Elelhem 300:· 
1.4 Golland Fardhem • FrOjel 260:-
3.1 SkJne Åhus· Gröby 235:· 
3.4 Sk1ne Magiarp • Y Slld 250:· 
8. 1 Oslergötland Älvestad • Viby 175:· 
16. 1 Dalarna Falun · Riinvik 90:· 

STOCKHOLM STUDIES IN N UMISMATICS 

l. Ivar Leimus, Das Miinzwesen Livlands im 16. Jahrhundert. 1995. 
Pris: 200:-

Beställningar: (OBS !Pono lillcommcr) 
NUMISMATISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

Bollhusgränd l B III 31 Slockholm 
Tel: 08 • 674 77 SO 
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• De diT, att di har statsskuld, de begriper ja inte. 
7ijr när di har sånt där möntverk di kallare, d1 m1tte 
Ii fell kunna göra pcnga så möcke di vell.• 

Polletter till salu 
Gbg i-lya Ång,Jup 5 il. i'I~I.XII :36.33 l+ 
Högan:;~ ~lenl.ol: gru,korgl( ll Sti.76.8 G. l 
Kristinehamn t ng,Jup 15ö. N~I.XII:IO.I5 01 
Nissafor' Jäm. 11 Tr.Kohl. Sti.99.S l+ 
Sala Silver: l J:l\, wask 167-l-81. Sti. l26.24 l+ 
Ångslup. Föreningen 6 ö. Sti.227 .29 l+ 
Stlti\orr:~ Omnibu~. Sti.221.8 l+ 
Ladu~årdslandcl> Omnibus. Sti.222.1 O l+ 
Trollhänc kanal: l kanna dricka. Sti.l89.3 l+ 

Sedlar till salu 
2 Rdr rik~gtild <. 1795. S$. 125 
10 koppar;ki llingar 1804. SS.2 
6.67 Rdr ll:co l !!52. SS.28 
l 00 kronor 191 7. 55.28 
Gotland JO kr 1893 rnakuL P.9 
Götebare 10 Rdr 1!!68 RR. P.l 7 
Kalmar lo kr 189-l R. P. Il 
Norrköping l() kr 1887. R. P. l6 
ÖrcbroS Rdr 1857 HRR. P.l 3 

Vi utger lagerlistor 

( l ) 
l+ 
III+ 
l 
( l) 
l+ 
III+ 
l+ 
( 1'!/1) 

125:-
300:-
125:-
350:-
950:-
125:-
125:-
150:-
350:-

1.200:-
450:-

2.500:-
1.200:-
1.350:-
4.500:-
2.500:-
1500:-
1.850:-

HB MYNTINVEST CORONA 
0 STORGATAN 20 

61134 NYKÖPING 

TEL. 0155·28 63 25 FAX. 0155·28 63 25 
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Merit Lainc: En Miner\'ll fiir v~ r Nord. 
Lovisa Ulrika som samlare. uppdrags
givare och b~·gghcrre. Rjärnum 1998. 
3().t ~idor. illustrerJd med f:irg- och ,,·an
vita bilder. ISBN 91-62&-2915-7. Akade
misk avhandling framlagd vid Upp,ala 
unilw-;i tct 1998. 

Dronning Lovisa Ulrika tycks alltid fllrhli 
aktuell. Inom numismati ken kommer hon 
al ltid an ihågkommas för den mynt- och 
m~daljsa111ling som hon köpt fr:1n Carl 
Gustaf Tcs,in. Själl'klan tänl...:r vi di\ 
ocl..'ä p:\ det mymkabint:ll 'om hon ~ka
pade i Dronningholm., ,Jon och dc fina 
111cdalj>k~p ,0111 tilhcrt..adc~ :Il' Lorcnt7 
Nordin och denn!!_<; an~tmlda: Christbn 
Gonhan Willkom och Chri>toff Ttct7e. 

Uingc var Olof Jäger>kiölds bok om 
Lovisa Ulrika t l945) den enda t:inill· 
gängliga källan. men nu har Merit Lainc 
skrivtt t: n intressant och vacl...:r a1 hand· 
Ii ng 0111 dronningen. 

l L:tinco; avhandling ~l:l\ det ..j:ih !..lart 
fast an L01 i,a Ulrika 1ar en :11 dc mt:,t 
framirlidande gestaltt!ma i det frihet<otida 
Sl'erigc' politiska. kon<otn:irliga uch line
rära Iii·. l\lcd hennes namn förknippa~ 
llcra :Il' vara frjmsta arkitcktonb.k:t min
ncsrntirkcn fr:in 1700-tah:t. l :ll'hnml· 
lin ~:cn beskrivs hennes verk amhct '"m 
samlare. uppdragsgivare och hygghcrre. 
Boken presenterar ocha ny for-.kning om 
dc kungliga slouen och dem.\ trädgårdar. 
där framforallt Dronnin!!holrn '1:1r i c~ ni
rum. l en bilaga behandla, rum fOr rum de 
inredningar Lovisa Ulrika låt gör:r fiir ,i g 
och ~i n fami lj på Stockholm,, Dronning
holms (t ex rnyntkabincnct ). Fredrikshovs 
och Svansjö slon. Rcskrivningarna ha,c
ras friimst på samtida källmaterial som 
houppt1ickningar och r1ikn ingar. P5 ,~ säu 
ask11dliggi\rs interiörer '0111 idag i rminga 
fall 1ir helt försvunna e ller 'tarl..t filriin
dr.tdc. 

Uppgifter av numi~m:rti,k t itnr.~''c 
rarekommer här och d1ir i hela avhand
lingen. men främst lir det kapit let "Sam
lingar och hcst1illningar" som ti lldrar sig 
mitt intresse. 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
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Box 6078, 187 06 Täby. 
08-51012818 
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Sammlung Köhler-Osbahr 

Sanunhm~-: Köhler-O~buhr. Ud. \'/ 1. 
lh zuntini~chc :\liinzen uncl i hr 
u-mfdd. Red. Ralf Ahhoff. Utg. :11 St.tdt 
Dui,hurg. Dui,hurg 199&. ISB~ .i-
89279-:'-11-X. Pri, 45 D~l. Bc,t.tl" fr:l n 
Kultur- und Stadthi,torbdre' ~h"eurn. 
Dui,hurg. Kata logen är p;i 212 ,jdur pi u' 
en plan,chdd pil 53 ' idor. 
Kullllr· und Stadthbtnri,che' ;\lu,eum i 
Dui,hurg har ut~ommit med iinnu en 
katalog ihw Köhlcr-O,hahr-,:unlingcn. 
D.: n'} 'tcm:ui,l..a 'Jcarhctningcn och puh· 
lireringen :11 dc numi,m:ui,l..a fiircm:llcn 
i 'amlingcn p:thi>rjad.:' 1993. Tidigare 
har l) ra kataloger utkommit. Band IIII -J 
\her dc afrik:tn~k:t och a'iati~ka ntyntctt 
sann dc prcrnonct:ira betalningsmedlen i 
'ami ingen (,c rcc SNT 2/<J:i) och hand IV 
i\ver dc romerska mynten (~c SNT (>197). 

Den nu utl..ornnl !..:ila log.: n ;ui'lnter ,;g 
till l..atalng.:n iil'cr dc 1'\lrne"l..a mynten 
och utgi1r d!tnncd Je n ,i,ta dden ,1\' l.. ata
lug.:ma iller ,;unlingen' :mtil..a mynt. 
Yn.:rligarc tva kataloger. B:utd V/2 och 
V/3. kornmer an utge~. 

l den nuutknmttl kat:dogen./ly:mrtini· 
sdw Miln:l'lllllld il/r Umjl•ld. pre,enteras 
dc by~n nt in>kn mymen traditiondi t v.:tcn· 
skapligt. vi lket gör an båd.: fm,kurc o.:h 
~:unlan.: får fylliga uppgifter t'i\r fnrt~:ttt 
och djup:trc forskning om varj.: cn,l..ilt 
lll) 111. Katalogen : ~. uppddad i 3 kapitel. 
Hy~:mtin'ka riket. O~tgutcma och V;mda· 
lcma. 

Mynten hc.kriv• o.:ftcr kcj,arc. myntort 
och valiir. Varje mynt hc.kriv~ med upp
gi ft 0111 IIICI:t ll, Vik t, tli:tniO.:tl!l', he,kri v
ning av ~ t - och fr!insidor. da to.:ring. invcn
tariennmnrcr 'amt littcraturrcfcrcnM.:r. 

Kata logen Hr tradi tiondit ut filrtl. Plan
'cherna bc~tar av entl:t,ttvit l:irgplan,cher 
och re,tcn ,vanvit:t hi lder. r:iir ,liulntm 
och '0111 refcrenwerk l..omplener:tr denna 
katalug dc "g:nnl:t · st:mdardvcrl..cn. ~led 
förviinian 'er vi fram emot dc kunnnandc 
katalogerna. 

Morten l~l,; c l\111r tcnscn: Dansk-Norsk 
:\lyntpri.-.-Arhok 1997/98. 12.000 uuk
sjonsprbcr p{• lll)'nler fra Danmark 
1~8-1997. Trankcbar 1620-1845. Slcs
,·ig-liolstcn 1514-186-'. Dansk Vcst In
dia 1740- 1917. danske konger i Sver ige 
1~9- I StiS. Norge 141!3-11! 14- 1997. 
Auk8on,forlagct. O' lo 1998. TCI'. og uti
vitlede udgal'c. ISHN 82-9 1705-05-4. 
J79 + (;i2) 'iller. inhuntlct. Pris i Sl'crige: 
~() ,,., kr. incl. for-.c111lebe. BeMill.:' fra 
nwmhandlcrnc eller Grclhers Furlag,ek
-.pcdition. Drcjugade 26 F 501. DK-:! 100 
Kuhcnh:11n () (<\cn,la JlO'tgirokonto: 83 
72 90-6). 

Sa l..urn ::!. udf:!a' c r ~ncn om hammer-l:rg'
pri,cr pit offentlige aul..tion~r over dan,kc 
og nor,ke munter i å rene 1996 og 1997. 

For,teudg:t~·e n 199511996 omhandler 
34 aul..tioner rned 7.000 priser. og :mde
nud!!al en 191)711 <)91! umhandler 46 auk
tioner med l ::!.000 pri,a. Det g i' er i alt 
80 auktioner og 19.(XKl pri.-cr~ Pri,er fr.t 
'irl..dighcdcn ~ Jo Ile re udga1·cr der l..om
mcr.jomcrc uund1·:crlig bJr,·er arbogcmc 
for ba(k h:mdlere. l..luhhcr og pri\bcl td
\lc ':nnlcrc. for her kan man p;i ingen tid 
dannc ,;g et indtryk af. i lll'ilkct prblejc 
en gil'en mmll hl iver het alt. 

Fomden dathl..e og norske ntllllter med
tager arhogen og':\ 111\lnter fra dc dan,kc 
l..onl!cr i $1·cril!e. l..ulonicme i Vestindien 
o!! - ord:ul.uucn 'amt hesiddelser i 'ord
ty,kland. N) t er pri,atmomer fr:l kolonr
e me og Korgc efter afståcl~cn i 1814. 

Forfancrcn' omhu og pcrfektioni;mc 
for :u f:l ~a rnange detaljer 'Om muligt 
tliCll er inlponerctHie. og det af~pejler ,ig 
tydeligt. n;\r lm n - bonset fra en ledelinje 
med ~~ta l . mnnt. oplag og montstcd - i 
kun en linje mr plad~ Iii auklion~lirnl:l 
med daw og auktion,nmmncr. monten~ 
kvalitet. l'urderinglmindstepris. h:unmcr
' lag og JlTI' rncd pm1 j,ion. Dan~ke. nor
'kc. lin~kc. wensl..c og tyske auktion~pri
M:r er ontregnet til danske kroner for 
dan~kc monter. mens priser pit norske 
monter er nmregnct ti l norsk.: kmner. l 
ovrigt er der en tabcl. ~om på auktionsda
gen vi~cr dugskurscrne pu fem andre lan
des valu tacr. 

Med den lil le og rct ensartcdc ~krift 
kunne det i fm,tcudgavcn v:crc lidt 
be,v:crligt at Iinde frcmtil en givenmunt. 
Det er i den ny [lrhug takJet lct og elegant 
ved i koltunne litlen at tilfpjc land/område 
og regent. ng !.!raks ved man nu. hvor 
man er. 

Nyt i ;irhngen er dcsudcn - og det er et 
plus - aniklcr med trends og highl ights 
fra auktionsrnarkedet. Der rundes af med 
et halvt hundrede , ;der med annoncer. der 
forudcn at l'cj lcdc. inspircre og ~kalx: 
l..ontal..ter hel..r:cftcr. at der er et behov for 
en iirbog af denne -.Jag,. 

Nil'ls F:jgil Stmnpr. 
Oden,,.,. 
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Norge 
Eu nylt 5-kronorsmynt började gälla 
den 15 september 1998 i Norge. 

Myntet visar p[i åtsidan St. Olavs 
ordens storkorskedja med ordens
tecken. Omskrift KONGERIKET 
NOREG. På var sida om ordensteck
net Den Kongelige Mynts märke. 
hammare och bergsjärn. samt mynt
direktören Jan Erik Johansens mär
ke, JEJ . På frånsidan syns ornamen
tik inspirerad av akantusplantans 
blad. i den norska träskäraren Ole 
Moenes ( 1839- 1908) stil med smala 
band mellan bladen. Över motivet 
valören 5, under präglingsåret och 
KRONER. Till höger om ornamenti
ken fonngivaren Ingrid Austlid Rises 
signatur !AR. Räfflad rand. 

Diameter 
Cenrralt !tål 
7]ocklek 
\likt 
Legering 

26,0 mm 
4.4+/-0,25 mm 
2.0mm 
7,85 g 
75<-lc Cu, 25% Ni 

Kungl. 
lUynt.kabinettet 

Slolls ha<•k"" 6 

o 

\1CC<··a·ftt-.csnk:uh-•ntit:•ns biblioC (-'k .s 
nutuis .tn:atisk:.a boksntnlira;.: 

'l'orsdagm· kl. l a. Hi 

U lbliOll•li.nt•i(• (;.at•inu IJ<••·~nann 
h•l. 01.1- r.l95 5323 
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Först med euron 
Det iir sjillvklarl. all det kommer all 
behövas en oerhörd mängd mynt nUr 
euron och dess delar böt:jar viixlas ut 
år 2002- iivcn om användningen av 
mynt och sedlar stadigt minskar ti ll 
förmån för elektroniska överförin 
gar. Frankrike hlev först på plan. 
Finansministern Dominique Strauss
Kahn var på plats vid det franska 
myntverket i Pessac (niira Bordeaux) 
när maskinen saue igång i bö1jan av 
maj och spottade fram de första curo-

Svenska oc11 skandinaviska mynt 
och sedlar. 

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

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26, Fax 0176-168 56 
INTERNETAORESS: 

hltp:ffwww.nmh-mynt.a.sefindex.htm 

mynten. Det var bara knappt tio 
tlauar efter det att EU:s ledare med 
mi\da nått sin uppgörelse om euron 
och befannine:en som chef för den 
europeiska cc~u·albanken. 

"Det är den första euron i Frank
rike och i Europa", sade finansminis
tern förnöjt. Man räknar med all en
han Frankrike skall ha 7.6 miljarder 
mynt i kassorna all släppa ut på våren 
2002. då franc- och centimesmynten 
bötjar dras in. Hur många blir det i 
övriga stater? Och Sverige ... 

Efterlyses 
5 riksdalersedel, 

Skånes Enskilda Bank. 
Föremål 1866. 

Nils Olof Yman 
Hjortvägen 12 • 74 6 35 Bålsta 

Tel. 0171·59144 
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No,·ember: 
7·8 Stockholm, 

B. i\hlström Mynthandel AB 
12 Madrid, Vico 
12-14 Baltimore, Bowers & :VIerena 
13 ZUrich. Hess-Divo 
16-17 Hilversum. Laurcns Schulman 
18 London, Spink 
18· 19 Sydney, Noble 
19 Miinchen, 

G iessener MUnzhandlung. Ancients 
20 Mlinchen. 

Giessener Miinzhandlung. General 
21 Hong Kong, Spink 
23 Miinchcn. Lanz. Ancients 
24 Miinchen. Lanz. General 
25-27 Mtinchen. Hirsch 

December: 
3 New York , Vecchi/M&M/Baldwin 
5 Stockholm, Numismatiska Föreningen 
10-12 Mannheim. Kurpfalz Mtinzhandlung 
12 Bruxclles, Elsen 
12 Helsingfors, Holrnasto 
15 London. Spink 

Febmari /999: 
5 London. Vccchi 
13 Long Beach. Pontcrio 
24-27 Miinchen, Hi rsch 

Papperspolletter med 
dunkelbakgrund 
Kurt Hallström, Malmö. har tillfört 
en del kunskap om de pollelter som 
beskrevs i nr 5/9& s 120 av lan 
Wiselm. Han skriver till redaktionen 
au orten Lunnahäja, som fanns på en 
av polleuerna, ligger vid stambanan 
Malmö-Hässleholm, mellan Sjösala 
och Hässleholm vid Sandåkra. Han 
håller också för l roligt att Lunnahäja 
hörde till det närbelägna Hovdala 
slott, som har givit ul polleltcr. 

Bli medlem i 

KÖPER 
SALJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 
två gånger per år 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nornnahnslorg l , ltr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 10 10 FAX: 08-678 77 77 

Du som önskar 
Tillkännage kommande 
auktioner eller mässor 
i auktionskalendern, 

kollfakta Frederic Elfver, 
Se redaktionsrutan! 

Densomspar 
närhan har, 
finner när han söker. 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

Dtt som fo•·ut liimua.t objtkt till oss: 
Kom gärna med mer! 

Dtt som bittills i IIfe filmuat något: 
pröva oss! 

Dju::\ obj(:kt bjud.s tH till v:\r världsomspän
nande l<undkrets, s.om :ir irurc:sscrld av såvål 
~fYNT som frimärken. brev, häften. vykon , 

handskrifter och aktid.m:v m m. 

Du kan alltid vara säkn på att fl högsta möjliga 
priser Rir Di u material. Di n trygghet är :m 

vi har 80-årig erf.,renhet och finner glädje i au 
hjälpa våra kunder till maximalt r<:sultat. 

Dödshon och ad\'vkater a11 !icar ofta o:,.s. 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Ring gärna! 

~ 08-678 3217 
~ FAX 08-678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgatan 8, 3 !r 
114 34 STOCKHOLM 

F öre ni ng smeddelanden 

inför t. ex. föredrag, 
möTen 

och auktioner 
sändes till redakTionen 

senast den 
l :a i månaden före 

uTgivning. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 
lUYNT & l'tiEDALJER 

Sveavägen 96 

Årsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per är. 
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Box 19507 
S- 1 04· :32 Stockholm 19 

T- Råclmnnsgatnn (upJ>gång llundclshiigskolun) 

'©' + fax 08-673 34 23 

Svenska och utländsklt m.ynt, sedlltr och 
ordnar i stor sortering. 

Ö(lf)Cl: vMd . 11-18, Hird. lO -14 
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SNF:s jubileumsauktion 
den 

s december 1998 
l samband med föreningens 125·årsjubileum den 
4 · 6 december i år, kommer en auktion med dyr· 
gripar (125 objekt) ur Sven Svenssons samlingar 
at t hållas. Vidare kommer dubbletter av förening
ens medaljutgåvor att auktioneras samt ett me
daljskåp och en rar papperspollett Objekten 
kommer att finnas till beskådan i en speciell mon· 
ter i Kungl. Myntkabinette ts entre under hösten. 

( Boka den 5 december, klockan 16.oo! ) 

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

SVENSKA NUMISMATISKA f ö RENINGEN 1873 -1998 - 125 år i numismatikens tjänst l j 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, h itintills 18 företag l tio 
olika s täder i landet. Föreningen är ensam l sitt slag i Sverige. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och 
utöka sina tjänster. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Norrmalmstorg 1. 1 tr .. 
Box 7662. tOO 94 STOCKHOLM 
Tel. 08 -10 10 10. Fax 08 -678 77 77 

Antikboden 
Kyrkogatan 2. 222 22 LUND 
Tel. 046·12 99 00 

Dala Mynthandel 
Trotzgatan 16. Box 307, 791 71 FALUN 
Tel. 023 -142 50 

Karlskrona Mynthandel 
Han~rerkaregatan 11, 371 35 KARLSKRONA 
Tel. 0455· 813 73 

Kronans Mynt 
Västra Hamngatan 6. 411 17 GÖTEBORG 
Tel. 031·13 55 81 

Rune Larssons Mynthandel 
Stora Brogatan 14, Box 98. 503 06 BORÅS 
Tel. 033 · 41 03 15 

Lunds Mynthandel 
Klostergatan s. 222 22 LUND 
Tellfax 046 ·14 4369 
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Malmö Mynthandel 
KaJendegatan 9. 211 35 MALMÖ 
Tel. 040.611 65 44 

Mynlinvest Corona 
Östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING 
Tel.lfax 0 155·28 63 25 

Mynt & Medaljer 
Sveavägen 96 
Box 195 07, t04 32 STOCKHOLM 
Tel.lfax 08·673 34 23 

Mynthandlarnas Postorder 
Båtbyggaregatan 216. 216 42 MALMÖ 
Tel. 040-16 05 38 

Ull Nordlinds Mynthandel AB 
Karlavägen 46 
Box 5132. 102 43 STOCKHOLM 
Tel. 08 -662 62 61 , Fax 08·661 62 13 

Norrtälje Mynt AB 
Box 4, 761 21 NORRTÄLJE 
Tel. 0176·168 26. Fax0176·168 56 

J. Pedersen Mynthandel 
Norra Strandgatan 30 
Box 1320. 25 t t3 HELSINGBORG 
Tel. /lax 042- 12 25 28 

J. Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24. 503 33 BORÅS 
Tel. 033·41 24 96. Fax{lc33 -41 87 55 

Sellns Mynthandel 
Regenngsgatan 6. 103 27 STOCKHOLM 
Tel. 08 -411 5081. Fax 08·411 52 23 

Strandbergs Mynthandel 
Arsenalsgatan 8 C 
Box 7377. 103 9 1 STOCKHOLM 
Tel. 08 · 6 11 01 10. Fax 08·611 32 95 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 GÖTEBORG 
Te1./lax031·2081 1t 

Håkan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42. Il t 20 STOCKHOLM 
Tel. 08·411 08 07, Fax 08 ·21 21 96 

SVERJGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507. 104 32 stockhol m. Tel. 08-673 34 23, Fax 08·673 34 23 
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jubileumsprogram för 
~ r Svenska Numismatiska Svenska 

Föreningen 1873 -1998 Numismatiska Föreningen l 

4-6 december 1.998 

' ~ 

Ti llsammans med Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum, 

högtidlighåller föreningen sitt 125-årsjubileum. 

Fredagen den 4 december: 
15.00 Vernissage. Föreningens jubileumsutställning, "Samlare visar klenoder", invigs. 

16.oo -woo Visning av auktionsobjekten inför lördagens Svensson-auktion 
i Lovisa Ulrikas bibliotek. 
Kungl. Myntkabinettet har under fredagen förlängt öppethållande till 19.00. 

Lördagen den 5 december: 
w .oo · 16.oo Jubileumsutställningen öppen. 
12.00 · 15.00 Visning av auktionsobjekten i Lovisa Ulrikas bibliotek. 

1].00 Föredrag av Kolbj0rn Skaare i hörsalen. Begränsat deltagarantal, 
max 72 personer. 

16.00 Auktion med bl.a. 125 objekt ur Sven Svenssons samlingar. 
19-30 Jubileumsmiddag på Myntkrogen. 

• 
Söndagen den 6 december: • 

10.00 ·16.00 Jubileumsutställningen öppen. 
14.]0 Föredrag av Lars O. Lagerqvist i hörsalen. Begränsat deltagarantal, 

max 72 personer. l 
l 

Samtliga begivenheter kommer att äga rum i Kungl. Myntkabinettets lokaler på Slottsbacken 6 l i Stockholm. Jubileumsutställningen kommer att kunna beskådas t.o.m. den 15 januari 1999. 

Jubileumsmiddagen! 
Kostnaden för middagen, ink!. kaffe, är 345 kronor. Viner till middagen bjuder föreningen på. 

Anmälan till middagen sker senast den 26/11 genom insättning av beloppet 
på föreningens postgiro, 15 oo 07 • 3. OBS! Glöm ej att skriva ert namn på talongen. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN. Banergatan 17, 115 22 Stockholm 
Tel : 08·667 55 98. Fax: 08·667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd.-torsd. 10.00·13.00. 

E·post: snf@wineasy.se - Hemsida: http://www.users.wineasy.se/snf/ 


