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Nu var det 1014
Av Rolf Alstertun
mkring är 1014 kom biskop
Thurgot till Skara och blev
därmed det kristna Sveriges
förste biskop. Det var på bcgHran
av Olof Eriksson Skötkonung (9951022) som lirkcbiskop Unwa n i
Hamburg-Bremen sände hit honom.
Enligt Mäster Adam av Bremen skötte han energiskt sin mission bland
hedningarna och "vann dc tvi\ namnkunniga götiska folkstammarna mr
Kristus". Sii enkelt au besegra hedendomen var det nu inte. Kristna
framsteg avlöstes av hedniska motangrepp under hela 1000-talet. Vissa
tider stod biskopsätet i Skara obesau,
och pä Mäster Adams egen tid (död
troligen i slutet av l 070-talct) hade
den hedniska tron starka röucr inte
bara i Uppland utan också i Götaland
och Småland. Till och med i Skara llir
en Frejabild ha funnnits kvar cu
stycke in på 1000-talets andra hiilft.
Biskop Thurgot återvände mot slutet
av sin levnad till Bremen och avled
där i spetälska elen 21 februari l 030.
Mäster Adam omtalar all han bar sin
svåra lidande med ston ti\lamod.
En gata i Skara är uppkallad efter
hunul!l. Ac.Ja111 011111iimner förresten
Skara som civita.1· Scamne maxima,
den mycket stora staden Skara. Tillläggas bör kanske an han sjlilv aldrig
besökte vårt land utan fick lita på
hörsägen.

O

Olof Skötkonung
Olof Skötkonung var den förste kung
som bevisligen varit erkliml i hela
Sverige, dvs regerat över både svear
och götar. Han var också den förste
svenske kung som lät prägla mynt.
Mynthuset låg i det nyanlagda Sigtuna och de fOrsta mynten präglades
omkring år 995 under överinseende
av en handfull inkallade engelska
myntmästare. Samtida kurserande
engelska pcnnics. dvs Ethelred ll :s
s. k. Crux-typ (Iig. l), fick naturligt
nog stä modell för dc förs ta svenska
penningarna. All dessa på frånsidan
har det kristna korset och i vissa li1ll
även en kristen sentens (IN NOMINE DNI, l Guds namn) anses av
somliga tyda på au Olof Skötkonung
redan nu hade övergivit sin hedniska
tro och låt ii! döpa sig (lig. 2).
Inom kort reste de engelska experterna hem och överHit hanteringen
till inhemska förmågor. M~n ga mynt
blev nu grova och räll primitiva. Inskrifterna var oftast mer eller mind14X

re förvirr~tde eller helt meningslösa.
Moum "En gör så gou en kan.,' gälldc i hög grad. Kännetecknande för
mynthu~et i Sigtuna är också au en
hel del mynt är fyrkantiga och ofta
betydligt tyngre än de runda, präglade med samma slampar (fig. 3).
Ocksa Sven Tveskägg i Danmark
(tig. 4) och Olav Tryggvason i Norge (tig. 5) påbörjade den nationella
myntningen i sina respektive länder
vid samma tid, även här med hjälp
från England. Så även den norskältade vikingakungen Sigtrygg Silkeskägg i Dublin (Sihtric på mynten).
Mera orn honom längre fram. Olav
Tryggvasans och Sven Tveskiiggs
mynt är alla ytterst sällsynta (4 - 5
respektive 8 ex kända). Myntmästare
på samtliga är en viss Godwine. Det
namnet förekommer även på vissa av
Olof Skötkonungs Sigtunamynt. Visserligen är Godwine en vanligt myntmiistarnamn i England, men man kan
inte tHesluta att det iir en och sammc person som rest runt och varit de
olika kungarna behjälplig med deras
f'örst:1 myntning.
Försök har gjorts att uppskatta
umfallningen av den skandinaviska
myntni ngen ca 995 · l 020. Mänga
osäkerhetsfaktorer föreligger, men
omkring li miljoner mynt iir en beriikning som gjorts. Om man så vill
har vi hiir att göra med den första
masstillverkningen i industriell skala
av föremål h:ir uppe i Norden.
Adam av Bremen berömmer Olof
Skötkonung för hans kristna nit. Han
berlittar m:kså att en hednisk opposition utgåe nde fr1in hednatemplet i
Uppsala tvingade bon kungen från
Sigtun;l och sveamas område. Riksenheten brast diinned temporärt och
Olof Skötkonung tillbringade sina
sista år som kung endast i Västergötland. Han avled någon gång under
vintern l 02 J -22 och är enligt traditionen begravd i Husaby. Han bör då
ha varit drygt 50 år gammal.
År l OJ 4 var kung Olof dock kvar i
Sigtuna med läget under komroll,
Unnu sii länge iivcn vad beträffar dc
håda tom\rsdöttrama Ingegerd och
Astrid. Den ena skulle fem år senare
gifta sig med ett blivande helgon och
den andra skulle så småningom själv
bli ett. Den 14-åriga Ingegerd hade
Olof med sin obotritiska (slaviska)
drottning Estrid, medan den något
iildrc Astrid var frilloclotter. Hennes
mor var den härtagna hövdingadot-

tern Edla, som lär ha rövats från det
slaviska Venden. Med Edla hade
Olof också sönerna Emund (kung i
Sverige ca 1050-60) och Holmfrid*.
Snorre Sturluson berättar, att drottning Estrid hade ett hiiftigt humör
och inte var snäll mot sina styvbarn.
EmuneJ sändes till Venden och viixtc
upp där hos sin mors släkt. Astrid
uppfostrades i Västergötland och utvecklade sig till en mycket vacker.
gladlynt och social ung dum. omtyckt av alla säger Snorre. Målmedveten och företagsam kan man tilllägga. Utan faderns vetskap for hon
JOJ9 t iIl Norge och g ifte sig med den
norske kungen Olav 1-laraldsson, det
blivande nationalhelgonet Olav den
helige, och blev så drottning av Norge.
NärOiofSkötkonung lick veta vad
som hänt bakom hans rygg blev han
ursinnig. Olav Haraidsson hade nämligen i hög grad förelys trat hans tillvaro de senaste åren. Vid hovet i Sigtuna var det säkrast att inte namna
hans namn i kungens närvaro. När
han föreles på tal så var det som "den
tjocke" - Olav var påfallande korpulem - åtföljt av c.Jiversc skällsord
om vi får tro Snorre.
Orsaken till kung Olofs aversion
mol sin oönskade måg var dennes
agerande i Norge efter sin återkomst
di t från en mångårig vistelse utomlands, bl. a. i Normandie diir han lå·
tit döpa sig av ärkebiskop Robert i
Rouen. Dopet bör ha iigt rum någon
gång vintern 1013- 14. Olav Haraldsson började vid sin hemkomst genast
lägga under sig det ena småkungaocY jarladömel efter det andra och
varomkring 1016erkänd som kung i
hela Norge. Detta var i kontlikt med
den svenske kungens ekonomiska
intressen. Efter det berömda sjöslaget vid Svolder :ir 1000 hade svenkungen fåll bcskallningsräll i vissa
delar av Norge (Bohuslän och en del
av Trondheims-bygden). en beskaHningsrän som han nu alltså berövades. Snorre Sturluson beräl!ar hur
Olav Haraidsson lät hänga en av
Olof Skötkonungs skatteindrivare
och hans elva följeslagare som envisades med att försöka driva in skatten. För att göra budskapet tydligt
restes galgarna väl synliga fdn se*Holmfrid kan ev ha varit Olofs syster.
Se Sv. Biogr. Lexikon, Gillingströms artikel om Olof.
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Fig. l KMK. ;\tsidtm~ omskriji: +AEDELRJIED REX
ANGLOX (Ethelred. en,~elsmiim1en.s k/JJII/111() Frcln.~itltm:
+OSMAER !'.rO VAERIN (O.wwa; mymmiistare i 11-'im•·ick).
Foto KMK.

Fig. 2 KMK. Åtsidaw omskrift: +OLVFVRJEX)ZVEN
(Olof. .ll'etmws komm;::). Frtlnsidcm: +IN NOM INE DN/ M C
(l G11ds ntmm). Fmn KMK.

Fig. 3 Pril'lll ägo. Penning priiglml i Si,~lllna eftt•r 997 fiir
Olof Skötkommg. Fön·irrad inskrift. Full/: Kemwth Jcms.wn.

Fig. .J KMK. Åtsidons inskrift: +ZAEN REX AD DEN ER
(S1·en. dmlt'mas konung). Frånsidan: +GODPINE ,\f AN
DNER (Godll'ine. mymmii.,·rare hos danerna}. Foto: K,\1K.

Fig. 5 KM K. Åtsidans umskrifi: ONV\ P REX NOR
(Olm: norrmiitmens kon11ng). Fråmidan: +GODPINE M'O
NO (Godu·ine i Norge). Fo111: KM K.

Fig. 6 KM K. Årsidans omskrift: + VNLAFI XEX A NOR
(Olm; konung m• Norgt?). Frånsidan: ASDRID lv/O NOR

gelleden in till Nidaros. Sveakungen
blev mycket förargad när han lick
höra detta, säger Snorrc och ti lJUgger
lakoniskt : Då sak11ades i11te stora
ord.

Liksom sin svärfader lät Olav Haraldsson efter sitt makttillträde prägla egna mynt med engelska pennies
som förebild. Myntningen var av allt
att döma av ringa omfattning, och
hans mynt är mycket sällsynta. Sammanlagt har man hittills endast påträffat Il stycken med namn och titel
klart angivna: Olav. norrmännens konung. De är av tre olika typer. Den
äldsta (Ii g. 6) präglades ca J O17 -25
och är en kopia av Ethelred Il :s
''Long cross"-pennics från 997-1003.
Myntmästare är en viss Asthrith
(AS DRrD). Myntort är inte angiven.
Troligen slogs mynten helt enkelt på
den plats där kungen för tillfället
befann sig.
Jaroslav den Yise i Kiev
Samma ar som Astrid for till Norge
och gifte sig blev Olof Skötkonungs
"äktfödda'· dotter Ingegerd bortgift
med Kievfursten Jaroslav. Ruriks
sonsons sonson. Ingegerd var då 19
eller 20 år gammal. medan brudgummen var drygt40. Jaroslav hade l O19
SNT 7 • 99

(A.Hhrith. myntmästare i Norge). Foto: KMK.

just srikrat sin fursteställning i Kiev
(vikingarnas Konugård) efter en llerftrig och blodig brödrastrid om makten efter fiHierns, Vladimir den stores. död år 101 5.
Ar l O14 hade Jaroslavs läge d!iremot varit mycket preklin. Han var då
ståthållare i Novgorod (Holmgård)
()ch hade vi.igrat att betala den sedvanliga skatten till sin fader i Kiev.
Högeligen förargad rustade denne t iIl
strid för att en g~ng för alla kviisa den
uppstudsige sonen. Nestorskrönikan
för år 6522 ( l O14) berättar: Jams/m·
l'iigmde emellertid 1W bewla tribu ren till Kiev. ril/ sin jiule1: Då sade
Vladimir: "Giire11 l'iigar och bmar i
cmlning." Hem l'ille niimligen draga
w i srrid nwr Jams/a\', si11 snu.

Jamslav va r nu illa ute och skickade siindchud till Sverige för att
försöka värva förstärkning. Han räddades dock av försyn..:n - Vladimir
insjuknade och avled i juli 1015. och
straffexpeditionen avblåstes.
År l O18 var Ja mslavs situation om
möjligt ännu viirrc. Vi l ~ter Nestorskrönika n bcriitta: JarosiM jlrdde ri/1
Nm·gomd. åtfiiljd ar fyra mm1. Niir
Jams/m· kommir ri/1 Novgomd 1•ille
han j l,r diirifrån iil'er hal'et f dvs till
S1·erige /. Men sråtl!d llaren Ko.l'llja·
rin Dobrynjas son och nm·gomdema

slogo siinder Jaroslavs skepp och
sade: "Vi vilja ännu kämpa mot Bo·
les/aw och Svjatopolk." Och de började upptaga skatt. Och de läro
hiimta vwjager (dvs vikingar) och
ltimnade skallen till dem. Jamslav
samlade på dellasäll en stor hiil:

Även denna gång red Jaroslav ut
stormen och vid sitt giftermål med
Ingegerd Olofsdotter följande år hade han som ovan nämnts läget under
kontroll, åtminstone nå!!otsånär.
Ingegerd och Jarosla~ fick tillsammans fem söner och tre döttrar. Sönerna blev stamnieler för olika grenar
av de n ryska storfurstesläkten, och
dc tre döttrarna giftes bon med Harald hårdråclc av Norge. Andreas l av
Ungern och Henrik I av Frankrike.
Den sistnämnda, Anna, blev anmodcr för alla senare franska kungar
samt det nuvarande spanska kungahuset. Enligt Snorre SLUrluson var
Ingegerd från början egentligen bortlovad till Olav Haraidsson av Non!e.
När sä Jaroslav dök upp som friare
var dock Olof Skötkonun!! inte sen
att bryta sitt under påtryckningar
avgivna löfte till den norske ''ursurpatom". Kievfursten varett vida bättre parti.
Troligen väckte namnet Konugård
\'id den här tiden ungefår samma

-
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Fi)l. 7 KMK. ,lt.~itlan: Dl'll lwligt• Gt•org (Sonl.t (;iimn ) nwd
gloria ..lfl.jtlloclt ~w/d. lmkrifl: GEORG ml'll J.yrilli,1ko b(lk·
stiit'l!t: ri'tlnsidan: Hiingmult· jaktfolk (?) ·''"III illll.riflt'''
JAROSLAVLE SRELIRO (}armlm·., ,ifn•r). l·i1111: KMK.

känslor ~om metropolerna London
och Paris i ,·ara dagar. Man beräknar
au KiC\' var lika ston som Pari~. ~om
vid den här tiden hade omkring
80.000 invanare. London var bara
hälflen sd ~tort. Bildnin!!snivan vid
Kievhovet var hö!! och Jarosla'' fick
med tiden tilln::llm1et "den vise".
Nestorskrönikan igen: Hem .ryssc•f.
sa /Il' sig jliligl m ed biit:ker och lii.vle
dem ojia dal!, O('h till Il. Han Iii l hiimla
nulnga skrirnre och iiwrsalle skrif·
len från P,rekiskl liff s/arisk! llmgom til...

En liten detalj: Vid sin giftermal
med Henrik l av Frankrike undertecknade Jaroslavs och Ingegerd~
doucr Anna giftcrm:ilskontraktet
med sin namnteckning. Brudgummen däremot kunde bara :istadkomma el! kryss.
l Nestorskrönikan omniimns Ingegerd endast vid cll ti1111ille och di\
mycke t kortfattat: År 6558 ( 1050).
Jaroslnl's g t•mål. .f((r.l·filman, al'led.

Ingegerd blev alltså ornkring 50 i\r
gammal. Jaroslav levde yuerligare
fyra år och var vid sin död v:1rcn
l 054 hela 761\r gammal. Båda ligger
begravda vid sidan av var.mdra i Sofiakatcdralcn i Kiev. Enligt en inskription i Sofiakatedralen i Nuvgorod kallades Ingegerd i Ryssland
Anna. Denna Anna blev f6rcm:11 fiir
helgondyrka n. Hon lirades den l O
februari. den 5 scptcmhcr och - tillsammans med iildste sonen VIadimir (född l 020) - den -l oktober. En
fresk i Sofiakatedralen i Kiev (nu
endast kiind genom en 1600-tal~
tcckning) anses röreställa Ingegerd.
Jaroslav tillhörde de myntpriiglandc furstarnas skara. Hans mynt :ir
dock mycket •ällsynta - endast tretton har hiuills paträffa ts. Sex av dem
,·äger drygt 3 g och :ir av mycket hög
konstniirlig klass (tig. 7). medan
resten bär prtigel av hastverk (tig. H).
Sannolikt pr:igladcs dc ..istnämnda i
Novgorod det oroliga aret 10 l H av
det silver man samlade in mr all
betala dc efterskickade varjagkrig.arna. Deras medelvikt är bara 1.-l g och

!50

flg. X Prirm ii~o:o. Srebrenik priiglad flir
.lmmlm• dt•n l'i.ll!. tnJ/igen i Nol'garotlt!r 10 18.
Fow: Kenneth Jonuon.

anpa,sad till den västcuropci,ka denarviktcn. ÅL~idan vi~:rr den
fiiga kon\tnärliga bilden av J aro~lav~
dd,hclgon. den helige Georg
(Sankt Giir.tn) med gloria. spjut och
'kiild. Inskriften Ut!!örs av namnet
Georg. Pa fransidan syns en f:1gellik nandc figur. trollgen en med huvudet
nedat i en ring hängande jaktfalk
samt en klumpi t; men läslig inskrift
JAROSL(AVLE) SREBRO (Jaroslavs silver). Språket är fornryska och
hokst!iverna kyrilliska. Lägg dock
m!irke till all cu lminskl R har~smugit
sig in i frånsidans inskrift. Man kan
också :.pam vissa stilistiska likheter
med samtida nord i. ka mynt. Var kan~ke ~t:impclsnid:tren en li Il Novgorod
utvandrad Sigtunabo? Tv~ av Jaroslavs mynt hnr med säkerhet påtriiiTats
pi' Gotland, ell av vardera sorten. l
KMK tinns ytterligare tre, dock med
okHnd proveniens.

hälla det ena Ö!!at flir a11 kunna leda
sina kamrater hem. Det beriiilas au
t ar Samuel svimmade när han fi ck
se restema av sin arme komma gdcnde i deua skick. Han avled tva
dagar senare.
Segraren Basileios Il samregerade
med sin tre år yngre bror Konstan tin
VIll. l realiteten var det dnck Basilcios ensam som regerade. KonsUm·
tin beskrivs som slapp och njutningslysten och totalt ointresserad
av statsangelägenheterna. Det är den
bysantinske förfallaren och ministern Michael Psellos ( l O18- ca l 071!)
som i sin memoarverk "Bysanti.rrska
porträll" beräuar om dc b:ida. Aven
Basileios var i sin ungdom an. varslös och nöjeslysten. Pscllos skriver: l

Basileios hul~ardiidarcn
År l Ol-l tick Jaroslavs mäktige granne i siider. den bysantinske kejsaren
13asileios Il. sill tillnamn Bulgarok·
tnnos (bulgardiidaren). Fiendskapen
mellan Bysa ns och det bulgariska
Balkanriket var av 2amrnalt datum
och otaliga ~ trider hade med växland~; frarngang utkämpats ~edan si u·
tel av 600-talet. Sä hade t. ex. den
hy~:mtinske kejsaren Nikeforos l i
sp~o:t scn l'iir en stor arme lir 8 1l lockats in i cu hakhåll av den bulgariske
kha nert Krum. Alla dödades n~ist:l n
till 'iste man. dtiribland Nikcforos
<.jlilv. Av hans huvudskållät segraren
tilh·crka en dryckcsbägarc all använ·
c..ht\ vid höctidli!!a tillfållen.
1juli 1OT-l kon1 så ::1\·görandet. 1en
l>erg,pa'' blc,· den bulgariska am1cn
omringad :1\ Basileios ll :s bysantinska ~tyrkor och huvuddelen !l\' hliren
'tupadc eller tillffingatogs. Den bulgariske t ~arcn Samuellyckades und·
kom rna i sista stund. Dc drygt 1-1.000
hulgariska krig~fånga mn lUt Basileios förslilla ur stridhart skick för all
fram tid. Alla tick sina ögon utslllckna uwm var hundrade. som lick be-

När Basileios så småningom insfig
vad som krävdes av honom för all
hålla ihop sill viildiga rike förlindrades han helt. Han blev en mycket
hård och asketisk statsman och krigare. Han var en skicklig organisatör och det byzantinska rikets makt·
utvecklin!! nådde under honom sin
höjdpunkt. Psellos igen: Han bem ö-

~alcdc'

'">

sina lidiga re daRar hiingav lum sig
oftijfjl åt svalg ocft jliiuja och synd,
!Vade sig .f((rslligl m ed all giira ingen/iii!!, och njiil i }ii/la dmg t ll' sin
ungdom och sin mak/.

c/(/(/e s(~ aJ/tid om all .fiim samiiitill
de olika de lama a1• l'iildeltiff ell harm oniskf heli1111der kejserlig koll/mlf.

Pli llera ställen påtalar Psellos kejsarens högdragenhet och sjiilvgodhct: Kejsar Basileios mrmyckn /iiig·
dragen 11101 sina under.wlwr i all! liw1
gjorde. och del swra anseende lum
\'ann som härskare byggde mer pa
fmkiWI iin på be1·ågen/in. AJ/1 efter·
som han bier äldre och mer erfaren i
aJ/1 kände han liksom inge! behm·a1·
1·isa radgimre. Hem ensmrr fa llade
bes/111. hem ensam forfogade ö t·er
1mppema. Vad beiriiffar den cil·i!a
furmiminge n Slyn/e lian ej enlig! de
skriww Jagarna IIIWI enlig ! s ill egel
simres oskrima Jagar. och han var m•
na1uren synneerligen 1•iil m .wuJ för
deua.
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Fig. 9 Pril'(lt iigo. Miliarl'Jion priiglad i Komttmtinope/ för kej:.ama Basi/eio:. Il och Konwuuin l'III.
ritsidans inskrift i iin' rsiiuning: S(•gm i tlctwted.m (korset). Bosileios och Komllllllin. f"rån.•idmr: fl(/.\i/eitiJ odr Kon.\ltmtin
f'Uifymgemtl!tos (puqmrfiitlda ). romamas saw ra kommgw: Foto: Kenneth }mr.•:. on.

Om förhållandet till brodern och
medkejsaren Konstantin beriiuar
Pscllos: Han ( Basileios) upptriidtle
högdraget. inte minstmot sill lnndet:
och gm• honom e11 mycke/ li1e11 livvakt som om hallmisswllttule honom
eu mer l'iirdigt och lysmule beskydd
... och mi11skade unda11 fbr tuult111
hans makt.

Basileios regerade i hela 49 år,
Hi ngre än någon annan i det hyzantinska rikets historia. l-lan dog og ifl
och utan arvingar i december l 025.
Han var <Hl 68 f.r gammal.
På mynten uppträde r Basileios och
Konstantin alltid tillsammans (lig.
9).1 svenska vikingatida skauer är de
båda brödernas n1ynl vanligare iin
någon annan bysantinsk kejsares.
Deras f. n. 270 my nt utgör drygt -10
procent av alla hiuills påtriiffade bysantinska mynt. Samtida skandinaviska imitationer av deras myn t har
också påträffats. alla mer eller mindre barbariserade, oftastmer (Ii g. l 0).
För närvarande känner man till 68
skandinaviska imitationer. fördelade
på två gmpper. Den ena gmppcn iir
med säkerhet priiglad i Sigtuna och
den andra troligen i Lund. Kanske
har några av de båda kejsarnas mynt
kommit med hemvii ndande viirinuar
som tjänstgjort vid det kejserliga
gardet i Konstantinopel (M i k l ag~ rd).
Trots all det inte linns n:'\gra skriflliga helägg för del så :ir det högst
sannolikt au nordbor dellog i det
avgörande s laget mot bu lgare rna i\r
l O14. Au Basileios sa ue stort värde
på s ina non.Jiska krigare rramgi\r av
en krönikeuppgift som berlillar. a ll
kejsaren efter en plundring två år
senare delade bytet i tre delar. en till
sig sjlilv. en till mserna och en till
resten av h1ircn.

J E ngland
År l O14 dog Sven Haraidsson T veskägg i sotsling den 3 februari i
Gainsborough nlira Lincoln. Den
anglosaxiska krönikan kallar det ..en
lycklig tilldragelse". Sedan två dcSNT 7 · 99

cennicr tillbaka hade han vid upprepade tillfållen skoningslöst härjat och plundrat England. Efter en
skickligt och snabbt genomfört fiilttåg kors och tvä rs genom landel hade
han år l O13 slutligen blivit erkänd
som kung i hela England. Sven Tveskiigg härskade nu över både Danmark och England och sedan slaget
vid Svolder även över södra Norge.
Den engelske kungen Ethclred Il,
"den villrådige", hade vid jultiden
10 13 1lyl!lill sin svåger hertig Riekard Il i Normandie, där hans drouning Emma och dc båda sönerna
Edward och Alfred redan befann sig.
Vid Sven Tvcskäggs död erkändes
hans omkring 17-ilri-ge son Knut som
kung av vikingaflouan. Han var med
till England för första gången. Hans
iildre bror Harald. som stannat hemma. cflertriiddc fatlem på den danska
tronen.
Med Sven T,·eskiigg bona kunde
dock de n landsflyk tige-Ethelred återvända till England under varen. Yalje
dansk kun!! förklarades fredlös för
all framtid- och med en stor styrka
kunde han tåga norrut mot Knut.
Snorre Sturluson herätlar, alt Ethelred vid sin återkomst ti ll England
sUnde bud efter alla män som- ville
erövra Jandel åt honom mol betalning. Olof Haraidsson var en av dem
som kom till hans stöd. Han hade
också fåll en fristad hos he rtig Rickard i Normandie vintern-våren l O1314. Med sig hade han el! ston följe av
norrmän.
Knut stannade i Gainsborouuh till
elen 25 april men tlyddc sedan -ut till
havs med s in tlolla. Åt sill öde lämnade han därmed alla som stöll honom. På dessa tog Ethelred en gruvlig hämnd. Den ~1nglo-saxi ska-krö
nikan år l O14 beräuar: Sedan kom
kung Ethelred med en mrcket stor
styrka till Lindsey (grerskapet där
Gainsborough ligger). och det förhiitjades och brändes. och alla miin
som man kunde få tag på dödad<'s.

Inna n Knut definitiv! styrde norr-

ut med dcstinal ion Danmark för all
ladda upp inf<ir sin åt e rk om~! på den
engelska scenen. seelade han söderut
ti IlSand wic h. KriinTkan ger oss ii nnu
eu exempel p<~ lidens grymma vanor:
Sedan.forlumsiidt•rw til/s hanmidde
Sandwich. och diir .w/le han i lcmd
den g isslan .wun hade 11ivits till hans
}(Idet; och tum skar a v dem hiindet:
ijmn och nii.wn:

År 101 4 var det nog ingen som
kunde ana alt delta r:'skinn med tiden
skulle utvecklas ti ll e n du glig regent
och statsman. "den förste viking som
blev upplagen i ue kris tna konungarnas civiliserade broderskap''. som e n
engelsk historiker ullryck t sig om
Knut den s10rc.
S ig trygg Silkl'SSk ägg i Oubli n

och hans vackra moder
På långfredagen den 23 april :ir 1014
avgjordes kampen om Irland. l slaget
vid Clonlarf utanför Dublin segrade
irerna och vikingarnas planer på au
erövra hela ön c.rusadcs för al l framtid. Under mer lin tv:1hundra år hade
Irland vari! 11\rcmål för nordmännens. främst norska vikingars, intresse och auacker. Det rörsia säkert
kii nda anfalle t skedde redan :'r 795
och fö ljdes i stegrande tak t av allt
värre hiirj ningar. Uls!Crannalerna för
år 820 bcrlillar: Hw•el Sfl.\'llde upp
.fhHier m • .fi"ilmlingar ii1•a Erin (lrlalld). .wi at/ tft•t .fimn.v i11gen ha11111,
i11ge11 laml11ingsplats. ingen befästning, ingen bm-x. intet 1·iim lilanflottor m· 1•ikingar och .1jiiriivare.

Med c H rör tiden typiskt hilt.lspråk
beskriver en kröni kör det irländska
folkets förfvivlade silllation: Om det
också jimnes htutdmde liiinlade lm\'ut!en m· jiim på samma hals. mrt
och elimed humlrwle skm7w. owslitli,r:a nutfmlltngm: och iil·t•n om mr
och tm om•bntlel ropade med lum drade IJ/Ittriittliga. ljudliga riistet: så
skulle de ej ktmna uppriiktw allt md
l r/ands folk. både miln och kvi111101:
btide lekmiin och prii.l'tet; unga oclt

-
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Fig. 10 Primt ii11o. Skwulinal'isk imitation tfter JO lO (Lund?) m · /J.\'JWIIinsk miliuresion för Basileios Il och Konstamin \III/.
Fiirl'irmd inskrift. Fmo: Kt'lllll'tll Jonsson .

•
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Fig. Il Primt iigo. Penny priiglud i Du!J/in mnkring tlr 1000.
Åtsidan: +SIHTRIC REX DYFLMN (Si):tt)'gg. kommg m ·
Dublin). Fn insidun: +riELRINE MO LVND (At'irine. mynt·
mästare i London (! }. Fow: Kt·nnl'lil Jons~rm.

gamla, f!w lida m· de u u kri)liska och
vilda f olk.
Med tiden blev vikingarnas akti vileter al h mera samordnade och organiserade. Fasta hamnar anlades och
befästa läger byggdes. Det var också
nu som Je första s t~iderna på ön grundades och då främst Duhlin e u stycke
från noden LitTeys mynning på OSl·
kustcn. Dublin blev s1ile för de t nordiska kungadömet på Irland och det
ständiga stridsäpplet mellan vikingarna och irerna. Dessa senare var
dock splillrade på en miingd oftasl
sinsemellan oeniga eller slridandc
småriken. nå gol som i hög grad jlimnade vägen för inkräktarna. Vissa
perioder behärskade och beskallade
de nordiska Dublinkungarna också
hela Irland. Sin höjdpunkt nådde del
nordiska väldel under den norskällade Olav Sigtryggsson Kvaran
("sandalen'') som regerade i Duhlin
från -omkring 940 1ill 980. Under
hans tid sä!!s det ha varit "en norsk
konung i varje distrikl , en hövding i
varje klan. en abbot över va rje kyrka.
en fogde i varje hy och en krigare i
varje hus". Landet var med andra ord
besall av nordiska soldaLcr. tjiinstemän och komrollamer.
År 101 4 var dock läget c 11 hell
annal. I Dublin regerade Olav Kvarans son Sigtrygg- Silkcskiigg. som
omkring tio år Lictigare hade tvingats
underkasta sig den iriske storkonungen Brian Boru. Denne hade lyckats med konststycket all ena irerna
och erkät11s som hela Irlands slorkonung. Han regerade med stor klokhet och med en för tiden och irHindska förhållanden ovanlig mildhet och
tolerans. Under några år rådJc c11
relativt lugn, som emellertid hröb 1\r
152

Fig. 12 Pril'llt iigu. Penny priiglad i Dublin ca 1035-60.
Fön·irrad inskrift. Foto: Kenneth Jcm.m m.

l O12 niir kungen av Lcinster gjorde
uppror. No rdmännen passade på all
ansluta sig till upprorsmännen och
snart var s1ridighe1crna i full gång
överallt igen.
l hörjan av vintern l O13 hade
Brian Boru tvingats avbryta en beliigring av Duhlin. men där förstod
man au han skulle komma ti Il baka så
snar! vinl<.:rn var över. l Dublin för$100 man ocks?t all förslärkni ngar
behövdes, varför bud med begäran
om hjiilp siindcs ut åt alla håll. ~Stort
byte silii ides i utsikl, och mängder av
vikingar sirömmade samman 1ill
Dublin från Man. Wales och $kollland. från Normandie och Friesland,
från l-lcl~_riderna och dc övriga Atlantöarna. Anda från Skandinavien kom
äre- och hy1eslys1na vikingakrigare
rör all dclla i den kommande striden.
Konung Sig1rygg for sjlilv iväg för all
Uvenala den mlikligc Orkncyjarlen
Sigurd Digre all komma till undsällni ng. Med sill fruktade "korpbaner"
helraklades Sigurd Digre närmas!
som oövcrvinncrlig. så det var med
stor tillfredssl~illcl se som Sigtrygg
kunde fuervii nda hem med löfte om
hjälp.
Det blev av tala!. :m Sigurd jarl
skulle komma till Dublin med hela
sin här på palmsöndagen. l Njals
saga heriiilas hur Sigtrygg kom till
Orkncyöarna strax före jul l O13 och
hur han var tvLmgen au satsa sin
vackra moder Karmlad i pollen för
au kunna övertala jarlen. Samma
segertro fe utlovades för övrigt något
senare äve n till vikinoahövdingen
Broder. som låg med si; Il olla väster
om ön Man i trilinds ka sjön. Nu stupade häda dc tilhänkta brudgummarna i striden på l;i ngfredagen. så

problemet lös1e sig så au säga av sig
själv!.
Den sköna Karmlad skulle egentligen vara värd eu eget kapitel. l Njals
saga beskrivs såväl hennes yure som
inre egenskaper på cu underfundig!
säll: Hon var den skönaste av alla
kvinnor och den yppersta i allt. som
ej berodde pa hennes egen vilja, men
om henne säges. att i allt, varöver
hon sjiilv rådde, gjorde hon det ont
l'l/1:

Kormlad, som var irisk konungadolter, var först gift med Sigtrygg
Si lkeskä!!!!S fader Olav Kvaran men
gifte sedan om sig med vikingarnas vlirste molståndare Brian Boru.
Denne tröunade dock på henne och
försköl henne, något som Kormlad
aldrig förlät honom. Och så fiirgl)'lll ·
mad l'tlr /ton mot Kung Brian efter
deras skilsmässa, att hon giirna ville
lta honom tagen m>daga. beräuar
Njals saga. Deras äklcnskap var
barnlös!. Motiveringen till skilsmiissan är i Nja Is saga obetalbar: ..... men
de voro nu skilda. ty han var den
ypgerstc av alla konungar.
Ar 1014 måste Konniad ha varit
omkring 50 år gammal. Ä ven på vikingatiden kunde kvinnorna tydligen
konsten au bevara sin ungdom och
skönheL
Dagarna före påsk l O14 närmae
sig Brian Boru under plundringar
Dublin med en arme på omkring
20.000 man. Där väntade vikin!!arnas och Leinstcrkungens sarniade
styrkor. $laget stod på långfredage n
vid Clomarf strax norr om Duhlin
på näse t mellan tloderna Liffey och
Tolka. l ryggen hade Dublinstyrkorna havsbukten, där förslärkningstruppernas skepp låg. Striden varade
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hela dagen och torde ha va rit en av dc
allra bl odi ga~ tc under hela viki ngatide n.
Den nat ionella iri~ka armen ~c
grade till sist. men ~q;~:rn var mycket
dyrköpt. Brian Bnru ..jiilv \lltpadc
och med honom en ~on oc:h en \Onson samt en m1ingd underkonungar
och klanhövdingar. Tot~th mi,te omkring ~()()() av han' J..rigarc livet den
dal!en. Brian Boru var vid \in död
dl)-;gt 70 år gammal. Pa den förlorande sidan beräkna\ mellan 6000
och 7000 man ha
siitta live t ti ll.
För personer med ~tarka n~:rvcr rekommenderas mr övrigt sk iId r ingen
av Clonta rfs lagct i Njab saga. Där
sparas inte pfi effek t fulla detaljer.
Sigtrygg Silkcsskiig.g deltog sjiil v
inte i s laget vid C lontarf utan bevittnade det i trygghet inifrfi n den beflista staden. Efte rso m irerna inte
orkade fullfiilja sin sege r med en
stormning av Duhlin sa satt Sigtrygg
kvar där som kun g iiven i fortsätt ninge n och ii nnu s;i se nt so m e tt
stycke in på l 030- ta lct regerade han i
Dublin. Viki ngarnas politiska initiati'' pa Irland var dock för all framtid
förbi . Dubli nrikets hctydelsc av tog
successivt och i och med normandernas e rö\ ring av ~ laden , r l 170 kom
så det definitiva slutet.
Likl>olll Olof Skötkunung i Sverige. Olav Tryggvuson i Norge och
s,·en T\eSkägg i Danmark pilhörjadc Sigtrygg Silkcskiigg en nationell
myntn ing 1>a Irland mnkring ar 995.
Precis som i dc skandinaviska lä nderna var det Et helred Il :s Crux-pennies som var rorchi iden mr dc filrsta
mynten. iir man i England :1r 997
bylte typ oc: h gick iiver till Long
cross-pennies dröjde del inte liinge
förrän man gjoEdc detsamma i Duhlin (ti g. Il ). Ovcrhu vvud tagc t va r
man i fortsäHni ngen l.nahf)( fiilj~!l m pa engelska mynllypsv:ixlingn,r.
Aven i Dublin blev mv ntcn s;\ smanin gom allt mera ha rh:Lriscrade rnccl
del ~ i !> e ller o ft ast helt meningslösa inskri fter. Mynten m i n~kndc ocksa
successivt i vi kt. o<: h omkring l 035
vägde dc i gc nomsnill bara O. \J g mut
urspn mgligcn ca 1.5 g (lig. 12). Avslutningsvis ka n n:iln na,. att man i
svenska skaHfynd hiuills ha r po\triiffal drygt 500 ir!Limbka mynt slag na
för vikingakunge n Sigtrygg Sil kcsskägg i Duhlin.
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Dr n w t·n..-J.a lrim1rien l. Från stenålder
till vi kingatid (Red. Gunvor Grcnholm).
Stm:k hulm t')77
R Wallac..:. Rist' nf Ru.~.1ia. Amsterdam
IY75
l W:tllcn~tcn , Nordi!IIS lriswria i tlrtal.
Y~tad t995
D Whitelock (Red.). E11gli.•lr 1-/i.\ torical
Dm·umt•lll.•. Yolumc l. London 1979
\'il.ingmide111 ABC. Uor.\s 1981
A Ah.:rg. \'tir 5\'I'IISI.a lri.110ria. Lund
1986
:J

Knn;:l.
.'U~· n•knhhw•h·•
Sluu,.lult'k <•n c;

\ 'i t tc•t•hc•t~t h.udc•mic•ns
hihliutc•ks
nnmismnt islua
huk~nnlin;.!

Stockholm 19·B
Nonfisk Familjcbok. andra upplagan.
Stockh ulrn t90-l- t926
O j(mw tiders hinnor (Red. Lena Th~lin
Bcrgman). Helsingborg 1975
K R G Pendle~onn. \likill,' lanw. Hong
Kong 1981
~l P>ellos. Bysa111inska portriiii (/her\.
Sturl! Linncf). Stockholm 198-1

Tcwsdn;!lll' kl . J: l - u;

llilllilll~,,..,,.;,.

,.,r;,, llt'rfl"'""
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Carl Magnus Mellgren - medaljgravör och skulptör
Av lan Wisehn
Landsarkivet i Giitcborg förvaras
en bok med följande titel: Marstralld. Krrkobok 1770-1811. På
sidan 385 li•1ns under rubriken "Vigde" följande uppl y~ ning: "1796 1/ 11
BokhålL Herr Johan Mcllgren 23 ar
och Jungfr. Maria Christ. Södcrberg
20 år. På sidan 227 har vi kommit
tio år fram:\1 i tiden. Under rubriken
"Födde" står följande: ''1806 3/2
Carl Magnus. Förilldrar: bokh:11laren
Joh. Mellgrcn o~:h h.h. Mar. Christ.
30 år''. Sli började konstni.iren Carl
Magnus Mellgrcns liv.
Carl Magnus biirjadc skolan i
Marstrand. Tanken fanns all han efter
slutförd skolgång skulle slUtlera till
präst. Men nu blev det inte siL Fade m
Johan Melleren avled niimlieen och
efterlämnaJe hustru och sju barn.
Carl Magnus Mcllgrcn. som var
äldst. tvingades Undra sina framtidsplaner. Han begav sig iväg till Stockholm där han började studera vid
Konstakademien. Mellgren lyckades
även få en anstJiilning vid Kong!.
Myntet. Vid bö~jan av 1830-talct
gick han i liira hos mynt- och medaljgravören Ludvig Persson Lundgren.
Snart va r det dags för Mcllgrcn all
själv pröva på kon~ tcn all gravera
medaljer. l-lans första medalj var
över ChristniTer Polhem 183 1 (Hy l,
l 83:7), men den var en kopia efter
Fehrman. Samma år uravcrade han
också en medalj över ~Sven Rinman
(Hy l, 3 10:3). Den hUr g:ingen var
han beroende av Frumcrics förlag;1.
Till Gustav Adolfs-jubileet 1832 fick
Mellgren en best;il lning. Åtsidans
porträu över kungen är knappast
!vekat. men friinsidans kvinnolluurer
t;ppvisar större ledighet. Niir MeJlgren så skulle göra en medalj över
Carl Michael Bellman 1833 bygger
han portriillet p;\ en medaljong som
den store Sergel utfört. Tydligen var
Mellgren inte iinnu mogen all slit på
egna ben. Della hindrade honom
dock inte från au utge en serie minnesmedaljer över svenska vetenskaps miin. s kalder och konstniirer.
Med tanke på Mcllgrens framtida
bosiillning var det kanske bra all det
ocksä fan ns med en rad personer
med tl nliindsk ankny tning. bl a Frans
Michael Franzcn. Gustaf Philip Creutz och Bernhard Henrik Crusell.
Det var inte sft miirkligt all Mellgren planerade en hel serie medaljer.
Det hade ju mttnga tidigare medaljgravörer ocksa gjort (i Sverige t ex

I
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Mymlogi:.l.tt relit:fbiltll'l'ti/1 uni•wsitet.l hib/iotekersfa.md
1\onJtniir<'n 1'(1/' Carl Magnus M(•l/gren. Foto: C. Griinbe1:~.

Hei.-in~:.(or:..

Karlsteen. Hedlinger och Enhiirning). Om konstnären in ledde projektet med all först gå ut till allmänheten med en önskan om subskription och om denna d~ inkom med
bindande löften om köp kunde det
tom bli ekonomiskt möjligt. Kunderna förband sig all kUpa alla dc
medaljer som skulle ingli i serien.
För all nå detta resultat git:k diirför
Carl Magnus t-.1cllgren till A.fioul;ladet med en annons som infördes 3
april 1834:
"I bland dc vackraste korNnär;för.:ta~.:.
som på många år i vänland h varit mr.:m51
för den enskilda >peku lationcn. lir den
,amling medaljer öfver utm:irkta Svcn~kc
m:in. ~om den unge. berömd.: medaljören

Hr .VIellgrcn utarbetat och nylig.:n anmiih
till subskription. Den fria fostcrl!ind~ka
hyllning konsten sålunda lemnar åt det
'kiina och utmärkw inom vcJcn,kapcn~
och viUt!rhetens område. skall s:ikcrt vinna ett så mycket större deltagande ~om
prisc1 bl ifver billigt och utförandet. s~
vidt man kan döma af den första redan
utkomna medaljen. redan villnar om en
stor utbi ldning i dclla svli ra yrke. Denna
första medalj är cgnad åt Tcgncr. IJcn
förcs!Uilcr p~• ena sidan hans viii tr:iffatlc
bröstbi ld. och på den andra Clio. sillande
under en ck och teck nande på sin Jafv la: Eri.!hi.Q[. med öfvcrskrifl Vc1m mori.
De nästföljande bli f va: Bcrzelius. Wallin.
Frarm:n. Thnrild m.ll .. tillsanunans 12 uti
den första samlingen. Mcdaljcmc Hro s~
stomall dc af silfvcr inneh~lla 3 lod. samt
kosta lO R:dr Rglds; af brons åter .:ndasJ
2 R:dr Rglds för subscribemcr".
S:\T 7 · 9')

l.

Enliet annonsen i Aftonbladet skulle
serien omfatta tolv medaljer. men
endast nio utkom. Så t ex utkom inte
en planerad medalj över Thorild.
Mellgren arbetade med serien åren
1833- 1837. Mit~ i projektet kom ett
trevligt avbrott. Ar 1835 gifte han sig
nämligen med de n 22-åri!W Nathalia Hjort frå n G~ivlc. l ;]1aj 1837
inlämnade Mellgren en vax modell
till Konstakademiens kanslermedalj
över kronprins Oscar. Denna antogs
emellertid ime. Kanske arbetade han
också med andra förslag under den
här tiden. men om detta är litet känt.
För Carl Magnus Mellgrcn blev
1838 ett viktigt år. Han llyttade då.
med hustru och två barn. över till
Finland och slog sig ned i Helsingfors. Flytten österut hade säkerligen
ekonomiska orsaker. Kanske hade
linländska myndigheter lockat honom med beställningar. Säkcrt räknade han med biittrc framtidsutsikter
än som var möj liga i Sverige. Snart
efter sin ankomst till Helsingfors
fick han llera uppdrag.
Mellgren r~ikn ades snart som Finlands kanske skickligaste gravör. Sin
verksamhet skötte han i det s.k. Baranollska huset vid Senatstorget (nu v.
Alexandergatan 24 ). Senare köpte
han fastigheten i hörnet av Trädgårds- och Bcrggatorna. dit han flyttade 1876. l Helsingfors upphörd..:
arbetet med medaljer. Det fanns
nämligen inga möj ligheter att priigla
medaljer i Finland före 1860-talct.
Uppenbarligen t:1nns det andra uppdrag att tillgå som t ex namnskyltar
och sigill. Mellgren utförde många
sigill. Här nämns endast ett som han
utTörde gratis 1846, nämligen till den
nygrundade Finska konstföre ningen.
Carl Magnus Mellgren arhetade
även som skulptör. Han gjorde t ex
mytologiska reliefbilder tilluniversitetsbibliotekets fasad. Det kan även
nämnas att Mellgren gjort ytterligare
en relief till samma bibliotek. men
den kom aldrig till använd ning, l
stället inköptes reliefen av en ~rik
Tammerforsare och skiinktcs därefter
t iIl Tammerfors gamla kyrka.
En annan viktig beställning till
Mellgren var framställandet av en ny
SI\T 7 · 99

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

typ av tullstämplar. Finlands tidigare
tullst!implar hade kommit från Ry!-!-·
land och hade text enbart p~ ry!.ka.
Dc nya !>tämplarna skulle ha !-ven~k
t c~t. Under nä.~tan en ha h t ~e kel
!-kulle därefter Mellgrcn tillve rka
tullstämplar. Delvis bestod arhetct
e n da~! i all ändra årtalet och cll par
tecken p~ gamla mäss ing~tiimplar.
Dessa tecken i stämpelns pcri feri kan
an~es som sekreta kontrollteckcn, d~
dc Undrades från år till år. Under 47
1\rs tid handhade ~'lcllgrcn dlirdtcr
tillverkningen av tullstämplar.
Carl Magnus Mcllgren försök te
~Hija sina sigill och "stanzar.. i Sverige. men med dåligt resultat. År
1851 skickade han till försiiljning i
Stoekholm närmare 5000 s k pitsehaft med graverade bokslUver av
mässing. Ha~ tvingades emellertid
1856 ta tillbaka det mesta som d~
fortfarande var osålt. Fiir dessa returnerade "sigillstanzar'' heviljadcs tullfrihet.
Dc som är intresserade av linliind~k Ii Iateii känner ocks~ till Me ilgrens nam n genom all han utmrde
stansen för 1845 års frankokuvcrt.
Dessa kuvert utkom den l januari
l 1!45 i två valörer. l O kopek med
svart och 20 kopek med rosa valör),tiimpel; den sistnämnda vaIiiren f ii
en av de stora sällsyntheterna bland
v:irldens helsaker. Han gjorde live n
dc tre Stansarna för dc stUmplade
kuverten av 1850-års typ. Mcllgrcns
arbete 1:1g även till grund för rrim!irkcna (ovalrnärkcna) med sill enkla
utförande i nyklassisk stil. En stor del
av dc poststämplar. som anvUndCl- i
miuen av 1800-talet. var tillverkade
av honom. Detta är även fallet med
:tnkomststämplarna. som tog~ i hntk
1858.
l Uppsala uni,·ersitet~hihliutck
finns en intressant uppgift om l\ tellgren (\Vcstins saml. 543 B- 120):

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

~'

®
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Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Slod<holm
Tel. 08·41 1 50 81
Fax. 08·411 52 23
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SNF:s auktion 139
den 27 november 1999
Tid:
Plats:

16.30
Kungliga Myntkabinettet,
Slottsbacken 6, Stockholm

Visning:

27 november kl 9-15
Visningen sker i Lovisa Ulrikas bibliotek
s lottsbacken 6, Stockholm

Frånvarande medlemmars uppdrag fOr inrop vid auktionen mottages av
auktionsfOrättare Anders Nordin, c/o Röing, Blekingegatan 15 G, 11 8 56
Stockholm. Anbud skall vara auktionsfOrättaren tillhanda senast den 22
november 1999. Eventuella korrigeringar efter listans tryckning kommer att
finnas tillgängliga på Svenska Numismatiska Föreningens internetsida samt i
auktionslokalen under auktionsdagen. Uppnådda priser publiceras snarast på
föreningens internetsida, samt i nästkommande auktionsnummer av Svensk
Numismatisk Tidskrift. Objekt i katalogen märkta med ss härrör från Sven
Svenssons samling. Uppgifterna i katalogen har utarbetats av Anders Nordin,
Göran Wahlqvist och Jan-Olof Björk. Foto: KMK.
Svenska Numismatiska Föreningens internetadress
Http://www.users.wineasy.se/snf/.
Litteraturhänvisningar:
An t
Ap p
Bon
Ca v

HH
Hi ld
Ll

LL
NM
Platbarzdis

Scar
SM
Stj

Wallen

Appelgrcn. T.G. & Tudecr LO. H.: Förteckning öfver Anteilska myntsamlingen i
Helsingfors svenska mynt. Helsingfors 1906-1936.
Appelgrcn, T.G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933.
Holmberg. B.: Beskrivning över (Is idor) Adolf Bonniers samling Carl Xl:s mynt.
Stockholm 193 1.
Appelgren, T. G.: Gustav Cavallis efterlämnade samling af svenska koppannyn t
(N. F. Bobergs auktionskatalog 5-9, Stockholm 1927).
Hall borg, O & Hart man, R.: Utkast till beskrifning öfver Gustav Il Adolfs och
Christinas koppannynt (NM VIll, Stockholm 1883).
Hildebrand, B.E.: Sveriges och svenska konungahusets minnesmynt, praktmynt
och bclöningsmedaljer, dell-11. Stockholm 1874-75.
Lindgren, T.: Sveriges mynt 1719-1776. Stockholm 1953.
Lagcrqvist, L.O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska
mynt. Stockhohn 1970.
Numismatisk Meddelanden.
Platbarzdis, A.: Sveriges sedlar, del l-I l l. Lund 1961 -63
Sear. D.R.: By-~antine coins and their values. London 1987.
Ahlström, B, Almer, Y och Hemmingsson, B.: Sveriges Mynt 1521 - 1977,
Stockholm 1977.
Stiemstedt A W.: Beskfirning öfver svenska koppannyn t och polletter. l och Il.
Stockholm 1871-72.
Wallen. L.: Sveriges sedlar 1-11. Stockholm 1984.

Svenska Mynt
Knut Eriksson 1167-1196.
l*

l+

SlGTUNA. Penning.:
Degenererad framvänd kungabild. LL 1:7c. 0,34 g.
Ex. Ahlströms mynthandell990. (1.850:-).

s

2

Valdemar Birgersson 1250-1275.
2 *ss

LÖDÖSE. Penning.:
Krönt högervänt lejonhuvud inom slät ring. LL XVIIB:4b, SS 50.0,16 g.

l+

J

LÖDÖSE. Penning.:
Krönt vänstervänt lejon inom slät ring. LL XVII:Sa. 0,14 g.
Kantsprickor, kant förlust.
Ex. J. Pedersen Myntkatalog 1982, nr 4. (600:-).

(l+)

4

LÖDÖSE. Penning.:
Krönt vänstervänt lejon med tunga inom slät ring. LL XV11:6b. 0,22 g.
Ex. Ahlström auktion 37, nr 142. (605:-).

l+

s. ss

LÖDÖSE. Penning.:
Krönt vänstervänt lejonhuvud inom slät ring. LL XVIIB:7, SS 74.0,13 g.

1+/0 l

6

7

8

Magnus Ladulås 1275-1290.
6 *ss

SVEALAND (UPPSALA?). Penning.:
M inom slät ring, en kula på vardera sidan och en under bokstaven.
LL X:3c, SS 174. 0,28 g.

l+

7 *ss

GÖTALAND (SKARA?). Penning.:
Uncialt M inom slät ring. Sprickor. LL XVIII C: la var, SS 137. O, 14 g.

(111+)

8 *ss

GÖTALAND (SKENN!NGE?). Penning.:
M inom slät ring, en punkt ovanför bokstaven.
LL XVIIIC:4b, SS 150.0.13 g.

l+

Magnus Eriksson 1319-1363.
9 ss

OKÄND MYNTORT. Penning 1319-1340.:
FolkungalejonXPcrspcktivistiskt sedd krona.
LL XXVI: la, SS 231 . 0,53 g. Obetydlig ärg men silvrigt exemplar.

13

10

10. ss

OKÄND MYNTORT Penning, 1319 • 1340.:
FolkungalcjonXKrona sedd rakt från sidan. En punkt under kronan.
LL XXVI:4, SS 221. 0,40 g. Korroderad.
Typen med krona sedd rakt från sidan är sällsynt. R.

( 1)

Il ss

OKÄND MYNTORT. Penning 1340-1354.:
Folkungalejon)(Trc kronor i vars mitt bokstaven A. LL XXVII: l, SS 235. 0,46 g.

I I I+

12 ss

OKÄND MYNTORT Penning 1340-1354.:
FolkungalejonXTre kronor i vars mitt bokstaven B.LL XXV11:2, SS 238. 0,32 g.

111+

13. ss

OKÄND MYNTORT. Penning 1340-1354.:
Folkungalejon)(Tre kronor i vars mitt bokstaven E.
LL XXVII:3, SS 244. 0,35 g. Svag ärg. Penningar med bokstaven E
är sällsynta. R.

14

15

14 *ss

OKÄND MYNTORT Penning 1340-1354.:
Folkungalejon)(Tre kronor i vars mitt bokstaven H.
LL XXVII:4, SS 247. 0,41 g.
Svaga repor. Penningar med bokstaven H är sällsynta. R.

(l)

15 *ss

OKÄND MYNTORT. Penning 1340-1354.:
FolkungalejonXTre kronor i vars mitt bokstaven M.
LL XXV11:6b, SS 255. 0,28 g. Penningar med uncial! M är ovanliga.

1?/1

16

OKÄND MYNTORT. Penning.:
Vänstervänt folkungalejon)(S mellan tre kronor. LLXXV11:9a. 0,29 g.
Ex. Mynthuset lagerlista 5, nr 200. (200:-).

17

OKÄND MYNTORT Penning.:
Högervänt folkungalejon)(Otydlig bokstav, möjligen ett uncial! E,
mellan tre kronor. LL XXVII: 16?. 0,40 g.
Ex. SNF auktion 21 april1983, nr 135. (325:-)

1/1+

18

OKÄND MYNTORT. Penning.:
Högervänt folkungalejonXKors mellan tre kronor. LL XXVII: l?. 0,29 g.
Liten kantfOrlust Alla penningar i denna grupp med högervänt lejon är ovanliga.
Ex. Mynthuset lagerlista 5, nr 203 (250:-).

(l)

19

21

lO

19. ss

KALMAR. Penning 1354-1360.:
Uncial! E inom strå lring. LL XXVII I: la, SS 163.0,38 g. Bläckskrift.

(l )

lO • ss

SÖDERKÖPING. Penning 1354-1360.:
BokstavenSinom strålring. LL XXV111:3a, SS 201. 0,46 g.

I I I+

21 *

LÖDÖSE. Penning ca. 1360.:
Bokstaven L inom slät ring. LL XXX:3. 0,36 g. R.

1?11

l2

24

Albrekt av Mecklenburg 1364-1389.
22*

VÄSTERÅS. Penning.:
Krönt A inom sllit ring. Malmer KrAÄb. LL XXXIII: la. 0,32 g.
Ex. Ahlström nuktion34, nr 50. (357:-).

I II+

lJ ss

SÖDERKÖPING. Penning.:
Krönt S inom slät ring.
LL XXXIII:2n, Maltner KrSÄa, SS 327.0,29 g. Dubbelpräglad.
Ex. Hirsch auktion 2 1970 nr 104. Aterropad för 160:·

II I +

24 . ss

SÖDERKÖPING. Penning.:
Krönt S inom slät ring, ring till vänster om bokstaven.
LL XXXIII:2b, Malmer KrS Äb, SS 343. 0,35 g. Obetydlig spricka.

(I+)

Erik av Pommern 1396-1439.
25

VÄSTERÅS. Penning .:
Krönt A mellan tvd rosor inom slät ring. Malmer KrAYIIa. LL XXXJII:Id. 0,18 g.
Datemd av Brita Malmer till en 1430-70-talen. Kantlörluster.
Ex. Ahlström ouktion 39, nr 145. (286:-).

Kristoffer av Bayern 1441-1448.
l6

STOCKHOLM. Örtug.:
LL 2c. l ,Q7 g.
Ex. Ahlström auktion 31, nr 116. (605:-).

(l )

27

28

Karl Knutsson 1448-1457.
27

*

STOCKHOLM. Örtug.:
LL l b. 0,90 g.
Ex. UlfNordlinds Mynthandel lagerkatalog 13, nr 16. (950:-).

II I +

Kristian I 1457-1461.
28 *

STOCKHOLM. Örtug.:
LL 3. 1,10 g. Dubbelpriiglad.
Ex. Mynthuset auktion 8, nr 5. (1496:-).

(l+)

Sten Sture d ä 1470-1497, 1501- 1503.
29

STOCKHOLM. Penning.:
Krönt huvud inom slät ring. Malmer KrHYIIIe. LL XXXII:6c. 0.21 g.
Svart patina, kantförlust
Ex. Ahlström auktion 40, nr 561. (308:-).

(1+/01)

30

Sten Sture d.y 1512-1520.
30 *

STOCKHOLM. 112 Örtug.:
LL 6b. 0,44 g. RR. Mycket rar.
Sprickor. limmad, stor kant förlust.
Kända privatägda ex. förtecknas i Myntgalleriet lagerkatalog 9, nr 23.

(1?/2)

Gotland.
31

VISBY. Örtug (Gote). ca 1420-1450.:
LL XXXV:4. 0,91 g.

32

VISOY. Penning 1440-talet.:
W inom pärl ring. Punkt över bokstaven. LL XXX IV:2b. 0,12 g.
Något iirg.

1?/ 1

33

34

•

35

Gustav Vasa 1521-1560.
33 •ss

STOCKBOLM. Örtug 1534.:
Ap p 303 typ 41 B, SM 72a, SS 951. l, 73 g. Liten repa på frånsidan.

34 *ss

STOCKHOLM. Fyrk u år(=l524-1527).:
App 337 typ 44, SM 57, SS 966. 0,95 g.

35 *ss

STOCKHOLM. Fyrk 1529.:
App 398 typ 53. SM 86, SS 990. l ,02 g.

(l+)

36

36 *

STOCKHOLM. Daler 1559.:
App 1003, SM 105. 29,01 g.
Ex. Ekström. A11lström auktion 8 nr 37. (28.000:-).
Ex. Bergliman 1948. (247.50).

01

37

37 *ss

STOCKHOLM. y, mark 1559.:
Ap p l 072. SM 131, SS 1170. 5,24 g. Pluggat hål.

(l ?/1)

38 ss

STOCKHOLM. 4 penningar 1560.:
App 1098var. SM 14lb, SS t 179.0,83 g. Lätt korroderad.
Med GOt i frånsidans inskrift.

(1/1+)

39

39 *ss

YÄSTERAS. Mnrk 1540.:
App 543, SM 146, SS 1044. t 1,63 g.
stagen med föregående års stamp 1540/39, mycket sällsynt variant.
Appelgrcn antecknar endast Svenssons exemplar som känt.

l+

40

Erik XIV 1560-1568.
40 *ss

STOCKHOLM. Daler 1567.:
Ant 512, JH ·.SM lO, SS 1203.28,86 g. Svagt präglat porträtt, varit rengjord.

(1/ 1+)

41

STOCKHOLM. 16 öre kl 1562.:
Am569. SM 43a. SS 1252. 23,04 g. Korroderad.
Den sällsyntare varianten med kors under valören.

(111+)

42 •ss

REV AL. Ferding 1566.:
Ant603var. SB 15. SS 5993. 3,06 g. Svagt präg.lad.
SVECC

l+

46

44

Johan III 1568-1592.
43 ss

STOCKHOLM. Y, öre 1569.:
Lev 499, SM 77, SS 1387. 1,44 g.

44 *ss

STOCKHOLM. Y, öre 1576.:
Lev 531 men utan : efter åtsidans oms kr, SM 84, SS 141 O. 1,31 g.

45 ss

STOCKHOLM. '/,öre 1576.:
Lev 535'1, men en punkt på vardera sidan av 1- R, SM 84, SS 1416. 1,38 g.
Den sällsynta varianten utan kors över frånsidans krona.

46 *ss

STOCKHOLM. y, öre 1580.:
Lev 561, SM 89, SS 1433. 1,33 g.

III +

l/l+

••
47 *ss

STOCKHOLM. Y, öre 1581.:
Lev 581. SM 90, SS 1449. 1,35 g.

1/1+

48 ss

STOCKHOLM. Y. öre 1590.:
Lev 635, SM 99, SS 1483. 1,08 g. Bucklig.

(l?)

49 *ss

STOCKHOLM. Fyrk 1582.:
Lev 667 men åls D·G·SVEC·REX. SM 110. SS 1507.0,96 g.
Sällsynt årtal och en ovanligt vackert exemplar.

1+/01

so

STOCKHOLM. Fyrk 1590.:
Lev694,SM 117.SS 1529. 1,11 g.

III+

ss

51

Sigismund 1592-1599.
51.

STOCKHOLM. Riksdaler 1595.:
Ant 248, SM 2. 28,54 g. Obetydliga repor.
Ex. Ekström. Alltström auktion 12 nr43. (60.000:-).
Ex. Berghmnn 1950. (400:-).

(l+)

52

Karl, Hertig av Södermanland 1560-1604
52 *ss

STOCKHOLM OCH GRIPSHOLM. Mark 1598.:
Ant 302, jfr SM 16b, SS 1639. 5,48 g. Knntskndn, dubbclpriiglad.

(1/1 +)

Karl IX 1604-1611.
53 •ss

STOCKHOLM. Mark 1611.:
Ant 404var, SM 57, SS 1726. 5,08 g. Ett trevligt exemplar med vacker patina.
Med CAROLVS och med SVEC. Överpräglad på årtalet 1610.

l+

54

54

•ss

STOCKHOLM. Öre 1609.:
Ant 420var, SM 68. SS 1742. 1,58 g.
Med I:ÖRE.

1+/01

GÖTEBORG. Ön: 1609.:
Ant 439)(429, SM 80, SS 1769. 1.58 g. Korroderad.

(l ?I l)

56

Johan, hertig av Östergötland 1606-161 8.
56*

SÖDERKÖPING. Riksdaler 1617.:
Med stor portriillbild. Ant 442, SM 5 (Detta ex. !). 31,24 g.
Om he11ig Johans myntning, se Björn Hel mfrids artikel i NNÅ 1963 s 113ff.
Ex. Ekström. Ahlström auktion 12 nr 57. (49.000:·).
Ex. Vogel 1926nr 105. (260:-).
Ex. Oldenburg 1898. (205:-).

l+

57

Gustav Il Adolf 1611-1632.
57* ss

STOCKHOLM. 4 mark 16 13.:
Ant514var, SM 44, SS 1826. 19,49 g.
Kors i fonn av punkter efter årtalet, i titeln HAER med hake efter.
Varit utställd i den pennanenia utställningen i KMK:s tidigare lokaler.

III +

58 ss

STOCKHOLM. Öre 1621.:
Ant 562, SM 74, SS 1923. 1,46 g. Svagt präglad.

1/1+

59

59.

SÄTER. t öre 1627.:
SM 131, HH 26. Valör i nedre pitvinketn, korroderad och oljad. 27,23 g.

(II I+)

60

SÄTER. l öre 1627.:
SM 131, HH 26. Valör i nedre pilvinkeln, kantspricka, korroderad och oljad. 25,42 g.

( III +)

61

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Kantex, kantsprickor, korroderad och oljad. 26,93 g.

(l )

62

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Kantspricka, korroderad. 28,12 g.

(1?11)

63

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Klumpar, korroderad och oljad. 28,48 g.

(l)

64

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Korroderad och oljad. 25.81 g.

(l)

65

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Obet. klump, korrodcmd och oljad. 24,95 g.

( J)

66

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30. Åts snedpräglad, korroderad. 24,99 g.

( J)

67

SÄTER. l öre 1627.:
SM 132, HH 30e. Kantex, korroderad. 25,92 g.

(J)

68

SÄTER. l öre 1628.:
SM 133. HH 37. Kantex, plantsfcl, korroderad. 27,95 g.

(l )

69

SÄTER. l öre(l628).:
SM 133, HH 37. Plantsfel, korroderad och oljad. 23,84 g.

( J ?Il)

70

SÄTER. l öre 1628.:
SM 133, HH 37. Plantslcl, korrodc1~1d och oljad. 29,32 g.

( l)

71

SÄTER. l öre 1628.:
SM 133. HH 37. Åts snedpräglad. korroderad och oljad. 27,16 g.

( l)

72

SÄTER. l öre 1628.:
SM 133. HH 38. Korroderad och oljad. 28.02 g.

( J)

73

SÄTER. l öre 1628.:
SM 133, HH 38. Korroderad och oljad. 29,36 g.

(l)

74 ..

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH -. Ytterst sällsynt variant, små plants fel, korroderad. 25,35 g.

(l/l+)

75

SÄ TER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 39. Klumpar på frånsidan, korroderad och oljad. 28,37 g.

(l)

76

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, Hl-l 39. Korroderad. 27,85 g.

(l)

77

SÄTER. l ön: 1628.:
SM 134a, HH 39. Korroderad och oljad. 28,08 g.

(l)

78

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 39. Korroderad och oljad. 26,31 g.

(1 / l+)

79

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 39. Korroderad och oljad. 28,Q4 g.

( l)

80

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 39. Motvända sidor, korroderad och oljad. 28,13 g.

(l/l+)

81

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134u, HH 39. Små klumpar åtsidan, korroderad. 29,91 g.

(l+)

82

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, Hl-l 41 . Korroderad. 26,79 g.

( l)

83

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, H H 41. Korroderad och oljad. 26,30 g.

(l)

84

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 41. Korroderad. 28,07 g.

(l)

85

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a. HH 41. Län korroderad och oljad. 29,02 g.

(l/ l+)

86

SÄTER. l öre 1628.:
SM 134a, HH 41 . Sned präglad, korroderad och oljad. 26,61 g.

(l)

87 ..

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH -. Sällsynt variant. motvända sidor, kantcx. korroderad och oljad. 22,63 g.

( l)

88

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH ?. Präglad med utsliten frånsidevals, korroderad. 27,16 g.

(2)(1 +)

89

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 58. Motvända sidor, korroderad. 25,48 g.

(l)

90

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 64. Obet klump, korroderad. 29,60 g.

(l+)

91

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 66. Kantex, korroderad och oljad. 25,27 g.

(III +)

92

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 66. Korroderad och oljad. 28,84 g.

(l)

93

93 *

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 78. Mycket sällsynt variant, åts snedpräglad, korroderad. 27,80 g.

(l/ l +)

94

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 81 . Kantex, svagt utpräglad, korroderad och oljad. 28,33 g.

(l ?/l)

95

SÄTER. l öre 1629.:
SM 135, HH 81. Motvända sidor, korroderad och oljad. 3 1,94 g.

(111+)

96

SÄTER. l öre 1629.:
SM 136, HH 85 ?. Kantex, snedpräglad, korroderad och oljad. 23,33 g.

(l/ l +)

97

SÄTER. l öre 1629.:
SM 136. HH 85. Åts något svagt präglad, korroderad och oljad. 28,36 g.

(l+)

98

98 *

SÄ TER. l öre 1629.:
SM 136, HH 86. Sällsynt variant, sliten ätsidevals, oljad. 26,98 g.

(l+)

99

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH -. Krona 15, korroderad. 30,21 g.

{l )

100

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH -.Krona 15. åts snedpräglad, korroderad. 30,85 g.

(1/ 1+)

101

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH -. Krona 15, kantex, koiToderad. 26,96 g.

(l)

102

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH 88. Motvända sidor, svagt utpr'.iglad, korroderad och oljad. 29,04 g.

(l ?/l)

lOJ
103 ..

SÄ TER. l öre 1629.:
SM 137. HH 88. Sällsynt variant, kantcx, kon· och oljad. 24,60 g.

(1 / 1+)

104

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH 89. Motvända sidor, snedpräglad, korroderad. 23,78

( l +)

105

SÄTER. l öre 1629.:
SM 137, HH 96. Klumpar, åts snedpräglad, korroderad och oljad. 26,54 g.

(111+)

106

SÄ TER. l öre 1630.:
SM 138, HH ( 115). Mycket sällsynt variant, korroderad och oljad. 28,87 g.

(II I+}

107

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH '?. Motvända sidor, kantcx, pi. fel, korroderad och oljad. 28,72 g.

(l ?/1)

108
108 *

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH ?. Mycket sällsynt fi·ånsidckrona, kantcx, korroderad. 28,00 g.

(1'?/1)

109

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH 106 ?. Små klumpar, kotTodcrad. 25,37 g.

( l)

110

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138. HH 106. Kantex, korroderad. 25,40 g.

(III +)

III

SÄ TER. l öre 1630.:
SM 138, HH 106. Kantspr, plantsfel, korroderad och oljad. 27,29 g.

(l )

112

SÄTER. l öre 163,0.:
SM 138, HH 109. Motvända sidor, små pi. fel, korroderad och oljad. 28,02 g.

(1/ 1+)

113

SÄTER. l öre (1630).:
SM 138, HH 109. Små klumpar, kotToderad och oljad. 27,28 g.

(l/l+)

114

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH 114. Kantex, korroderad. 27,69 g.

(1/1+)

115

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH 11 4. Korroderad och oljad. 29,49 g.

( l / l+)

116

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138, HH 114. Motvända sidor. svagt utpr. korroderad och oljad. 25,62 g.

(1/ 1+)

117

SÄTER. l öre 1630.:
SM 138. HH 114. Snedpräglad, korroderad och oljad. 21,97 g.

(l )

11 8

SÄTER. l öre 163 1.:
SM 139. HH ?. Klumpar, svagt korroderad och oljad. 24,48 g.

(l)

119

SÄTER. l öre 163 1.:
SM 139, HH 127. Liten kantspr, små plantsfcl, korroderad och oljad. 26,96 g.

(1 / 1+)

120

NYKÖP ING. l öre 1627.:
SM 149c, HH 163. Korroderad och oljad. 29,29 g.

( l ?/1)

121

NY KÖPI NG. l öre 1627.:
SM 149c, HH 163. Korroderad. 25,17 g.

(J)

122

NYKÖPING. l öre 1627.:
SM 149c, HH 163. Åts snedpräglad, kolTOderad och oljad. 26,40 g.

(I/l+)

123

NYKÖPING. l öre 1627.:
SM 149c, HH j f 163. Frs krona utan kron ri ng. kants pr, korroderad och oljad. 26,86 g.

(1'? /1)

124

NYKÖPING. l öre 1627.:
SM 149c, HH jf 163. Frs krona utan kronring. korroderad och oljad. 27,36 g.

( J)

125

NYKÖPING. l öre 1628.:
SM 152a, HH 174. Korroderad och oljad. 23,96 g.

(1/ 1+)

126

NYKÖPING. l öre 1628.:
SM I 52a, HH I74. Stukad kant, korroderad och oljad. 25,58 g.

(1/ 1+)

127

NYKÖPING. l öre I628.:
SM I 52a, HH 174. Åts snedpräglad, korroderad och oljad. 26,11 g.

(l )

128

NYKÖP ING. l öre (1628).:
SM 152a, HH 175 ?. Pl.fel, snedpr'.iglad, korroderad och oljad. 23,97 g.

(l?)

129

129 *

NYKÖPING. I öre 1628.:
SM 152a, Bli I75. Lätt kOIToderad. 29,00 g.

(l+)

130

130 *

NYKÖPI NG. l öre 1628.:
SM 152a, HH 175. Motvända sidor, korr. och oljad. 29,40 g.

(1/ 1+)

131

NYKÖPING. l öre 1628.:
SM 152n, HH 175. Valsklumpar, korroderad och oljad. 24,10 g.

(l)

132

NYKÖPING. l öre 1628.:
SM l 52a. HH 175. Ats sncdpräglad. delvis korroderad. 27,53 g.

(1/ 1+)

133

NYKÖPING. l öre 1629.:
SM 153b, HH l 87. Delvis svagt utpräglad, korroderad och oljad. 27. l S g.

(l )

134

NYKÖPING. l öre 1629.:
SM l 53 b, HH 187. Kantcx, korroderad och oljad. 28,74 g.

(l/ l +)

135

NYKÖPING. l öre 1629.:
SM 153b, HH 187. Lång plantsspricka, korroderad. 24,52 g.

(l ?/l)

136

NYKÖPING. l öre 1629.:
SM 153b, HH 187. Plantsfel i kan ten, korroderad och oljad. 25,71 g.

(l )

137

137 *

NYKÖPING. l öre 1629.:
SM 153b, HHjf 189. Nio stenar i åtsidans krona, sncdpräglnd, korroderad. 23,80 g.

(III +)

138

138 *

NYKÖPING. Y, öre 1627.:
SM l 54, HH 170. Sällsynt mynttyp, korroderad ändå vacker. 11,98 g.

(l/ l+)

139

Kristina 1632-1654.
139 *ss

STOCKHOLM. Y, riksdaler 1646.:
SM 31 b, SS 2290. 14.43 g. Svagt präglad, vacker patina.

l+

140

142

140 *ss

STOCKHOLM. Öre 1633.:
SM 80n, SS 2384. 1,05 g.
Den mycket sällsynta varianten med voluter på skölden.

141 ss

STOCKHOLM. Öre 1637.:
SM 83a. SS 2439. 0,79 g.

142 *ss

GÖTEBORG. Öre 1636.:
SM 87. SS 2477. 1,05 g.

143 ss

SÄTER. Öre 1640.:
Ca v 54, jfr HH 93, SM 107, SS 2510. 51.25 g.

144 ss

AVESTA. Öre 1644.:
Cav 66, HH 110, SM 109a, SS 2514. 45,96 g. Bläckskrift på åtsidan

(1/1+)

145 *ss

NYKÖPING. Y. öre 1634.:
Cav 164 (detta ex). HH 15, SM 122, SS 2603. 10.64 g.

J?

146 *ss

NYKÖPING. Y. öre 1634.:
Cav 171 (detta ex), HH 23, SM 122, SS 26 17. 8,97 g.

Il l+

147 ss

NYKÖPING OCH SÄTER. Y. öre 1635.:
Cnv 183, HH 40, SM 123a, SS 2643. 10,73 g. Bliickskrif\ pi\ fri\nsidan.

( l /J+)

148 ss

NYKÖPING OCH SÄTER. Y. öre 1636.:
Cav-, HH 45, SM 124, SS 2657.8,62 g. Sncdpriiglad.

149

AVESTA. Y. Öre 1645.:
SM 132. l 0,63 g. Kamex.

J+

150 ss

AVESTA. Y. öre 1645.:
Cav 21-1. HH 147var, SM 132. SS 2708. 9,39 g. Snedpräglad.
Variant utan ruta på åtsidans mitt och rosor i st.'illet för rutor under värdet på frånsidan.

1/1+

1'1

Karl X G ustav 1654-1660.
151 ss

STOCKHOLM. Öre 1657.:
SM 30. SS 2768. 1,04 g. Hål, plantsfel på frånsidan.

(J ?I l)

Karl XI 1660-1697.
152 *ss

STOCKHOLM. Riksdaler 1676.:
Bon 32, SM 52b, SS 2821.29,42 g. Nyprägling.

01

153 *ss

STOCKHOLM. 2 mark 1664.:
Jfr Bon 127, SM !Ola, SS 2891.9,47 g. Repad.

(1/ 1+)

154 *ss

STOCKHOLM. 2 mark 1668.:
Bon 236, SM 118. SS 2937. IO,OS g. Påbörjat hål.

( 1/ 1+)

155

STOCKHOLM. 2 Mark 1669.:
SM 120a. 9.93 g. Repor. kantskador, rengjord.

( 1/ 1+)

158

156 *ss

STOCKHOLM. 2 mark 1678.:
Bon 350. SM 133. SS 2990. 10, 19 g. Bläckskritt

(II I+)

157

STOCKHOLM. 2 Mark 1693.:
SM 149. 10.66 g . Rengjord.

( l +)

158 *ss

STOCKHOLM. 5 öre 1693.:
SM 186. SS 3074. 3.49 g.

1/ 1+

159

160

161

159 •ss

STOCKHOLM. 2 öre 1666.:
SM 210, SS 3220. 1,55 g. Kantspricka.

(1/1+)

160 *ss

STOCKHOLM. Öre 1671.:
SM 228, SS 3496. 1,08 g.

l+

161 • ss

STOCKHOLM . Öre 1674.:
SM 231, SS 3526. 1,26 g. Lätt korroderad.

( J+)

162* ss

AVESTA. Öre SM 1673.:
SM 345e, SS 3686. 48,69 g.
Varianten med lilja på fråns idan.

163

163 •ss

AVESTA. 116örcSM 1686.:
SM 372, SS 3735. 6,67 g.

1/ 1+

164 (Förminskad 50%)

164 *

AVESTA. 2 Daler 1668.:
SM 270. 3155 g. Kiind i endast ett exemplar i Avesta myntmuseum sedan tidigare.
Skrapmiirke på frånsidan. Korroderad i övrigt ett tilltalande exemplar.

( l +)

165 (Förminskad 50%)
165.

AVESTA. 2 Daler 1674.:
SM 275. 2697 g. 42 exemplar kända enligt Tingström. Korroderad.

( l)

Karl XII 1697-1 718.
166.

STOCKHOLM. Riksdaler 1718.:
Med Clevevapnet i hjärtskölden i stiillct fOr stjärna.
Old, SM 29b (Detta ex. l). 29,34 g.
Detta ytterst sällsynta mynt är fönnod ligen präglat i färre än tio exemplar,
se en uppsats av Bertel Tingström i Numismatiska Klubben i Uppsalas
jubileumsskrift 1999.
Ex. Ekström. Ahlström auktion 12 nr 130. (110.000:-)
Ex. Bcrghman 1950. (400:-).

01

167 *ss

STOCKHOLM. 2mark 1717.:
SM 78, SS 3836. 10,98 g. Svag repa på frånsidan.

(J+)

168 ss

STOCKI-IOLM. 5 öre 1705.:
SM 105, SS 3877.3,57 g. Svag repa.

(l /J+)

169 ss

STOCKHOLM. 5 öre 1711.:
SM III, SS 3896. 3,53 g. Obetydlig repa.

(l +)

170 ss

STOCKHOLM. Öre 1699.:
SM 123. SS 3923. 1.17 g.

III+

171 ss

STOCKHOLM. Öre 1711.:
SM 135, SS 3968. l ,15 g.

1/1+

Ulrika Eleonora 1719-1720.
172 *ss

STOCKHOLM. Mark 1719.:
Li 10, SM 7, SS 4 121.5,16 g. Rengjord.

(II I+)

Fredrik I 1720-175 l.
173 *ss

STOCKHOLM. Dukat l720.:
Li l, SM 3, JH 345, SS 4155. 3,47 g. Litet plants fel, svag repa på åtsidan.

( l +/0 l)

174 ss

STOCKHOLM. 5 öre 1730.:
Li 159, SM 133b, SS 4302.3,53 g. 550 ingrnveral på åtsidan.

(l+)

175 ss

STOCKHOLM. 5 öre 1738.:
Li 166, SM 140a, SS 4333.3,41 g.

III +

176 *ss

STOCKIIOLM. Öre 1722.:
Li 185,SM 157b, SS4374.1,25g.

J+

177 ss

STOCKHOLM. Öre 1749.:
Li 209, SM 177, SS 4502. 1,23 g. Repa p:\ frånsidan.
Del sällsyntaste årtalet bland Fredriks silvereuörcn.

( l +)

178 *ss

STOCKHOLM. y, öre SM 1720,:
Li 211, SM 342a, SS 4504. 6,83 g. Spår av stämpelglans.
Ett strålande vackert exemplar.

179 "ss

U USNEDA L. Y. daler 1746.:
Li 396, SM 306, SS 4605. 383,37 g.
Inköpt av Svensson fOr 55 kr 60 öre.
2 1 bevarade exemplar enligt Be11el Tingströms inventering.

01

l+

Adolf Fredrik 1751-1771.
180 ss

1/1+

AVESTA. Öre SM 1751.:
Li 185, SM 178, SS 4759. 13,47 g.

Gustav III 1771-1792.
181 *ss

STOCKHOLM. Riksdaler 1787.:
SM 50, JH 530, SS 4829.29,15 g. Ett vackert exemplar med patina.

01

Gustav IV Adolf 1792-1809.
182 ss

STO~KHOLM. Skilling 1802.:
SM 46, SS 4953. 13,90 g.

1+/0 1

Karl XIII 1809-1818.
183 ss

AVESTA. Skilling 1812.:
SM 35, SS 50 16. 28,04 g.

1+/01

184

Karl XIV Johan 1818-1844.
184 *

STOCKHOLM. 113 riksdaler 1828.:
SM 53a.
Ex. Ahlströrn auktion Il nr414. (2.800:-).

01

185

Oskar I 1844-1859.
185 *

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1857.:
SM 57 A.

l+

Karl XV 1859-1872.
186 *

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1869.:
SM 22.

l+

Oskar II 1872-1907.
187

STOCKHOLM. 20 kronor 1899.:
SM 20. Repor på åtsidan.

(1+/01)

G ustav V 1907-1950.
188

STOCKHOLM. 5 kronor 1920.:
SM2.

1+/01

189 ss

STOCKHOLM. 25 öre 1927.:
SM 109, SS 5877.

01

Gustav Il Adolf. l Öre.:

(2- l ?)

Lots.
190

SÄTER. Ej definierbara &rtul. Korroderade. Totalt 9 ex.

191

Kristina. !4 Öre:
1634 (2st). 1635 (3st), 1636 (5st), 1637 (2st), 1638 (Ist),
1642 (Ist), 1644 (3st), 1645 (4st). De flesta korroderade. Totalt 21 ex.

1?12-1+

192

Krist in a. '!. Öre:
1634 (2st), 1635 (7st), 1636 (13st), 1637 (2st), 1642 (Ist),
1644 (3st), 1645 (2st). De flesta korroderade. Tot..·llt 30 ex.

l ?/2 - III+

193

Kristina. !4 Öre.:
1633 Årtal upptill SM 119, 1634 Årtalnedtill SM 121,
1634 Årtal upptill SM 121, 1635 SM 123a. Totalt 4 ex.

l '!12 -l

194

Karl XI m.fl.:
l Mark 1686 perforerad, Kristina !4 Öre (3st), Y, Öre 162?, 3 st Y. Öre klipping Gustav Il
Adolf. Totalt 8 ex.

(2 - l )

Utländska Mynt.

Byzantine.
195 *

Konstuntinopcl. Hcraclius (6 10-641).:
Solidus. Guld. 4,38 g. Liten repa på frånsidan. Scar 739.
Ex. AllStröm auktion 6 nr 344. (1 .500:-).

01

Sedlar

Riksens Ständers Växel Banco
196 • ss

Banco-trnnsponsedel6 daler KM 1759 nr 8341.:
Platbnndis s 21, Wallen SS nr l s. SS 12227. bläckskri fl.

(III+)

Sveriges Rikes Ständers Bank
197 *ss

JOO riksdaler banco 1854 Ii u D 82927.:
Papper: Gulfårgat
Tryck: Riksbankens sedeltryckeri.
Storlek: 225 x 142 mm.
Gångbar: Från och med l april 1836.
Platbarzdis s 31, Wallen SS 58 (XR), SS 12252.
Bläckskrift på frånsidan, litet hål.
Denna sedel är ytterst sällsynt. Inget ytterligare exemplar torde finnas utanför museerna.
Värdet på sedeln angavs också i riksdaler riksgälds, då man i den dagliga handeln räknade
i detta värde. Om tillkomsten av denna sedeltyp se Lindgren i NNÅ 1964 s 81 ff.

(l )

Kungl Generalkrigs-commissariatets i Finland fåltkassepollett
198 •ss

(l?)
8 Schilling sp 1790; Fanehjelmare.:
Papper: Troligen av holländskt ursprung. Tryck: Frenekeilska tryckeriet i Åbo. Storlek: l SS x 96 mm.
Utfardad: 1790 i Borgå. Giltig endast i Finland. Försedd med kammarrevisionsrådet Per Georg Fahnehjelms
namnst.'impcl. Utgavs i 12 olika valörer vamv den nu utbjudna är den lägsta. Indrogs 1792 genom ett riksdagsbeslut.
Platbarzdis s 18f., SS 12383, reparerad, uppfordrad.

Dessa sedelsubstitut vittnar om landets fiirsiimradc statsfinanser i anledning av Gustav lll:s krig mot Ryssland.
De militiira myndigheterna var tvungna att sililla ut sådana för att t.'icka löpande utgifter på grund av otillräckliga
eller helt uteblivna anslag. Kungen hade gett sitt tillstånd till utgivningen. Det bör dock betonas att utgivningen
var utanför riksbankens kontroll. Gustav ll l:s hovstallmästare A F Munck var något år efter utgivningen inblandad
i en möjligen av kungen initierad • fårfalskningshistoria med dessa sedlar.
Om detta ämne se bl a artikel i SNT 1978 s 9ffoch vidare NNA 1940 s 148ff, 1963 s ISiffsnmt Oskar Nikula om
falska och äkta mynt under Gustav lll:s ryska krig 1948 och i nämnd litteratur anvisade källor.

Sveriges Riksbank
199 •ss

Förslag till sedel l 000 kronor ca 1874-1876.:
Yucrst sällsynt SS 12312. Kantklippt ?
En exemplar av denna sedel från Torgny Lindgrens samling såldes på Altlström auktion 38 nr 1572.

1/ 1+

Medaljer
Kungliga medaljer
200 ss

KARLX IV JOHAN(1818-1844).:
Alhniinnn Brandförsäkringsverkets direktion.
Brons. Hild 99, SS lO138. 3,2 g.
Slagen av någon enskild person att bäras vid mindre högtidliga tillrallen i stället
ror en större medalj över samma ämne.
Hildebrand menar att "... för vilket ändarn.~l man föga lämpligt begagnat en åtsida
med latinsk inskrift.".

01

201 ss

OSKAR l (1844-1859):
Konstakademiens hundmårsjubileum 1835 .
Singen av Fria Konsternas Akademi år 1837. Gravör: M Fnuncrie. Brons.
Hild 8, SS 10181.93,7 g,
Minnespenningen tillägnades prins Oskar i egenskap av kansler får akademien.

1+/01

202 ss

Karl XV (1859-1872).:
Norges l 000-årsfcst 1872.
Gravör: Harnid Conrndsen. Silver SS 10279. 49,9 g.

01

203 ss

Oskar Il ( 1872-1907).:
Livförsäkringsbolaget Victorias 25-årsjubilcum år 1907.
Gravör: Erik Lindberg. Koppar. SS 10692. 64,0 g.
Medaljen finns inte upptagen i fOrteckningen över Lindbergs medaljer i
NM XXXII:2 men väl i Gincomo Landis Numismatiquc de l'nssurnnce
Barcelona 1998 s 82 nr 106.

1+/01

204

204 *ss

Oskar Il ( 1872-1907).:
Avskedsmedalj till kungens norska garde 1888.
Singen av officernrna vid Stockholrns gam isorl.
Gravör: Len Ahlbom. Silver. NM XII I s 139 nr 92, Olsen s 30 l , SS 103 24. 13,1 g.
Gardets avresa får ses mot bakgrunden av den under 1880-talct allt mer tillspetsade
unionsfrågan. Ingen i Stockhohn lär i och för sig ha önskat nomnännen hemkallade
men för prestigens sk'Ull såg man i Norge med allt oblidare ögon att norsk militär
skulle behöva upprätthålla vakttjänst utanför det egna landets gränser.
AlfNordström skriver l SanktEriks årsbok 1947 om Gardet.

0 1/0

205 ss

Gustav V ( 1907-1950).:
Göteborgs & Bohusläns hushållningssällskaps JOO-årsjubileum år 1914.
Aluminium. SS 10569. 10,3 g.
Som stnrnpnr har använts dc som användes till dc uv hushållningssälskapet
utgivna medaljerna 1889. Dessa är graverade av Lea Ahlbom.
Jfr NM XIII s 165 nr 170.

01/0

Personmedaljer

207
206 *ss

Karl Petter Hällström (1774-1836). Kartograf.:
Slagen 1841 av Vetenskapsakademien.
Silver. NM XV II II s 65, SS 11485. 12,4 g.
Hiillström gjorde många mätningar fOr Hennelins stora kartverk över Sverige.

01

207 *ss

Johan Henrik Kellgren ( 1751-1795).:
Ensidig minnespenning med Keligrens bild.
Gravör: Karl Enhörning. Ensidig. Brons. NM XV II l s 320 nr 2, SS 11523. 2,6 g.
Mycket sällsynt. Enligt Hildebrand avsedd att infattas i fmgerringnr.

01

208

208 *ss

Kristill3 Nilsson ( 1843-1921).:
Subskriptionsmedalj.Siagen 1917. Gravör: Erik Lindberg. Silver. NM XXIV s 154fT,
NM XXXII:2 s 93 nr 158, SS 11731.66,7 g.
Magnus Lngerberg hade satt igång ett subskriptionsupprop avseende denna medalj.
De utländska subskribenter som han räknat med uteblev så Kristina Nilsson fick själv
bidra till medaljen. Lagerberg fOrsökte fönnå Erik Lindberg ntt sfitta in "ML inv" på
medaljen detta vägrade dock Lindberg. Se om detta i NM XXX II: l s 108f.

01

209 *ss

GustafOtto Stenbock ( 1614-1685). Fältherre.:
Minnespenning slagen år 1872 av Svenska Akademien.
Gravör: Lea Ahlbom. Silver. NM XVII l s 65 nr 5, Olsen s 208, SS 11973. 12,6 g
Frånsidans trofeer bet'-'Cknar Stenbocks strider och segrar under 30 åriga kriget,
polska kriget och under kriget mot Danmark.

01

Polletter

210

211

212

Dalarna
210 *ss

Avesta Koppar & Järnverk:
TU eller UT ovanfår en ruta. Allt inom en åttkantsstämpel omgivet av två
piirlringar. Frånsidan med två pärlringar. Rund 21 mm. Koppar Stj 261:19
Polletten liknar sandkörningspolletterna därfOr torde tillverkningen vara
lrån 1780-talet.

l+

211 *ss

Fredshammars Jernverk:
Åtsidan med krona FH l Y: l allt instämplat. Slät frånsida.
Fyrkant med övre hörnen avhuggna 32 lt 30 mm. Järnbleck.
NM IV 10:2. Rost.

( l +)

212 *ss

Klosters Bruk:
Åtsidan C 3/ 15 T= KOL l CL, allt instämplat. Frånsidan slät.
Rcktangulär48 x 63 mm. Förtentjärnblcck. Stj 82:9.

1+

213 ss

Korså Jänwerk:
Åtsidan: på fältet: 12 TUNNOR instämpint /lem stiärnor, omskrift i båge
KORSÅ JERNVERKS KOLPOLLET. Frånsidan med Sporrongs äldre stämpel.
Rund 30 mm. Mässing. NM Xll l57:7.

01

Gästrikland
214 ss

Gametstilla Järnverk:
Åtsidan: krönt HG / l l LR allt instämplat. Ha.lvcirkclforrnad
utstansning på vänster sida. Frånsidan slät. Rund 27 mm. Mässingsbläck.
l Ulla Linder Welins förteckning över Svenssons pollettsamling antas dessa använts i brukets
mejeri. l Ahlströms auktionskatalog över Ingemar Carlssons pollettsamling 22.10.1995
presenteras en teori om att de använts vid Hanunarby, skomanhyttan och Kratte. LR kan
möj ligen betyda kol-ryss.

II I+

215 ss

Gävle-Dala Järnväg:
Åtsidan: G O J I l K allt instämplat, därunder i oval upphöjd stämpel
OWR, upptill ett utstansat rektangulärt hål. Frånsidan slät.
Rektangulär med avhuggna höm47 x 37,5mm. Förtentjärnbläck, små fläckar.
NM IV 13:17.

1+

216

216 •ss

217

Kungsgårdens valsverk:
Åtsidan: 2 / KGD allt instämplat, bakåtböjd kant. Frånsidan slät.
Rund 51 mm. Förtent jämbläck, små Oiickar. Stj 83: l.

218

1+/01

Göteborg
2 17 *ss

Fattigförsörjnings inrättningen:

l+

Åtsidan: G F instämplat. Hål upptill. Ponpollett. Frånsidan slät.
Rund 47 mm. Zink. Jämför NM XII 24:E: l

Hälsingland
218 •ss

Kilators Järnverk:
Åtsidan: 32 instämplat. Frånsidan slät. Fyrkant 36 x 35,5 mm. Jämblcck.
NM IV 2l:l,seockså NM XII s 51.
Pallellen gällde för 32 jumfrur brännvin. De av koppar lär ha använts i
Kilafors medan de av järnbleck i Annefors masungn, ditt derma hän fårs.

l+

Söderhamn.
219 ss

Ångslupsbolaget Neptun:
Ångslupen Neptun 5, 10, 15,20 öre i mlissing 25 öre i koppar.
Frånsidan Sporrongs äldre stämpel. NM IV 62: 101 -104. 6 st.

l+- 01

Munlcsjö Pappersbruk:
Åtsidan: i båge upptill MUNKSJÖ PAPPERSBRUK utan valör.
Nedtill Jönköping. vid kanten upphöjd slätlinje och pärlrand, hål upptill.
Frånsidan slät. Rektangulär med rundad överdel, nedtill rundade: hörn
63,5 x 39,5 mm. Mässing.
Seen notis om denna pollcu av lan Wisehn i SNT 1995 s 202.

01

Småland
220 ss

Stockholm
221 ss

Anderssons Bleck & Plåtslageri:
Åtsidan: oval slät ring kring tomt fält däromkring: ANDERSSONS BLECK &
PLA TSLAGERI vid kanten oval pärlring. Frånsidan slät. Oval 22 x 43,5 mm.
Mässing. Obeskrivcn.

01

222 ss

Arfprinsens linncmagasin. Vedpollett.:
Kungliga Slottet. Arvfurstens palats. Åtsidan: LM l T allt instämplat.
Frånsidan slät. Fyrkant med avhuggna hörn 38 x 37,5 mm.
Jämbleck. NM IV 52:190.

1+101

223 ss

Bolinderska Verkstaden:
Åtsidan: J & C. G. BOLINDERS l GENOMGÅNG l MRK:W. AKT. BOL. Vid kanten reJ)Siinga till
vänster borrat hål, liten fläck. Obeskriven.

01

224 ss

Danska Angbageriet:
Åtsidan: inom pärlring på fältet instämplat l Ol ÖRE en rund urstnmpning mellan siffrorna
däromkring i omskrift: DANSKA ÅNGBAGERIET • BRÖD • vid kanten slät ring. Frånsidan
Sporrangs nyare stämpel. Rund 34 mm. Mässing. NM XII III :29.

01

225 ss

Matpollett.:
Åtsidan: Bakvänt SG l MIDE l LL allt instämplat. Frånsidan slät.
Oregelbunden 23,5 x 26,6 mm. Jämbleck. Stj 263:53.

III+

226 ss

Nationalmuseet. Entrepollett.:
Åtsidan: Nationalmuseets emblem vari N • M. Intill kanten slät ring,.
strierad kant. Frånsidan med bäckskrift National/ museum.
Rund 38 mm. Mässing.

01

227 ss

Nya Teatern. Rockmärke.:
Åtsidan: inom en repslinga instämplat 316, däröver NY A TEATERN
nedtill kors med sidaprydnader däromkring en pärlslinga och två släta
ringar, varav den yttre endast delvis synlig. Hål upptill. Frånsidan slät.
Oval38 x 27,5 mm. Mässing. Obeskrivcn.

l+

228 ss

Pichls Bryggeri. Ölpollett:
Åtsidan: Stjärna l CGP i ett sammanbundet monogram,
däromkring en pärlring och en repslinga. Ytterst en slät ring.
Frånsidan Sporrangs äldre stämpel. Vågig kant 25 mm.
Koppar. NM XII 122:19.

1+10 1

229 ss

Prins Oskars Palats. Vedpollett.:
Åtsidan: P O L V. B all t instämplat upp till vänster ett hål. Frånsidan slät. Fyrkant med avhuggna
hörn 64,5 x 64 mm. Jämbleck. NM XII 125:29.

l+

230 ss

Renhållningsverket.:
Åtsidan: R H l Il allt instämplat. Frånsidan slät. Fyrkant med
avhuggna hörn 22 x 26 mm. Mässingsbleck. NM IV 75:21.
Stadens renhållning förestods av löjtnant Nordstrand som
använde denna typ av polletter med instiimplade siffror och
bokstäver.

1/1+

231 ss

Slöjdskolan i Stockholm.:
Åtsidan: Fältet utan siffertaL Omskrift SLÖJDSKOLAN l STOCKHOLM • krusad kant.
Frånsidan slät. Rund 29 mm. Mässing. NM IV 5 1:182.

111+

232 ss

Busspollett.:
Åtsidan: på f.iltet: DELFIN l OCH l SOLNADAHL / 1866/ ros däröver i båge:
OMNIBUSSARNA NORDSTJÄRNAN HAGA ovanför en delfin och ett hål.
Frånsidan sliit.

l+

233 ss

234 ss

Obeskriven.:
Åtsidan: HERMANSDAL l PATENT l MACHIN-OU A vid kanten reffiad ring upptill
dubbel präglad. Frånsidan slät. Rund 31 nun. Mässing. Obeskriven.

1+101

Ångslupspolleuer.:

l . I+

3 öre (2), 4 öre (l), 5 öre (3), 6 öre, 8 öre (3), JO öre (3), J2 öre, J 5 öre,

sammanlagt 15 st- alla olika.
235 ss

Ångslupspollener.:
3 öre, 5 öre (3), 8 öre (3), JO öre (3), 12 öre, J 5 öre (3) samt
en utan valör, sammanlagt 15 st.

238

l - l+

239

236

Södermanland
236 *ss

Hedvigsfors Jernverk:
Åtsidan: Il l l Yz instämplat. Frånsidan slät. Fyrkant med avhuggna hörn 42 x 4 l mm. Förtent
järnbleck. NM IV 18:14. Något korroderad på åtsidan.

237 ss

Hellefors Styckebruk:
Åtsidan: Stort upphöjt H vari vågräta linjer. Pärlring vid kanten. Rund 25 mm. Koppar. Stj 69:2.

l Il+

Wattholma Järnverk:
Åtsidan: inom en pärlring Yz l LÄST l inskuret kors. Omskrift WATTHOLMA
BRUKS kol märke. Frånsidan slät. Rund 27 mm. Näver. Stj 191 :3
Stor kantförlust och spricka in till mitten. Sällsynt med kors.

(111+)

Uppland
238 *ss

Östergötland
239 *ss

J.Johanssons Badhus. Norrköping.:
Åtsidan: BAD-BIUETT 2 allt instämplat. Frånsidan slät.
Oval 22 x 31 mm. Mässing. Stj 2 19:8.

1+101

240 ss

J.Johanssons Badhus. Norrköping.:
Åtsidan: LAKAN instämplat. Frånsidan slät.
Rektangulär med avhuggna höm 14,5 x 28,5 mm. Mässing. Stj 219.10. Fläckig.

1+101

l Kanna

SAMMANMÄLD.

241

Papperspolletter
241 • ss

Stom Kopparbergs gruva och bergslag. Kvampollett.:
Åtsidan: l Kanna l SAMMANMÄLD upptill ett 17 mm långt svart
steck. Frånsidan visar Stom Kopparbergs ovala stämpel i blå fårg.
Vit kartongpapp med svart tryck 38 x 50 mm.

t+/01

242

242 *ss

Svanå Bruk:
Atsidan: S TR = kol / BK vit ram med rundade hörn, nedre vänstra hörnet avbrutet 42 x 59 mm.
Smutsig.

1/1+
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Sveriges och Svenska konungahusets minnespenningar, Praktmynt och Belöningsmedaljer. Del l
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248
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Auktions kataloger.
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B. Ahlström Mynthandel.:
Auktionskataloger, nr 1-41,44 (2 ex av nr 13). De flesta med uppnådda priser. Vissa
köparnoleringar förekommer.
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257

Bukowski.:
Auktionskatalog nr 24.
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Bukowski.:
Auktionskatalog nr 80. Kladdigt pristccknad, och något fuktfläekad.

259

Bukowski.:
Auk1ionskatalog nr 127. Omslaget någottrasigt och loss i ryggen.

Övrigt.
260

GipstOrlaga till ej utgiven medalj?:
Porträtt av Bror Emil Hildebrand av Lea Ah lbom.
Åtsidans omskrift: Bror Emil Hildebrand.
Kanjämföras med NM:XVII. Plansch 88 nr 6, porträttet är nästan identisk,
omskriften skiljer dock. Diameter 23 cm. Inramad i teakram med hänge.

Uppnådda priser vid Svenska Numismatiska Föreningens Auktion den
20:e April 1998.
Nr

Pris

Nr

Pris

Nr

Pris

Nr

Pris

l

270
60
75
150
100
100
190
120
120
20
250
40
175
325

2

50

3

lO

12
17

125
30
220
180
80
50
70
325
50
750
350
230

8
13
18
23
28

175
20
180
150
230
160
80
150
lO
70
3000
2000
120
150

4

7

800
500
260
175
50
40
180
60
180
40
50
200
50

6
Il

16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66

22

27
32
37
42
47
52
57
62
67

33

38
43
48
53
58
63
68

9

14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64

Nr

Pris

s

100
lO
90
400
75
40
100
150
lO
250
6000
500
520

lO
IS

20
25
30
3S
40
4S

so
ss
60
65

Uppnådda priser vid Svenska Numismatiska Föreningens Auktion den
5:e December 1998.
Nr

Pris

Nr

Pris

Nr

Pris

Nr

Pris

Nr

Pris

l

23000
2800
3000
1150
2600
55000
4000
550
2100
450
500
400
8000
1100
32000
27000
700
180
9000
3400
650
450
2000
1700
1700
600
4000

2

2400
1425
1150
1600
3100
5000
375
94000
550
115000
1300
525
500
250
2100
1900
475
4000
3900
21000
550
300
6500
2600
475
1000

3
8
13
18
23
28

4

900
1000
3900
3600
600
42000
225

s

850
4100
1500
3300
450
48000
325

48
53
58
63
68
73
78
83
88
93
98
103
108
113

3100
550
600
4600
9000
450
650
2000
2700
280000
1325
2400
300
475
600
4400
525
5750
60
7500
1800
1700
!JOO

118

850

123
128

450
400

6
Il

16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96

lOJ
106
III

11 6
121
126
131

7

12
17
22

27
32
37
42
47
52
57
62
67
72

77

82
87
92
97
102
107
112
117
122
127

33

38
43

9

14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
11 9
124

129

90000

500
9500
900
57500
2000
850
350
35000
4500
1000
4000
200
4500
750
1200
1700
550
750

lO
15
20
25
30
35
40
45

so

ss
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

120
125
130

1700

1100
120
70
17000
425
90
525
7000
300
325
21000
46000
750
425
325
1400
175
1000

ANBUD till Svenska Numismatiska Föreningens auktion nr 139
27 november 1999
Till
Svenska Numismatiska Föreningen
Anders Nordin
c/o Röing,
Blekingegatan 15G, 118 56 Stockholm.
Anbud från (v.g. texta):

Namn, Catuadrtu. Postadress ~h glrna ltltfonnummtr.

OBS. För att ta bjuda på SNFs auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk
Numismatisk Union ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreninger
måste gemensamt lämna bud i sin klubbs/föreninges namn. Ange medlemskap nedan med
kryss. Anbudssedlar där markering saknas kornmer ej att beaktas.
O
O
O
O
O
O
O
O
Anbud

Nr

Svenska Numismatiska Föreningen
Dansk Numismatisk Förening
Feroya Myntsafnarafelag
Myntsafnarafelag istands
Norsk Numismatisk Forening
Skånes Numismatiska Förening
Suomen Numismaattinen Yhdistys l Numismatiska Föreningen i Finland
Åbo Numismatiska Förening
au l Svtnsk• Kronor

All blds must bt alvtnl Swtdlsh Kronor (SEK)

Kort Beskrivning (Short Dcscrlptlon)

Mitt högsta bud
(My highest bl d)

Auktionsvillkor

J.

Endast medlemmar i Svenska Numismatisk a Föreningen, nedan kallad SNF, eller i annan till
Nordisk Numismatisk Union ansluten förening äger rätt att närvara och lämna bud.

2.

Medlemmar i till SNF anslutna klubbar och föreningar skall gemensamt lämna bud
klubbs/ fOrenings namn.

3.

Katalogens uppgifter har utfom1ats med största möjliga omsorg med reservation för smärre
misstag eller fel som kan ha uppstå!! vid katalogens redigering. Korrigeringa r kan komma att
meddelas vid auktionstillfållet.

4.

Objekten säljs i vid klubbslaget befintligt skick. Då föremålen kan granskas vid angiven
visningstid och dessutom är avbildade i katalogen, accepteras normalt inte reklamationer från
vid auktionen närvarande personer. Reklamatione r från icke närvarande budgivare ska vara SNF
tillhanda senast 14 dagar efter mottagandet. Reklamatione r får inte beläggas med lösen.

5.

Auktionsledn ingen avgör eventuella tvistefrågor i samband med auktionen och har rätt att slå
samman, dela, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten om så visar sig lämpligt.

6.

Budgivare är alltid själv ansvarig för avgivet bud även om detta sker på en annan persons
uppdrag.

7.

Auktionsledn ingen avgör eventuella tvister rörande budgivningen och har också rätt att om den
så bedömer lämpligt ta upp ett tidigare nummer till förnyat utrop.

8.

Inropsavgift på 10% på klubbslagets pris tillkommer och erläggs av köparen.

9.

Inköpta objekt ska avhämtas ornedelbart efter auktionen mot erläggande av full betalning.

sin

JO. Anbud från icke närvarande anbudsgivare bevakas av auktionsledningen kostnadsfrin och med
största omsorg. Om två skriftliga anbud är lika äger det först inkomna f6reträde. Anbuden
lämnas till Svenska Numismatisk a Föreningen, Anders Nordin, c/o Röing Blekingegata n
15 G, 118 56 Stockholm. Sista dag för anbud är den 22 november 1999.
Il. Icke närvarande budgivares inköpta objekt översänds mot postförskott varvid kostnader för
försändelse och emballage samt postens avgifter tillkommer.
12. Äganderätten till objekten övergår till köparen först när full betalning är SNF tillhanda.
13. Tvister som kan uppkomma i samband med denna auktion ska hänskjutas till Stockholms
tingsrätt vilken ska tillämpa svensk lagstiftning.

14. Deltagande i auktionen är frivilligt och innebär att dessa villkor accepteras.

..År 18·13 den 8 April f.m. fön.:ildc' p:)
Bol.. Aucuon' Kammaren i Stockhulm
fåljandc :tf ~kdailleuren C.~l. ~lcllgren
gra,erndc :O.Icdaille Swncer. utgörnntlc
10M clkr 10 l'vlcdaillcr. och af honom
för,:'lltlc till Kryddkr.unhandlarcn C.O.
Strindberg, hvilkcn begagnat aflryckcn af
dem ti ll vi n~1o.:r vid dess så knll adc vant
Loucric, m.:n hvilka Mcdaille Swnccr.
~edan aftry~:k.:n uphön au ,·ara hcgiirliga.
af Strindberg fllr.!lldcs på Auctioncn. der
de <lod. alla :tf honom :'lterinropadc~. Dc
äro all;t :tf Il Sl<lrlekcn och h\·arjc Mcdaillc ~Ide' -cr.kill.
10. Johan Olof Wallin
Bco 1:! Rd •
:!. Juhan Jm:oh Bcrtclius
16 • 32
.. 12
.
l C:trl J1•han Fahlcran!L
.. 12 •
-1. csaia' Tegner
.. 13 •
5. Fr.m' ~ l il:hacl Franzcn
6. Gu,taf Il Adolph
.. 26 •
d. 6 Nuv. l 832
.. 16 •
7. lian\ J;irta
.. 16 .
8. Eri~ Gu,t:lf Geijer
9. Bcmh:trd lknric Cruscll .. 16 •
.. 16 .
10. C:trl 1\ licha~l Bellman

JO.

..

Det kan v:tra av intresse att notera att
den omn!irnndc "Kryddkramhandlaren C. O. Strindbcru" är densamme
som kryddkrämare-n och anghåtskommis~ion!ircn Carl Oscar Strindberg. d v~ Augu$t Strindbergs far.
Nil$ Ludvig Rasmusson har gjort
en bedömning av Mellgren i Svenskt
Konstn!irslcxikon:
''Towliruryckct av dessa och M:s ilvriga

medaljer Hren god förm&ga av karal.rcri,.
tik men ;i\ .:n en vi" ojämnhet: vi~'a minnesp.:nningJr ha ~;jlunda en mjuk och lin
modcllcnng. ;mdra ganska >tötandc drng
U\' h!lrdht:t. D!ir ~1. lvckatJ> halla frfln,i·
doma fna fran tidens tama allcgori,~a
apparat. ha dc ih land f~tt en vcrkning~full
och ~ ~ ~ende utformning. \<!: s kon,tn;irli·
g.a abll'ing t11HI.:r den 11\nga tid han fi ck
verka i Fi nland !ir mindre kUnd. Mc~l
fr:nntrUdamlc av hans ccuvrcs fr~n denna
tid ;;r rclicfut-myckningcn på univ.· bihh
byggmtd i llchingfors ( 1844-45)".

Carl ~ l aunus Mclluren avled den
19 maj 18R6. Han hade boll ~törrc
delen :w ~itt liv i Finland och blh·it
fin Hind~). medborgare ( 1863). Nagra
efterkommande till Mellgrcn finns
knappast llingrc i Finland. Hans
barn utva ndrade till USA oc h Ryssland. en hlcv rvs k akademi ledamot
i Mo~kva.
·

/1.

12.

/3.

Här nedan fiiljcr ell försök till kata·
log Ö\er C:1rl t\ lagnus t\lellgrcns me·
daljcr:
Ömin ~n rhctcn

l. Chrbtu iTcr Polhcm. silver. 315 mm.
graverad oc h singe n av Mcllgren ca 1 8~ l.
Hy l. 183:7. S!llbym (unik'?). finns ;ivcn
sarnmanpr!iglad m.:d nr 2 (Hildcbraml
1860 ~. 135:-1).

2. S\cn Rinm:m. ,iher. 31 mm. grJ\Crml
och~lagcna\ ~lcllg.ren 1831. Hy 1. 310:3.
SNT7 ·IJ<I
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14. Johan Stjcrnhöök, silver, 3 1 mm.
1837. Hy L 49.
15. Bengt Lidner. sil ver, 3 1 mm. 1838. Hy
l. 3 11. Allegorien på Lidner-medaljen~
fransida (den sjungande svanen) syftar
en Lidnerdikt ("Till okänd strand mig
ödet jagar/ack den fOrföljda sva nen kla·
gar./fårrän sin vass han överger").

P•'

15.

i\lellgrcns medaljer över
svenska kunga r
16. Gustav n Adolf. silver och brons, 4 1
l !!32. Hd 244. Medaljen graver;td av
Mellgren i Stockholm till den diir lirade
minnesfesten den 6 november l lD2.

111111.

17. Gusta1· III , si lver, 35 mm. 1 8~6. lid
l 02. Medalj utförd til l Svenska akademi ·
e ns remtionde årsfest den 5 april 1836.
Den ;ir grave nid av Mcllgren och s lag.:n
på Karl XIV Johans befallning och
bckoslmtd. Åts idan til l den något tidi gare
av samma anledning graverade medaljen
öve r de n re!!erande monarken hade
ulföns av P.H~ Lundgren . B;igge dessa
medaljer hade sa mma frånsida.

16.

Lillenitu r:
Boström. H.L Suomen Muisromlwt. Vol.
1- 11. llelsi nki 1932. 1936.
Dahl ström. S.. Från Lidno:rs Ahm id.

Skrifter urgivna m · S•·enska Littemutr·
.viii/skapet i Finland. del 330. 1950. s. 87.
141.
Forre r. L.. Biog raphical Dictionary <~l
Medallists. Vol. IV, London 1909. s. 17.
Hildcbr:md. B. E., Minne.1pem1ingar ii(·
t•er enskilda män och qvinnm: SlO<.:k·
holm 1860.

17.

Hi ldcbrand. B.E., SverifieS och ,l't·,·nska
ko111mgalw.HI'ts minnespe11ning111: Vol.
M~llgrcns mcdnljs~ric

öw•· s,·~nska

s kalder. •·etensknpsmiin och konstniircr.
3. Carl Michael Bellman. ~i lvcr och
bron :-. 41.5 Jllm . graverad och s lagen
uv }.lellgrcn l SJ3. Denna medalj an·
vänds inom ordcm.,lil bkapel Par Bricok
~om bclöningsm~dalj. ~lcdalj~lamp;tma

skänkta till siillskapet p5 1840-lillcl. Hy l.
316:2. Po nriiuct a1· Bellman Ur kopierm
efter Sergels gi psmcdaljong.
-l. Esaias Tcgncr. silver tx: h hrons, 4 1.5
mm. graverad och slagen av Mellgrcn
183-l. Tcgm'r erhöll ti o exe mplar av medaljen 184 1 i Schleswig.
5. Jöns Jako b Berzc lius. ,i Ive r oc h brons,
4 1.5 mm , graverad och s lagen av Mellgrcn 1834. ll y Il, 130:3.
6. Johan Olof Wallin. silver och brons,
4 l ,5 mm. graverad och slagen av Mcll·
gren l 835. Hy Il. 102f. Observcr;t all
Johan Gustaf Sandbe rgs hcrtimda oljemålning från l K43 av Wa llin. Franzen.
Berz.:lius . Ge ijer och Tegner innch:\ller
fem personer som l\1cllgrcn 'lagil med al·
je r över i sin 'cric (hw berömda män .
7. Erik Gustaf Geijer. 'ilvcr. hrons och
tenn. 41.5 mm. gru1e rad och , Jagl'n av
Mcllgrcn 1!135. Hy Il. 12 1: 1.
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8. Frans Michael Fn1nzcn. sil ver och

l · Il. Stockholm 1874 • 75.

brons. 4 1.5 mm. graverad och slagen av
Meligren l S36. Hy l L 123: l.

l lohnbcrg, A. , Ber~.eliusportriifl. 1/hmrt•·
rad beskriming pli Kungl. \'etenskapMI·
kademiens uppdrag w gi•·m. Stockhohn
1939.

9. Bernhard Henrik Cntsdl. ~ilvcr och
brons . 41 .5 mm . !!ravcr:td och s lagen av
~kllgrcn 1837. H)• IL 98f.
-

1-lyckert. B. E .. Minnespenningar öfver
svenska män och kvinnor.
Numismatiska J\'leddelmu/en XV II: J. 2.
Stockholm 1905.

10. Hans Jän:t. silver och bruns, 41.5 mm.
!!r:t,·erad och sla!!en a\' Melh!rcn 1837.
Hy Il. 120:3. -

cn~l:ilda

I l. C arl Johan Fahlcramt.. ~il vcr oc h
bro ns. 41.5 111111. gr:tvcrnd n<: h slagen av
Mellgrcn 1837. Hy Il, 14'!.

Lagerqvisl, L.O .. Mellgren . Carl Mag·
nus. S•·enskr Konsmiirsle.tikon. Vol l V,
Malmö 1961.s. IIOf.

M eligrens arbeten
åt Svenska akademi en
12. Gustaf Filip Crcutz, s il ver. 3 1 mm.
l !!35. Hy l. 293:4.
13. Nils 13rahe. s il ver och hron~. J l mm.
1836. Hy l, 22. Denna medalj finns
omnämnd i S1·enska Akademit•ns lltmd·
/in ga r 1886:41, S tockholm 193 1. s. 125
(brevväxling Beskow till Jiirla 9 februari
1836):
"Jag hinner i dag ej skrifva till Geyer.
men om Du ser honom ber jug hclsa räll
mycket och wcka för del vackra för,htgcl
till minnespenning öfvcr Nils Brahc. hvilket Ak:ld. med nöje ;mtagit."

Lindberg. E.. Konstakademiens mc(bljcr.
deras till komst och anvUndning. A•/1'11·
delande }i-ån Kungliga akademien fiir tft•
}1-ia kanstema 1929, s. 79.
Linder. L., Finlands nvalmiirkt•n. lle l·
~ ingfors 1956.
Lundmark, E.. Sergel och den ~vc nska
medaljkonsten. Konstlrisrori..-ka si/Ilska ·
pets publi~ation 1921.
Planer. 0 .. \ler:.eiclmi..- der Gustm• Adolf
Sammlung. Leipzig 1916, s. 153. nr62.
Rasmusson. N.L.. Mellgren, Carl Mag·
nu~. Sn'IISka Miin och K1·innnr. Vol. 5.
Stocl:hohn 19-19, s. 283.
SNT7 · 'J'!

Carl Gustav Heraeus,
chef for myntkabinettet
i Wien 1710 - 1725
Svenskar som gör karritir i utlandet
blir läu bortl!lörnda i svensk historieskrivning. N-u iir kanske Carl Gustav
Hcraeus inte helt glömd av numismatiker. l Ernst Nathorst-Böös & lan
Wisehns bok Numismmiska forskare och myntsamlare ( 1987) 01imiimns
han dels som föres t~ntlare för myntkabincuct i Wien. dels hans hemöda ntlen au sammanilira numismatiska och antikvitetskollektioner till en
central samling i Wien. samt slutligen tre av hans skrifler på latin och
tyska. Walfrid Hobt ger ocks{i i sin
bok om Carl Gustaf Tessins ungdomsår ( 1931) en hild av ''kejserliga
rådet och antiquitiits lnspector" Heraeus som "servil huvpoet och upptinnings rik arramrör av fester l visande] sin förmå!!a ~id allatiiiHillcn. då
det gällde allLilvcckla pomp och ståt
i den Habsburgska kejsarstaden ...
Någon helhetsbild av Hcraeus och
hans karriiir har dock inte ge11s. Deua
vill fil.dr Anders Hwlmwrlwul nu
ändra på och han har d;irför sammanställt en arbetsrapport (Working
Papers ~8 . ISSN l l 03- 354 1) vid
Institutionen för östeuropastudier i
Uppsa la med titeln Fmnmn serl'llre the adwntures o f Carl Guswv Hemeu.l· ( 1671 -17i:)}. Pofitics and art
in the Bamque c~/ Vie111111. Suwkholm
and Uppsala. Anders Hammarlund
1ir en musik- och konsthistoriker.
som nu verkar som kulturforskare
vid institutionen för östeuropasllldicr
i Uppsala. Denna rapport. som han
presenterade i augus ti 1999, vi ll redovisa de preliminHra resultaten av
hans forskn ingar inför e11 större ho kprojekt.
Då Hammarlund höll på alt studera Centraleuropa.~ barocka kultur.
kom han all läsa Frant. Matschc's
bok Die Kunst im Diow der Sraarsidee Kaiser Karls VI. lkmwgraphie.
lkonologie und Pmgmmmatik des
., Kaiser.1·tifs .. ( 198 1). Hiir överraskades han av all finna en svensk. Heraeus. som en spiri111s recwr i kretsen
Sthiitk. Il. & Rasmusson. N.L .. Svc.nska
akademiens minnespenningar. Nordisk
nwni.nnarisk år.,·skriji 1941.
Talvio. T.. Ars Uniw•rsitaria 16-10-/ 990.
Medaljer ur H el.l'inJ?.fin·s Uni1•ersirerers
samlingw: Esho 1990. s. 221'.

Thiemc. U. & Bcckcr. F.. AIIS:<'IIIt'ines
Lexikmz d<'r Bildenden Kiinwle;, Vol. 24.

Leipzig 1930. s. 365.
Si\'T 7 · 99
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kring kejsaren under åren 17 1O- 25.
Som en KorzzeptveJfasser lade denne
upp de allegoriska programmen mr
begravningsarrangemang och i lluminationer vid fester. Som kunnil!
i latin och emblematik formulera:
de denne inskriptionerna och symboliska program t iIl många byggnader. främst huvarkitekten Fischer
von Erlachs Karlskirchc. Österrikiska konsthistOriker hade varit medvetna om Heraeus' bidrag till tidens
''Kaiserstil" men inte f1ist vikt vid
hans svenska ursprung. Hammarlund
vill nu skliva Heraeus' f'ullstiindiga
biografi och "rädda hans goda namn
och rykte" (Famam servare). vil kel
sonen citerade efter sin l'adcr.
Apotekare Christian Heraeus hadc i Mecklenburg kommit i kontakt
med generalguvernören i Pommern.
fliltmarskalken Carl Gustaf Wram:e l.
som kom att bli hans mäktige !Jeskyddare. Wrangcl lockade hono m
till Stockholm, ordnade bröllop ftir
honom 1670 på cll av sina gods, Ekcbyhov, och bar familjen s förstfödde
Carl Gustav till dopet. 1676 kunde
Christian Heraeus lly11a in i sill apotek Morianen i ell hus vid Mynllorget. ritar av Nie. Tessin d.ä. och tre
år senare blev han änkedrollninl!en
Hedvig Eleonoras livmedikus. ~
Första spåret till sonens karriiir
fann Hammarlund i Uppsala universitets matrikel, då ''Carolus Heracus"
skrevs in i februari 1682. Fem år senare lämnade denne Sverige för all
swdera vid ell gymnasium i Stelt in.
egentli!!cn avsell för adeln och beskyddat av Wrangcl. 1689 försv<tra·
de han där en statsvetenskaplig avhandling om Quinllls Curtius Rufus
och skrevs ~edan den 20 augusti in
vid un iversitetet i Frankfurt an der
Oder. varvid han även besökte historikern Samuel Pufcndorff i Berlin.
Eftereli kort besök i Stockholm 1690
reste han åter ut och tog kontakt med
bl.a. juristen Christian Thomasius i
Hal le och språkforskaren Jakob Gronovius i Leidcn. 1693 \'ar han i Paris
och återvände till Stockholm i april
1694. Under tiden hade fadern dölt
och svågern Caspar Zicrvogel ragit
över verksamheten i apoteket. Carl
Gustav Heraeus gick nu in för au
göra e n karriär som intellektuell
hovman.
l slutet av sin arbetsrapport spekulerar Hammarlund en del. hur del
kan komma sig all Carl Gustav Hcracus så flag1:"ant bryter en familjetradition. Släkten Hcracus med ingifta var alla apotekare. men Carl
Gustav hade alltifrån tidigaste barnsben visat ointresse för delta yrke. l
stället hade hans uppfostran va rit in-

riktad på en herremans. Hammarlund
har inte kunnat Iinna honom inskriven i Tyska församl ingens dopbok
och tror diirför all Carl Gustav föddes på Ekcbyhov 1670, således ell år
före det som brukar an~rcs som hans
l'iidclscår. Hammarlund känner si!!
ocksil förbryllad av Wrangels starka
intresse för Carl Gustav och den sistniimndcs uppenbara läggning mot
historia och humaniora. Den l!åtan
vill han nog gärna lösa.
l Stockl'ioTm umgicks Heracu:; i
kretsarna kring Elias och Sophia
Brcnncr. Genom dem fick han insikt
i h;ide numismatik och tidens poesi.
1695 skrev han på tyska en gravdikt
som hyllning till guvernören i Livland Jacob Johan Hastfebr och tvii år
senare fick han tryckt en Trauergedicllf till Karl Xl:s minne. 1698 lick
ban i uppdrag av överste Reinhold
Johan von Fersen all vara informator
för dennes 15-årige son Hans med
tj:inarc. l augusti ~begav sig dc tre
iväg till Paris. Men det Stora nordiska krigets utbroll 1700 gjorde all det
inte kom några pengar frå n Sverige.
då översten mobiliserats. Heraeus
inkvarterade därför Hans von Fersen
l' id t\cmlemie tie Rocheforr och fortsalle själv till byn Kampe i närheten
av Braunschweig, där hans moster
bodde. Därifrån var det bara 15 km
till Wolfcnbiillel med dess berömda
boksamling och lärde chefsbibliotekaric. lilosolcn Gollfried Wil he lm
Leihniz.. l Kampe beslöt sig Heraeus
för all inte återvända till Sverige.
åtminstone inte så länge krige t påg i~.:k . l Stockholm hade överste von
Fcrscn ullryckt sin stOra missbelåte nhet med hans säll all sköta informatorskapet. vilket gell honom dåligt rykte och säkert bidrog till all ha n
inte vi Ile resa hem.
1702 lick han e11 erbjudande av
prins Christoph Wilhelm von Schwarl.bUr!!·Sondcrshausen. som han
trälTar i Paris. att ordna upp thi.iringerhovets myntsamling. Men han togs
~nart i vidare anspråk för att arrangera fester. teaterdekorationer och
fyrverkerier vid residensen i Rudul~tadt och Sondershausen. Han lick
ocksil andra uppdmg i Salzburg och
Berlin. 1709 lämnade han dock lugnet i T hOringen för au bege sig till
Wien. Han konvenerade nu till katolicismen, vilket var nödvändi!!t för
all rtr en tjänst vid det habsbu~·gska
hovet, men som defi niti vt hindrade
honom från all återviinda till Sverige.
Den 30 september 171 O lllnämnde
kejsar Joseph l honom till Medaifll'n· und Antiquitäreninspecror (vilket efterföljaren Karl VI konfirmera-

-
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dc 1712). Hammarlund förmodar. all
kejsar Josephs gemål Amalie Wilhelmine kan ha lagt ell gou ord för
honom: som född proteMant och
prinsc~~a fr:1n Brauns~.:hweiu- Wolfenbii ucl kände hon nog tiO hans
meriter.
H ammarlund.~ rapport vi lar efter
dellatill en del p:1 M:usche's hok och
He~aeu~ · biograf Joseph Bergmann's
sk n fler 185-1 -55 och 1869. ~ len för
all vi~a hur m~ngsidig Heraeu~· verksamhet blev i Wien tar han upp olika
aspekte r. lian framhåller. all det intellektuella b<tgagc som Hcrueus fån
med ~ i g friinungdoms:, ren i det svenska riket. från Olof Rudhecks Uppsala o~.:h Eli<ts Brenners Stockholm.
betydde mycket för hans position vid
det hahsburgska hmet. Där ansåg
han sin svenska bakgrund ''ara en
merit. Hammarlund g~~r jiimfi>relsevis lite in p:\ hans insats som chef ror
Miinl- und Antiken·Cabinet i Wien.
eftersom deua redan behandlats av
den ö~terrik iske numismatikern Joseph Bergmann. Det swra projektet
H istoria metal/ica seu 1111111ismatica
blir representerat enda~t av skisser
till nu.:daljen över Karl VI 1712 med
en beskrivning över frånsidans symbolik . Hammarlund korn mer ka nske
i sin projekterade bok au ta upp
l'riigan, i vilken utstrikkning Heracus' chefskap p!lverk:1de Um ncsval.
detaljutformningen av medaljernas
frånsidor och en eventuellt införande
av standardtyper för ponrällcn på atsidorna. Vid myntYcrkct i Wien fanns
~edan 169t! s,·cnskcn Daniel Warou
som inte gjon l-ig gliilande som
myntgravör utan snarare l-Oill tekniker. Men 17 13 lockade~ den framstående ~venskc medaljgravören Bengt
Richter att hoslilla sig i Wien. I augusti 1715 utnämndes denne till kejscrl ig Ober· w u/ Kamml•rmeclailleur
och Miiu:-Priig·luspecwr med en
:1rlig Wn av 1.500 gu lden. dvs. samma som Hcracus' . Hauunarlund jiimfö r denna arli ga lön hl. a. med de
2.000 g ulden ~ som hovarkitekten
Fischer von Erlach tick, s:l au vi skall
förstil att wen~karna stod högt i rall!!.
Bengt Richter skulle också tillsamman' med Hcr-.teus förcst:1 kej~an:ns
mcdaljkabincu. ,·ilkct han fullföljde
till ~in död 1737. Samarbetet mellan
1-lcracu~ och Richter \Ore intres~ant
all ra niimlarc belyst.
l Wien kom Hcraeus all arbeta i en
'\:stctisk" krets kring kejsare n med
Johann Bernhard Fischer von Erlach.
den italienska teaterarkitektfamiljen
Gal ii Bibiena och hovkapellmiistaren
Johann Joseph Fux som mest kUnda
namn. Hammarlund tar siirski h upp
dc habs-burgska kcjsa mas problem
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au med symboler visa iillens traditioner som dynasti. väktare av den katolsk:! tron och det tysk-rnmcr~ka
riket samt be1.kyddarc av konst och
vetenskap. Fi~cher \'on Erlachs Karl·
skirche i Wien kan liisal- som en
apoteos över deua imperium. Sjiilva
kyrkorummet bygger p:i krbtcn sym·
holism. Men fa!>aden hcst:ir av tre
element hämtade frän kla!>~iska anti·
kens arkitektur: i ccntmm en fOrhall
med sex kolonner hiirande upp en
tcmpelgavcl. yuersttvå sitlotont med
barockmiissiga hu var över tri umlbflgeanade baser. och dliremcllan de
tv:"1 spiralkolonnerna som inspirera ts av Trajanuskolonnen i Rom.
Liknande spiralkolonner hade do·
minerat det c·astnm1 dolori.1·. den
sorgarkitektur som byggt!> upp i
Wiens AuguMincrkyrka inför Joseph
l :s begravning 1711. Hammarlund
framhiivcr Heracus' insatser som
Fischer von Erlachs inspirator i dessa
samman hang. Ko lonnerna stod både
för Karl Vl:s valspråk "Fonitudine el
constantia" (s{t l>Oill Heraeus framställt fran!>idan av kejsarens medalj
1712) och för Herkub' stoder. dvs.
Gibraltar. ~om en anspelan på habsburgarnas an~pr:ik på Spanien. Samtidigt kan ma n dock sliga. au de t vid
denna tid va r vanligt all rekonstruera
Salomos tempel med spiralkolmmer
liksom Fischer von Erlach återgav
N1ncvcs tempel p:\ samma slitt. Man
kan anta. all Hammarlunds fortsana
studier konuner :Hl ge S\'ar på fr:igan
i vilken ut:.~r:icknine det \'ar mer Un
just ll craeu~ · insikter i latin. klar.sisk
l'ornkun~kap. cmhlematik och alllikviteter l>Om Fischer von Erlach och
andra utnyujadc. Det har tydligen
varit hans önskan att med sin rappon
ta fram sidor hos Hcraeus' karriär.
som inte tidigare varit behandlade
och kanske ocksa vi!.a. au liven en
svensk kunde göra en mUrkbar insats
i Centraleuropas barockkonst.
År 17 19 engagerade Heraeus sig i
en koppargru va Vcitsch i Stcierrnark
och satsade iitskil ligt i detta l'iiretag.
Han llit hygga ett "Berghaus" för sig
och sin hustru. diir han inriittadc sin
studio. bibliotek och privata myntsamling. lian vi Ile uppcnharligen
komma hort fran hovintrigcrna. 1\ len
han dör 6 de~.:cmhcr 1725. För att
täcka dc '10ra skuldcr ~om gruvan
!Ororsal..at honom. blev Veitsch likviderat. Det ~tora hukprojektet Hiswria meral/im blev oavslut:H. "Er
verschwindet ~:mg- und klanglos aus
der Geschichte". som Hammarlund
citerar efter Matschc. Men han själv
limnar tydligen ge Heracu~ en synbar
-om inte hörhar-plats i hisl<lricn.
Ulla I::Jircii.Wilrd

Valutatrassel
under tidigt 1800-tal
Det penningpolitiska problem som
riksgäldssedlarna framkallat började
i slutet a\' 1790-talct au bli akut.
Kursen steg niimligen under den na
utpräglade dcprc~~ionstid linda til l
50'k mot rik\hank~sedlarna och frt\gan om en ny rcali~:uion blev huvudtemat mr sl;indem:t\ överHiggningar
pli kröningsriksdagen 1800. Det be·
slut som då fanades blev emellertid
ej verkställt. den plan ):Om ve rklige n
fr.o.m. 1803 utarbetades. och som
innehar en inlösen av Ri k.sgUidskontorets sedlar med j av normviirdc t.
utarbe tades på egen hand och eget
ansvar av regeringen. Medel till inlösen fick man delvis l!enom \Vismars bortförpantning t~l Mccklcnburg-Schwcrin 1803.
Det var emellertid inte blou silvemlyntc t. som hlcv undan trängt av
riksgäldssedlarna. det var iiven kopparskiljemymen. varti ll medverkade
au dessa inte sedan 1778 crh:illit något tillskoll i fonn av nypriigku. Följden blev en svår brist på skiljemynt.
som tiIl en blirjan avhjiilptes genom
Ri ksgiildsko ntorets emilieri ng av s. k.
polleuer av koppar. Dessa utkom
1799 - 1802 och omfattade valörerna t och :1- skilling. dc enda kii nda
mynt som i Sverige gan cl'!cr riksgäldsvärdc.
l samband med realisation~fr:il.!ans
a\·görande aterupptogs fragan 01~1 en
ny kronans ~kiljem) nbtillvcrkning.
För au ~para kostnaden beslöt man
au för dc hiigre :.killingvaliirerna omprägla 2 och l lire s.m. som fan ns i
kronans ägo. 2 iire s.m. skulle ompräglas till l skillinl.!. l öre s.m. till
t skilling. Denna tlmprUgling iigde
rum 1802-1805 i Stockholm. men
inte p:'l Kungl. Myntet utan pa Södermalm. vid det s.k. Catrina bränneri niira Ny torgeL Samtidigt iigde
myntning rum i Avc!.la av t. t och
h ski lli ngar. Som en egendomlighet kan nLi mnas au 1809 my ntatles
av kopparmynt endast t ski lling.
Denna mymning Ugdc rum under våren och somm:trcn. ~len trots deua
skedde ingen Undring a\' myntets yure. Man fortsalle :m priigla det med
den av:.ane Gu~tav IV Adolfs namnchiOcr. D:\ skallman komma ihiig au
kum!en arresterades 13 mars 1809.
abdikerade 29 marl- och avsallcs av
ständerna l O maj ~amma år. Della iir
en svenskt mot~tyekc ti ll det franska
soumynt med Ludvig XV I:s bild.
som man Hnnu fortsalle au prägla
sedan kungen inte endast var avsau
utan 1iven avrUllad.
SNT7 ·9\1

Det viktigaste beträffande det hårda myntet som ~kcdde under Gustav
IV Adolf~ regering varden ökade utmymning av ~ilveml) nt. utesluwnde
hela och 1/6 rdr. som ägde mm i
samband med rcalismionsbcsluten
1800 m: h 1802.
Realis:llionen i ~a rn band med vilken Ri k ~en~ ~lUnders bank följt riksgäld~konwrcts exempel och utgivit
valörer liven på liigrc värden: 16. 12
och 8 skillingar vid !>id;m av 3 rdr. avlöpte i vi~sa avseenden ganska bra.
Allrnli nllclen ut byuc sina riksgliidssedlar mot ha nkasedlar efter den
faststlillda realisationskursen och någon ordentlig rusning cfler silver förekom inte. Dock minskades banken~ mctalli~ka kassa samtidigt om
sedelcmi,~ioncn växte p;\ grund av
inlö!>en av riksgäldssedlar. l denna
siwation miiuc hanken kriget 1808
med dHrav följande krav på pengar
åt kronan. Någon annan ut vlig än
sedeliryck ning fann s inte. P;\ två ft r
fördubblades bankens scdclmHngd !
En överkurs pit silve rmynte t uppkom. Man blev 181 Oåter tvungen au
liksom tidigare 1663. 1745 och 1791
sluta med ini ö. en av banko. ed la rna
med l>ilvcrmynl. Till dessa valutapolitiska åtglirdcr kom yucrligan.: den
au riksgäl<bscdlarna ej hell hu nnit
bli i nl ö~ta. Dc vikande kurserna för
lmnku~cd larna l 808 fick man betala
med 54. 1809 med 60. 181 O med
79. 1811 med l 12 skilling i strilJet
ror 48 för en riksdalt:r specie. Situationen rtirhliurades något 1812, då
den var 89 men steg sedan åter...
Eli ny u krig stod fOr dörren. Aven
för dcua Sveriges dellagande i kampen mol Napoleon och erövrandet av
Norge fick sedelpressarna tagas i anspr~k Och nu kom det igen au ske
genom Rik~g;i(d~konwrel. som åter
började en om fanande ~cdelutgi'
ning. Slutligcn var kursen uppe i en
ni,·a pil 122 ~k. banko. som man då
sade vara l riksdaler specie. d v s
bankosedeln hade endast kvar 39%
av sill ursprungliga vä rde. Vid en något högre nivil. Gl 125- 135 skilling.
kom den sedan an stå med högsta
pris på riksdalern. noterat 1835. på
146 skillingar. Som redan niirnnts inställdes silverutväxlingcn 1810. Därtill mi\ste Higgas au en viss utväxling fortfarande uppräuhölls: en \'iss
summa i mindre sorter utliim nadcs
per vecka per person. Därmed sammanhiingde utan 1vivel den 18 1O1811 återupptagna myntningen av
1/12 och friim~l 1124 rdr. Men även
denna hlyg~amma . ilvcrutvlixling
inskr'Jnktc~ 1815 och 1818 instiilldcs
den helt. Hiidancfter skulle silver utSNT 7 • CJ9

Rii..IKiild,J..autorl"ls sedel på l rihda/t•1: 1820. Fow: Jan F.l't• Olsson. RAÄ.

lämnas endast till kungliga personer
och akademier. Det är kanske de nna
bestiimmclsc. som förklarar den begriins:tdc silverpriigling. till en början i hela 'Jlcdcr. sedan i tredjedels. som iigdc rum 1819- 1830. med
belopp ''ii>.lande mellan 7.000 och
53.000 rdr :1rligen.
Kopparskillingarna följde sedelmyntets fallande kurs ut veck ling.
Detta ledde emellertid till all man
18 18 ansftg sig böra nedsälla skiljemynte n ~ vik t och dii rvid beräknades
-typiskt mr förhållandena - ulmylllningscrundcn i riksdaler banko. så
och~så m:lnga p:1 ~kcppundel.
Del valulatrassel som bankosedlarnas fa ll medförde förvärrades ytterligare I!Cnom tlcn katastrof som
viss:\ efter realisationen 1802 grundatic hankföretag råkade in i under
den wara ekonomiska kris. wm
hemsökte Europa efter Napolcontitlen. De~~a bankföretag var dc . k.
diskanterna. en i Göteborg och en i
Stockhohn och började sin verksam-

hel l R04. Den i Abo var endast verksam 1805- 1811. Dlirtill korn den till
Stockholm förlagda Göta Kanalsdiskontcn. Des~a krctlitinrätll1ing:1r
hade inte scdclutgi\'ningsrält. Au dc
ända här omn:imnc. beror på au l\'a
~lag av fr.'ln dem utgi\'11a papper fick
karaktlir av allmänt hctalnin2smcdel.
Dc mouug inslitlningar och utgav i
stUIIet 3'« obligationer med en m<inads uppsägning. Då emellertid dessa i sjtilva verket inlöstes \'id anfordran och s/i låga helopp som 100 rdr
tick utge~ var dessa reserver dlirmed anviindbara som betalningsmcdel och det blev även diskonterna~
anvisningar. <L'>Signationer. på deras
tillgodohavande i Riksens ständer~
hank. De~sa assignationer va rieradc p:l belupp mcll<tn l 00 och 5 rdr.
Di~kontcrna hade gyllene tider under krig~:lren. men kunde inte klara
cftcrkrigMidens ~tora påfrestningar.
Deras undergang 1817 kom dock inte au hereda ~cdclinnehavarna för-
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luMcr. Rik~ens ständers bank övertog avvecklingen.
Den valutapolitiska huvudfrågan
under 1810-1820-talen ciillde en
ny realisation. Regeringen och inte
minst konungen personligen. riksdagen och hanken diskuterade och tog
initiativ. Man sökte liksom under frihetstiden reglera kursen och man
köpte ~ilvcr. Allt detta måste vi dock
här förhig~. som åtmi nstone till stor
del liggande utanför den här artike lns iimne. Frågans lösning uppsköts emellertid år från år. från ri ksdag till riksdag. Det slutliga avgöramlct kom inte att fattas förriin
183-1. Silvermyntfoten åtcruppriittadc~ och hanken började åter utvii.xling mot bankosedlar till en fa.,t~tiilld
proportion 128 sk. banko eller 2 2/3
rdr hanko = l rdr specie. Den i seklets hii1jan beslutna värderealisationen mellan rcl r banko och riksdaler
riksglild av l : l 1/2 hade stått fast
under 1\rc n. l rdr specie ko m alltså
att svara mot -1 rdr ri ksgäld. Åren
innan heslutet om real i. ationen hade
kiinnetecknats av vissa förberedande
:itgiirdcr. Stllunda hade silvermyntningen gatt upp till stora belopp och
fr. n 1830 hade en ny kJy,·ning av
b5da riksdalersorterna börjat tiiHimpas. inte Hingre med tredjedelen utan
med hiilftcn: l. 112. 114. 118. 1112 av
rdr och l. 112. 114 och 116 av skillingen. Runstycket 1112 ski IIi ng var
nu fiir litet att myntas. Som vi ser
fann~ dock i vardera metallen en av
dc gaml<t nominalerna kvar. Det är
betecknande. att man prägl;~dc siirskilt 11-1 och 118 rdr i stort antal. 11-1
och 118 rdr var = 318 rdr, allts(l det
belopp ~om viirdct l rik~daler i banko~edlar motsvarade i specie.
Innan vi övergår till att behandJa dc organisatoriska förhällanderna
och mynttypernas viixlingar har vi
ytterligare en my ntni ng au behandla.
När priigladcs den sista svenska kopparmyntplåten '! 1776 skulle nog dc
Ilesta initierade svara. Det året priigladel- det plåtar med Adolf Fredriks
monogram - och samma ar berövadel. dc genom realisationen myntkaraktiir. Men därmed var inte dcra!>
utmyntning slut. Kopparexportörer
erhöll vi,~erlicen längre fram under
Gustav lll :s r-!gering tillåtelse att för
utförsel prägla plåtar. Förh~ll ande t
var det att man utomlands vant sig
vid denna form för kopparva ran. Den
sista sve nsk:~ plåten kom sålunda enligt Sticrnstcdt att präglas först J809
- kan~ke iinnu senare. Förhållandet
bcly~er kopparplåtarnas dubbla egenskaper av mynt och vara. Axel Oxensticrna ~adc ju något liknande n;ir dc
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infilrdc~

och handelns konscrvati'm
niir det gmler yttre former fann~
k var. en llak som ofta verkat l..<lllliCrverandc p;i mynuypcrna.
Efter att sålunda ha tagit av~ked
fr1in ett relikt från det svenska pcnningv!iscndcts iildre tider övergår vi
nu tiIl ett nytt inslag bland dc svenska betalningsmedlen. Diskonternas
fall hade skapat ett tommm i penningförsörjningen och hiiri har vi
fUrklaringen till att vi under den fiiljandc tiden linner så många !..k. allsignationer p5 Riksens sltindcrs hank.
Bn1k och andra företac. liven enskilda personer. utställde tryckta anvisningar P•' jiimna belopp pa tillgodohavanden i banken. Dessa anvisningar mottogs sedan som pengar i
den allmiinna rörelsen. Det iir givet
att dylika pengar hade sin riitt snUva
lokala hegriinsning. Det bankvtisen.
som man gLirna ville se blomstra upp
i Sverige. hade i bö1:jan stora SVl,righctcr att kLimpa med. En av des:;a var
~tatsmaktcrnas på diskontcrna~ öde
grundade ovilja mot en ~cdclutgiv
ning från privatbanker. Det enda man
tiiHit var <tssignationer pa Rik~cn!<
~tiinders bank. men då med den obc·
kviima gr1ins. som överhuvudtaget
var satt för sådana: de tick inte lyda
p<1 liigrc belopp än 20 rur. Och det
var just dc ILigre valörerna. som ll<ill
sig kvar i rörelsen och som kunde
skapa för bankerna nödviindig kredit. Nlir trots den föga uppmuntrande
Jagstiftningen en privatbank - Skilnska Privatbanken - 1831 grundade~ i
Ylltad kringgick denna helt frejdigt
hcstlimmclserna och utgav verkliga
seddmynt. som fick formen av icke
riinteh!irandc skuldförbindebcr ~tiill 
da pa innch;l\·aren. eller s.k. depositionshevis lydande på 10. 5. 3 och J
rdr. Två tlr cliirefter tillkom i Karlstad Wcrmlands Provindal Bank.
som ock~å grundade sin rörelse pil
sedelutgivning. Här tick sedlarna direk t karaktliren av en vid anfordran
betaUlar skuldförbindelse. Det var
uppenbart för alla a tt dessa pionj:ircr
kringgått eller brutit mot Jagen~ hcstiimmelscr. Behovet av dc nya rii·
relscmcdlcn ,·ar dock så stort att tilltaget miittes med bifall och regeringen Hit det hela passera. Strid om
privatbankernas sedelutgivningsriitt
skulle emellertid under resten av seklet bli vanlig i riksdagen. l organisatoriskt avseende förblir under ~ ti in·c
delen av perioden allt vid det gamla.
Den enda avvikelsen var då att ompriiglingcn av oresmynten i koppar
till skillingmym fOrsiggick i Stockholm. Den Jiinge rådande dualbmcn
i fr<lga om ll1}-;nttillverkningcn kom

att upphöra i samhand med realisationen på 1830-talct. Åren 1832
och 1833 igäng~attc man niimligcn
pa försök prägling av kopparn1ynt i
Stockholm. Scdan man salunda utrönt hur detta skulle ~tlilla sig i kostnad beslöts 1833. att kopparmyntningen skulle förlUggas till Stockholm ueh myntverket i Avesta nedläggas. Avestas sista priigling skedde
1832 (med årtalet 183 l ).
lan IVi., t'lm
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Minnesmedaljen från
Olympiaden 1912
- guldexemplar· i H. M.
Konungens samling
l m resset för olyrnpiamedaljcr och
dito minnesmynt har ökat under
senare år. Stockholrmolympiadcn~
( 1912) medaljer behandlade~ av
Thom Braunerhielm och lan Wisehn
i denna tidskrift 1988:8. s 196-200.
Här illustrerades ocks~ minnesmedaljen, som utgav~ av Olympiska
Spelens organisationskornmille efter
förslag av dess medalj- och miirkeskomrni tte, dUr SNF:s medlem, samlaren dr Astlcy Levin. satt som ordförande (se Ulla Ehrcnsviird: Medaljgravören Erik Lindberg 1873 1966. del 2. Numismatiska /Vleddelanden XXXII:2. Swckholm 1988.
s 68 nr l 06).
Det intressanta lir. alt åtsidan till
medaljen utförtles av den australiske
konstnären Edgar Bertram Macke nal
( 1863- 1931) för London-olympiaden 1908 och att denna stamp graverades hos Vaughtons i Birrningharn:
den förvaras hos pennanenta olympiska kommitten i Lausanne.
Frånsida n bestiiiides av Erik Lindberg 1911; man undrar vad han tänkdetta "samarbete''. han ~o m
te
var motståndare till medalje r vars sidor utfördes av oli ka konstnlirer! l
varje fal l lic.:k Metalllitbriksaktiebolaget C.C. Sporrong & Co. den f1irdiga starnpen i februari 1912 och
hade redan lönat <itsidan. Det var så
många medaljer som skulle slfis till
olympiaden att Kungl. Myntet och
Sporrongs fick dela på arbetet. Lindbergs stamp var utlånad i augusti till
företaget Ostberg & Le nhardtsons
AB, varvid den sprack och en ny
måste tillverkas. Zcus-motivct atergår pa Fidias berömda staty i templet
i Olympia. Bakgnmden iir e n panoramabild över Stockholm.

guld för kungen och kronprins Gustav (VI) Adolf; det Ur den sistniimndes exemplar ur H. M. Konungens
samling som avbildas hiir. Foto: Alexis Daflos, Kungl. Husgen1dskammaren. Den viiger 66 g, miitcr 5 l
mm 0 och lir slagen i 18 k gu ld.
Sporrong har inte stämplat den. inte
heller har den guldstämpel. vilket
alla svenska arbeten. utförda av enskilda. skulle ha vid denna tid
(Kungl. Myntet var undantaget. men
angav frivilligt sedan 19 14 årtalet
och GULD i randen ). Däremot kan
man läsa konstnärssignaturen n~t och

sidan och Erik Lindbergs välkända
signatur i ligatur på frånsidan. Ovanligt nog saknar den randskri fl, något
som är mycket vanligt på medaljer
som ges till kungliga och andra högt
upr.satta personer.
Ovrig upplaga är 200 i brons, oxiderad och vanlig pewter (zink) i inte
mindre iin 6000 ex! Dessutom linns
den i silver, enligt V. Gatoury (Medai lies et monnaies Olympiques,
Monaco 1996) sla!!en i 50 ex för de
nationella och internationella kommittcerna.

WNDS M YNTHANDEL
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Foto 1\/pxi.\' Daflos. Hu.fgl' råd.lkammaren. Kungl. Slouer.
Se tu·k.rtl om.•lagJ/Ji!dt'll i ftirg.
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l vi\
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Aktiesamlaren AB
köper ocb säljer
J\·1)11t, sedlar, medaljer. ordnar
Gamla aktiebrev, iildre handlingar m.m.
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( lljJ(!g il• Sl/1/I{(IITJ//ll'åtfe)
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l 03 91 Stockhohu
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Tel: 08-6 11 01 10, 6 1J 58 20
f<lX: 08-611 32 95
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Silverpenningens
berättelser (3)
År 658
Genom den heta öknen drog en talrik
krigshär av bruna män i vita turbaner
och vita, fotsida mantlar, somliga ridande på kameler, men de flesta till
fots. Solen brände, och den brännheta
Samumvinden blåste över den ändlösa
röda sandslätten. Många bland männen
stupade av hetta och törst men de övri·
ga gick framåt, och när man bjöd dem
att vila. svarade de: "l paradiset får vi
vila!" Då red den höge kalifen Ali fram till
de främsta lederna och ropade: "Det
gives blott en Gud. och Mohammed är
hans profet!" Strax kastade sig hela
skaran till marken och gjorde bön, med
ansiktet vänt åt den heliga staden
Mekka i öster. Och däralter stod de upp
och mötte en fientlig krigshär som ville
försvara landet. Men kalifen och hans
folk fördrev fi enden och högg ned alla
som inte ville bekänna att Mollammed
var Guds profet. Därefter plundrade de
allt land och förstörde städerna. och mig
fann de bland landets skatter.
Och sedan drog de åter ut i den brän·
nande sanden utan rast eller ro till att
erövra hela världen åt Mollammeds
lära. Men Gud lät dem blott för en tid ha
mycken framgång. och sedan lät Gud
deras välden förfalla och åldras. ty de
var av denna världen. Men kristendomen, som inte är av denna världen,
åldras aldrig, ej heller förgås tilltidernas
ände.
År 558
Långt över Bosporens blå vattengata
sken den förgyllda kupolen av den stora
Sofiakyrkan i KonstantinopeL Kejsar
Justinianus satt på sin tron och uppbar
tribut från många underlydande folk·
slag. Hans skattmästare samlade stora
skålar med guldmynt från det rika Asien;
men från det fordom så stolla Rom hade
han blott en liten skål med silvermynt.
Jag låg i denna skål och jag hörde kej·
saren säga: ·var är nu all Roms härlighel. att du ej bringar mig därifrån större
skatter'?"- "Herre kejsare: svarade tjänaren, "Roms härlighet är förgången.
barbarerna har skövlat dess skatter och
nedbrutit de sköna palatserna i denna
stad, som kallades världens huvud·
stad". Kejsaren vände sig misslynt bort
och säg två munkar som kom med stna
vandringsstavar från de främmande länder. De böjde knä för kejsaren och framräckte sina stavar och sa till honom:
"Herre, vi bor dig att du måtte se vad
dessa stavar Innehåller." Kejsaren lät
öppna de ihåliga stavarna och fann i
dem helt små ägg av maskar. Då klarnade hans anlete och han sa till mun-

164

karna: "Ni har gjort ganska väl. och jag
vill ge er en stor belöning, ty i dessa stavar har ni medfört silkesmaskens ägg
från österländerna, och nu kan vi göra
hemma hos oss de vackra och dyrbara
sidentyger som vi hittills måst köpa av
de giriga perserna." Och kejsaren och
allt folket prisade munkarna för denna
nyttiga gåva. Ty människors makt är förgänglig, de stora krigshjällarna lämnar
efter sig blod och ruiner; men de fredll·
ga uppfinningar och de nyttiga värv.
som flitiga människor uträttar på jorden.
bär för långa tider frukt uti välstånd och
trevnad.
År 458
En stor skara av de vilda hedningar som
kallades hunner. drog genom det forstörda Europa tillbaka till österländerna.
och jag följde bland deras byte. De hade
förhärjat ofantliga sträckor av Europas
mest blomstrande länder så att där inte
fanns en stad övrig och knappast en by;
och de hade inte länge sedan begravt
sin vilde kung Attila under bottnen av en
flod. Guds sol sken klar på de brända
ödemarkerna. och de vilda männen
med sina platta och breda ansikten steg
nu av sina hästar för att göra sin måltid.
De tog fram rått kött som de lagt mellan
sadeln och hästryggen för att rida det
mört, och satte sig att äta; men annars
steg de sällan av. ty de sov om natten
på hästarnas ryggar. Vid det att de nu åt
i gröngräset på ett ställe där Attilas häst
ej trampat förut - ty där Attilas häst
trampat, där växte ej mer något gräs så rusade från skogen över dem en
skara av det germanska fotkel som kal·
lades västgötar, och högg ner hunnerna
ända till sista man och tog deras byte.
Men knappt hade västgöterna andats ut
efter striden. innan de i sin tur överfölls
och slogs av en skara burgunder. och
när burgundarna trodde sig säkra om
segern, överfölls de av ett tredje germanskt folk vid namn suever, som tog
deras byte och förde det till sin lands·
man Ricimer, som den tiden härskade
uti Rom och till· och avsatte Roms kej·
sa re.
Men in te länge hade Ricimer ägt
dessa skatter innan de plundrades DV
ett fjärde germanskt folk som hette van·
daler och drog omkring med rövarflonor

på haven under sin kung Genserik. "Vart
ska vi nu resa?" frågade Genseriks sjömän på havet. - "Låt vinden driva oss
ttll det land som himmelen beslutat an
straffa!" svarade kungen: och så ankra·
de hans flotta vid Italiens kust och tog
allt Ricimers byte. Allt detta såg jag,
stackars liten silverpenning, som gick
från hand till hand bland dessa barbarer. Och de förödde världen och va rand·
ra Inbördes. och det var en gruvlig tid
när det ena folket beständigt störtade
över det andra och bodde en tid än här,
än där i de ödelagda trakter. Men Guds
sol sken över dem och väckte nya tider
och nya tankar tillliv i denna förbistringens världsålder. Och så föll allt det
gamla i grus, och kristendomen arbe·
tade, sekel efter sekel, på att göra alla
dessa barbarer. dina förfäder, till goda
och upplysta människor.
År 358
Jag såg en man vid namn Julianus; jag
låg bland hans skatter. Han var ståthållare i det landet Gallien som nu kallas
Frankrike: och tre år därefter blev han
kejsare över hela det romerska riket.
Han levde i en fördåNad tid och var lik·
väl en ädel man. vars dygder prisades
vida omkring. Men han hade ett fel. ett
stort fel. han var hedning uti sitt hjärta
och trodde inte på Kristus fastän Guds
ord då redan predikades överallt i hans
rike. Han trodde på Jupiter och Mlnerva
och andra gudar i hedendomen. En dag
lät han kalla till sig en jude och en kris·
ten och sa till dem: "Vad är det som era
profeter säger om den heliga staden
Jerusalems tempel?" Juden sa: "Mes·
sias ska bygga upp def'. Den kristne
sa: "Aldrig mera ska Jerusalems tempel uppstå i sin förra härlighet. ty vår
Frälsare har sagt att där inte ska vara
sten på sten." - •Nåväl." sa Julianus.
"jag vill bygga upp templet och bevisa
att profetiorna är falska". - När då Julianus blev kejsare lät han skicka
många hundra arbetare för att med stor
prakt bygga upp Jerusalems tempel.
Och arbetarna började sitt verk, och kej·
saren log i sitt sinne, ty nu var han säker
på an göra de kristnas Gud till en ljugare. Men se. då började jorden darra
under arbetamas fötter. eldslågor bröt
lram ur marken. och allt folket kastade
sina verktyg och övergav arbetet; och
kejsar Julianus förvånades och förskräcktes: men Frälsarens profetia har
gått l fullbordan.

Silverpenningens berättelser. Av
Zacharlas Topelius. Ur Läsning f6r
barn. Urvalför skolan. s. 253-267.
Stockholm 1903. Redigerad av
MGL. Forts. nästa nr.
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Att blåsa en tioöring
l förra numret av
SNT beräuade Nanni Myrberg om e n
mylllspon som hon
fåu från Blekinl!c. l
detta fall krävs en
viss armstyrka och ett bord som man
ime är rädd om. Men au anviinda
mynt och sedlar som hjälpmedel vid
olika lekar och trick är nästan lika
vanligt som kort konster.
Trolleritrick med mynt har viii
mänga upplev t som barn. Siikcrt
minns mången läsare hur någon farbror trollat fram mynt bakom e ns öra.
Här är ett annat enkelt trick för au
dubbla sin f<irmögen hel. Man räknar
upp Lre mynt på bordeL låt oss siiga
enkronor, rakar med hjiilp av cnn
handen ner dem i den andra och genast har man sex mynt. Hur gil r nu
deua til l? Jo, man ska i förväg ha san
fast tre andra enkronor under hordsskivan med hjälp av någo n fästmassa, och lossar dem. men försiktigt förstås så ingen ser.
Detta låter inte så diir hejdlöst
skojigt. Men Albert Engström kunde
en tro llkonst som han var miikta stolt
över. Ur En konstig [)/andning harjag
funn it fö ljande berättelse.
Engström minns cH ny;~r i Götcborg "för trettiotvå år sedan" (det
borde bli l 893 ). Han hade inga pengar och levde på au rita. Hans hyresvärdinna bjöd in honom på bal. öl
och kallskuret i matsalen. Alla dc
andra inbjudna unga männen hade
någon talang. en kunde kortkonster.
en annan kunde sjunga till gitarr.
"Jag tro r au jag grät - inte så
mycket av rörelse som av gliidjc över
det kallskurna som väntade och vilket jag skulle störta mig pil som en
hungrig tiger. För övrigt var jag hedersgästen, ty jag v11r ju artist oc h
glad student och kunde småliindska
bondvisor av lagom vågad art. Dessutom kunde jag en trollkonst. som
jag måste upprepa till leda !'ör mig
själv: au blåsa en tioöring i ett g las!
Man ställer eu g las en hit fr:in
bordskanten, lägger en tioöring några centimeter därifrån, blåser P'' ett
särskilt sätt och se! vips hoppar slanten i en vacker båge upp från hordet
och hamnar i g laset. l sanning underbart!
Den konsten kan jag iin och Hir
gärna ut den tillungdomar som vilja
göra 'suckcs i societen · som uttrycketlöd i våra kretsar...
MG/.
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P G Thelander medaljer, målningar
9 oktober -19 november
Pär Gunnar Thelander föddes 1936
och växte upp nära Humlegårde n i
Stockholm. Redan under skoltiden
målade han. Familjen var mycket
konstintresserad. han studerade vid
Kon. t fack (dekorativ mål ning ) och
Konstakademien.
Under 1962 bodde PGT i Paris
och har sedan återkommit dit många
g<'lngc r. Från 60-talet fram till nu har
han stillit ut sin konst både inom och
utom landet - han har varit specialiserad på oljemålning och grafik.
Han arbetar med många medier och
tycker om au varie ra sig.
Det är först på senare år som PGT
intresserat sig för medaljkonsten.
Han blev inspirerad av en elefant på
en dansk medalj från 1659 vid ett
besök i Kungl. Myntkabinettels gamla utstiillning. Han har sedan studcrat åL~ ki ll iga äldre konstniirer, såväl
svenska som utHindska, men har en
slirski Id svaghet för renässansen. Sedan 1995 har det blivit 19 medaljer.
alla gjutna och med ettu ndantag fria
kons tverk. Många är gju tna hos La
Monnaie i paris- antagligen det enda myn tverk i världen som aktivt
gynnar konsten och regelbundet ordnar utställningar.
PGT hade i vintras en stor separallltställning i konstnärshuset i
Stockholm dä r både målningar och
grafik visades.
Utstiillnin!!sarkitekt är Anna-Lena
Carne.
/IV & LLt

JAZZMEDALJER
KMK förbereder en utställning av medaljer
med jazz som motiv. Medaljer som
avporträtterar jazzmusiker och jazz i mera
symbolisk form kommer att ingå.
Utställningen öppnas i januari 2000.
Känner någon av SNT:s kunniga läsare
till någon medalj med motiv ur
jazzvärlden är undertecknad mycket
lacksam för upplysningar.

Torbjörn Sundquist
Tel 08·519 553 35 • mobil 0708 - 82 46 50
Fax08·411 2214

Wischn, l an & Lagcrqvist, Lurs

0.: Medaljskulptöre n PG Thclander. Utställningskntulog. formgi·
ven av Nils Åberg. 24 s. Illustrerad.
Pris 50 kr.
KATALOG EN INLEDS med en kort
beskrivning av medaljens historia, fr:'tn
renässansens lwlien direkt iivcr till den
svenska medaljhistorien fra111 tiIl idag.
Sjiilvklan presenteras också konstnären.
19 medaljer ;itcrgcs med vackra bilder
och en mycket ingående herUllande text
kring \';lrjc medalj.
Ja. det är förunderligt v;1d man bn göra
med dessa sm3 nmda ting. Mun ser ju
fonfarande att dc är medaljer. Und!~ iir dc
sannerligen också n5gonting utöver dc
vanliga - sm[l konstverk. sk;1padc med
humor. gHidjc och vtirmc. Han m ä~tc ha
haft hemskt roligt n1ir han gjorde dem.
MGL

sedelkonstnären Eric
Palmq u ist 1908 -1999
Skaparcn av 1965 ·års sedelserie
rn.m., Eric Palmq u i~t. har avlidit 13
september 1999. Han föddes i Viixjö
19 maj 1908.
Mest gjorde s ig Palmquist känd
som bok illustratör, men det blev han
som moderniserade våra sedlar. Hans
första sedel va r den höga valören
l O000 kronor 1958.
Utförligare uppgifter om Eric
Palmquist kan hämtas i SNT 1998:4,
s. 86f.

o
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www.myntkabinettet.se
Det har blivit självklan all institutioner och olika fön:,.ag har s k hemsidor på '"näte t''. Aven Kung liga
Myntkabinenet har sedan öppnandet
av det nya museet i juni 1997 sin
egen hemsida. Hemsidan har bekostats av Postgirot. Syftet Hr nalllrligtvis att locka fl er besökare till museet
men också au föra ut den information
som museets mate rial ger. Det är eu
sätt att förmedla information till skolor, allmiint intresserade personer
och tidningar.
Genom att gå in på myntkabinettets adress www.mvntkahincuct.se
hamnar man pli museets första informationssida. Hiir finn s möjlighet att
besöka museet och viilja någon av de
olika utställningsdclarna. En kort information samt en bild frfl n utställningen ger en inblick i vad som viin-

tar vid ett riktigt besök ''IR L'" (in real
Iife) på museet.
KMK vänder sig också till skolorna och !!er en kon information om
materialets spännvidd och möjligheter till anpassning till olika skolämnen. Vidare ges information om
museets olika specialvisningar. möjlighet till konferensbokningar och
muscibutikens och Myntkrogens utbud. Genom att gå in på rubriken
Svensk numismatik ft1r besökaren
en introduktion i ämnet numismatik
samt en möjlighet au fä veta mer om
Sveriges rnynthistoria. l nom kort
kommer denna del iiven all få bilder.
För pressen linns bilder och pressinformation som förnyas alllcftersom
nya utställningar öppnas.
Vårt mål är au hemsidan inte ska
upplevas som statisk uwn ska st[indigt förnyas. KMK har iin så liingc
ingen lanksida. Anledningen till detta ar svårigheten att hålla liinkar uppdaterade. He msidan ii r im c heller siirskilt interaktiv. något vi hoppas att
kunna ändra på inom en snar framtid.
Har du frågor som rör numismatik
eller museet i stort går det hra att
skicka c-post: infoCromymkahinettet.sc.
Richard Kjellgren och

E t '(l

Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileumsmynt årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor. polletter och medaljer.

Prislistor gratis.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Box 4. 761 21 Norrtälje
Tel. 0176-168 26, Fax 0176- 168 56
INTERNETADRESS:

http://www.nmh-mynt.a.se/index.hlm

SÄLJES
Oscar 111874-1907
alla utgivna år - Kval 1? -1 till 1+
1 öre
2 öre
5 öre
1Oöre
25 öre

-

33 ex
32 ex
32 ex
22 ex
19 ex

-

800 kr
200 kr
300 kr
1000 kr
500 kr

Hans Kelding 019 -18 46 64

Drottninggatan 40, 702 22 Örebro

IViJt.!/m

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag l tio
olika städer i landet. Föreningen är ensam l sitt slag l Sverige.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och
utöka sina tjänster.
B. Ahlström Mynthandel AB

Myntinvest Corona

J. Pedersen Mynthandel

Norrmalmstorg t , 1 tr..
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08-10 10 10. Fax 08·678 77 77

Östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING
Tel./ lax 0155-28 63 25

Norra Strandgatan 30
Box t320. 251 13 HELSINGBORG
Tel.lfax 042-12 25 28

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

Sveavägen 96
Box 195 07. 104 32 STOCKHOLM
Tel./lax 06-673 34 23

Dala Mynt- och frimä rkshandel

Myntsamlarnas Postorder

Box 307, 791 27 FALUN
Tel. 023· 142 so

Prästkragevågen 4 B, 245 63 HJARUP
Tel. 040 -46 tt40

Karlskrona Mynthandel

Ulf Nordlinds Mynthandel AB

Hantverkaregatan 11. 371 35 KARLSKRONA
Tel. 0455-8t3 73

Kronans Mynt
Västra Hamngatan 6. 4 11 17 GÖTEBORG
Tel. 03 1-13 55 8 1

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

l unds Mynthandel
Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel.llax 046-14 43 69

Malmö Mynthandel
Kaleooegalan 9. 211 35 MALMÖ
Tel. 040-611 65 44
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Mynt & Medaljer

Kartavägen 46
Box 5 132, 102 43 STOCKHOLM
Tel. 06·662 62 6 1. Fax08·66 1 62 13

Norrtälje Mynt AB
Nils Fcrlins gränd l
Box 4. 76 1 21 NORRTAWE
Tel. 0176- 168 26. Fax 0176- 168 56

J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24, 503 33 BORAS
Tel. 033 · 41 24 96, Fax 033·41 87 55

Selins Mynthandel
Regeringsgatan 6. 103 27 STOCKHOLM
Tei.06 ·4115081. Fax08-4115223

Strandbergs Mynthandel
Arsenalsgatan 8 C
Box 7377. 103 91 STOCKHOLM
Tel. 08·61 1 0 1 10. Fax 08·6 11 32 95

Ticalen Mynthandel
stureplatsen 3. 4 11 39 GÖTEBORG
Tol./lax 031 · 20 8 1 11

Pecunia HB

Håkan Westerlund Mynthandel

Farinvägen 8. 245 33 STA FFANSTORP
Tel. 046-25 21 19

Vasagatan 42. 111 20 STOCKHOLM
Tel. 06 ·411 0807, Fax 08- 2121 96

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19 507, 104 32 Stockholm. Tel. 08-673 34 23, Fax 08-673 34 23
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INTERNATIONELLA
AUKTIONER

Nol'ember:
3-6 Frankfun am Main. Dr. llu"o Pcu>
13
Stockholrn.
B. Ahlstriirn Mynth3ndcl AB
15-16 Bussum. L. Schulrnan
17-18 Sydncy. Noble
2~-26 J\·liinch~n. Hirsch
27
Stockholm. Svcn,ka Nurni,mati,kn
Föreningen

December:
2
New York. Vccchi
9-1 1 Mnnnhcim. KPM
Il
Bruxcllc>. Jean Ebcn SA.
60th Publ ic Auction

Febmuri 2000:
12
Long Beach. Pontcrio
16- 19 MUnchcn. Hirsch
29
Osnabriick, Kli nker

KÖPER
SÄLJER
VARDERAR

FORTLÖPANDE INlÄMNING
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUh.'TIONER
Du som forur/änmar

obj~kr

till oss:

Kom gärna med mer!

Kvalitetsauktioner
o
o
o
tva ganger per ar

Du som hiNills i nu länmar wlgor:
pröva oss!
Dina obje-kl bjuds ut tiiJ \'l r ' 'ärlchomJpän·
nandc kundk.rcu. ~om 3r intrcsscud av ~h...il
MYNT som fr imärken. brev. hJ1ftC'n. vvkort.
handskriftc-r och :.l~lic-bre:v 111 111.'

~- AHLSTRÖMS ~

~ ~VA' W&=w•".
''
l
,z·:
.
MYNTHANDE~~h

Du k•m alltid vara säkc:r p3 au a ltög1c:t mi;jligoo~
pri-\er fti r Din mare riJI. O in 1rygghc1 3r 311
vi h:u· 80-lrig erfarenhel och fi nner glädje i ;m
h;:ilp:1 v~ra kunder cill maximalt r<:~uh:n.
l)Hd~bon och

~~~~
~.

:ldvobccr :lrllitar ofta oss.

t

-- -

GRATIS RÅDGTVNING!

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB

Ring gärna!

•
~~~~~7;1: 3~
MYNTKOMPANIET

0

7

Bitger Jarlsg;.tan 8, 3 tr
l 14 34 STOCKHOI..M

Norm13lmstorg l. ltr.
Box 7662 103 94 STOCKHOLM

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

Il

MYNTMASSA
den 27 november
Öppet: 09.30 - 15.30
Elva mynthandlare från hela Sverige finns denna dag på

KUNGL. MYNTKABINETTET • SLOTTSBACKEN 6, STOCKHOLM
Entrepriset är nedsatt till 30 kr och gäller l1ela museet!

Specialpris på fatöl med smörgås utlovas av MYNTKROGEN!
Svenska Numismatiska Föreningen presenterar sin verksamhet.
Arrangör: Sveriges Mynthandlares Förening. Information: ordf. EIver Duvelius, tel. 08 • 673 34 23
Mer info se sid 147.
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Kungl. Myntkabinettet
Sveriges Ekonomiska Museum
Slottsbacken 6
Stockholm
UTSTÄLLNINGAR
All världens pengar
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som t ex
"Vad är pengar?", "Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengarnas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt!

Rikets finanse r
Visste ni att Sverige har världens älds ta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank. affärsbankerna, 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 l bössa och bank
Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 inrättades den första sparbanken i Sverige - här finns berättelsen.
Myntskatternas magi
Skatter i jorden, vattnet, 1-.-yrkor. källor - massor med mynt av guld, silver och koppar från an tiken.
vikingatid, medeltid samt Lohe-skatten! Skatter från Lappland i norr till Skåne i söder visas i denna
suggestiva utställning. Öppnar 29 april.

Summa summarum
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom.
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också.
MedalJkonsten
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen'! Medaljens mer än 500 år långa historia är temat för detta
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna. fantastiska klenoder, renässansmedaljer och Gustav lll:s historia.

Museets öppettlde.r
Tisdag-Söndag
Måndag

10-16
Stängt

ANNAN VERKSAMHET
Muselbutik
l en trehallen finns butik med rörsälj ni ng av smycken, souvenirer, vykort och litteratur med anknytning till museets samlingsområden. Tel. 08 -.5195 5304.

Konferens- och festlokaler
Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 72 personer. Lovisa
Ulrikas bibliotek är ett exklusivt sammanträdesrum för 14 - 18 personer. Två mindre grupprum för
4 -8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstensgolv och ockragula väggar lämpar sig väl för cocktails. mottagningar, dans och andra festligheter. Tel. 08·5195 53/0.
Myntkrog en, museets restaurang och c.afe
Myntkrogen rymmer fler än 70 personer och har lullständiga rättigheter. Vardagar serveras husmanskost och lättare rätter dagtid. Kvällarnas festvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. Tel. 08·10 45 90. fax 08-22 43 90.

