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Höstprogrammet
oktober· december 1977
KL U BBMöTE. Onsdagen den 12 oktober kl 18.30. östermalmsg. 81.
Kåse ri av Tarnås Sårkåny: Ett år i USA och numismatiska upplevelser dä r.
AUKTJON äger rum tisdagen den 25 och onsdagen den 26 oktober i
Sta tens historiska museum, Stockholm, k l 18.40 (visning kl 17.00 -18.30) .
Ingång från Storgatan 4 1.
KLUBBMöTE. Onsdagen den 9 november kl 18.30. östermalmsg. 81.
Ämnet är S:t Barthelemy. Frank Olrog berättar.
EXTRA ARSMöTE och KLUBBMöTE. Onsdagen den 23 november
kl 18.30. östermalmsg. 8 1. l. Fråga om höjning av årsavgiften. 2. Nytt
kontrakt angående de positionen av Svenssons samlingar i Kungl Myntkabinettet.
Ernst Nathorst-Böös talar om gamla aktiebrev och deras historia.
KLUBBMöTE. Onsdagen den 14 december kl 18.30. östermalmsg. 81.
Aret avslutas med "liten julfest".

Myntverkets årsset 1976
dvs valörerna 5 kronor - 5 öre i plastförpackning, fin ns ännu kvar i
lager och varje medlem som ännu ej beställt detta kan erhålla 2 set för
23 kr/st fram till årsskiftet. Även 50-kronor 1976 finns i lager och-medlemspriset ä r 53 kr (högst 2 st per medlem). Porto tillkommer.

Smärre skrifter nr 2
Vi påminner om den nyutkomna, illustrerade beskrivningen över SNF:s
medaljer (59 nummer) som medlemmarna erhåller från kansliet mot
7 kr i frimärken eller motsvarande belopp insatt på postgiro 15 00 07-3.
Pris för icke-medlemmar 15 kr.
Svenska Numismatiska F öreningens adress: Östermalmsgatan 81,
114 50 STOCKHOLM. Telefon 08-67 55 98 (10-13), stängt lörd/sönd.
Postgiro 15 00 07 -3.
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LARS O LAGERQVIST, BERTEL TINGSTROM, BJARNE AHLSTROM

•

l
En liten grupp historiskt intresserade vänner gjorde i augusti
i år ett privat besök i Estland. Huvudsyftet med besöket var
att få ett personligt intryck av de omfattande, skickligt ledda
utgrävnings- och konserveringsarbeten , som för närvarande
pågår i ett flertal kyrka- och klosterruiner från medeltiden,
främst det gamla birgittinklostret strax utanför Tallinn, Pirita.
Initiativtagare var fil dr Torgny Lindgren, Uppsala, som
också var reseledare tillsammans med bibliotekarien
Johannes Raag, Uppsala.

I gruppen ingick dc två främsta
svenska Birgittaforskarna, nämligen
docenten Aron Andersson från Statens H istoriska Muscum och docenten Tore Nyberg från Odense Universitet. l gruppen ingick också fyra
numismatiker: Lars O Lagerqvist,
Bertel Tingström, Bjarne Ahlström
och Ulf Nordlind.
Numismatikerna var under de tre
första dagarna omhändertagna av
dr Arkadi Molwygin vid Estniska
Vetenskapsakademiens historiska
institution (se bilden). Hans specialinri~tning är östersjöområdets
4

myntomlopp under vikingatid och
medeltid; 1968 var han för övrigt i
Sverige och höll föredrag i Svenska
Numismatiska Föreningens regi i
Statens Historiska Museum samt
gästade K ungl Myntkabi nettet.
Detta avsatte en viktig uppsats i
Nordisk Numismatisk Arsskrift
1969. Dr Molwygin tog emot oss
med största gästfrihet och lät oss se
allt i såväl Vetenskapsakademiens
ägo som i Historiska M useet i Tal·
linn. Det ä r främst fynden som är
intressanta, även om dc systema·
tiska samlingarna inte ä r obetyd-

liga; de saknar dock nästan helt
guldmynt och praktpräglingar samt
riksdalrar. Mera hä rom nedan.
M yntfynde n från den svenska t i·
den (Reva!, som Tallinn då kallades, var svensk besittning 15611710) bestod av låga valörer; en
stor skatt innehöll nästan uteslutande Johan ll l:s Revalskillingar. De
medeltida, som Molwygin till stor
del kortfattat berört i sin ovannämnda uppsats i NNA, ä r delvis
av stor vikt för svensk forskning.
Vi fick tillfälle att se inte mindre
än 6 penningar från Sigluna, en
från Olof Skötkonung och 5 från
Anund Jakob. F lera av dem har berörts av Tuukka Talvio vid Myntkabinettet i Helsingfors (se bl a hans
uppsats i NNUM 1977/6).
Penningen från Olof Skötkonug
är ur ett fynd från Räägi by i Karja
sn, norra ösel, och har den kända
inskriften IN NOM l NE DNI M C
på frånsidan (hos Lars O Lage rqvist, Sveriges m ynt under vikingatid och medeltid, Stockholm 1970,
beskriven som nr 7 under Olof).
De latinska orden betyder "i Guds
namn", medan " M C" med tvekan
tolkats som " M(onetarius) G(odwine)", i så fall en förkortning för

en av de flitigaste myntmästarna.
När vi kommer till den mycket
sällsyntare Anund Jakob - vars
mynt slogs på 1020-talet - kan det
verka förvånande, att så många ex·
emplar av det dryga 30-tal, som är
kända, påträffats i Estland. Emellertid har åtskilliga sådana mynt
gått österut och är publicerade ur
fynd från Finland och från slaviskt
område. Andra har hittats i Norge,
senast 1950 i ett fynd från Trond·
heim. Av de fem mynten i T allinn
har två hittills okända frånsidor. De
kommer att publiceras av Molwy·
gin och Talvio. Här skall dessa och
de tre tidigare kända endast omnämnas i korthet:
l. Av typ I (dvs med stort kors
på frånsidan) enligt Lagerqvists
ovannämnda bok finns en penning
med ny frånsida, där inskriften är
barbariserad, dvs inte ger någon begriplig mening. Den erinrar närmast
om Lagerqvist nr 3 och har samma
åtsida som denna. Myntet ligger i
ett fynd från Vao by i Rakvere räjong, som nyligen påträffats.
2. Av typ II - kung med hjälm
på åtsidan, litet kors med punkter
i vinklarna på frånsidan - skall
först nämnas ett trasigt exemplar
från en skatt påträffad i Kuigatsi,
i nuvarande Valks räjong. Det ä r
identiskt med Lagerqvist nr 7,
myntmästare Thormoth.
3. Av samma typ är ett mynt
från Levala, i nordöstra Estland,
motsvarande Lagerqvist nr 8, mynt·
mästare Castra.
4. Med samma åtsida, men helt
barbariserad frånsida (ej hos Lagerqvist) ä r en " ny" penning ur ett
fynd från Vaiga-trakten, i nuvarande Jögeva räjong.
5. l Tallions Historiska Museum
bearbetas för närvarande en skatt
om mer än 1.000 vikingatida mynt,
nedlagd efter l 050. Den har påträ f·
fats i Maidla, i nuvarande Rapla rä·
jong, och innehåller ett mynt av
Lagerqvists typ VIII (närmast som
typ Il, men utgiven av Knut den
store, som en kort tid i slutet av
1020-talet tycks ha härskat i Svealand). Det är identiskt med Lagerqvist nr 15, med förvirrade inskrif·
ter på bägge sidor, men där namnet
CNVT kan urskiljas. Fyra identiska exemplar ligger i fyndet från
Trondheim: Talvio har dessutom
påpekat, att det ä r känt i östliga
fynd, och här kommer alltså ännu
ett.
Vi fick tillfälle att gå igenom

Dr A. M olwygin, Tallinn, chef /Ör Vetenskapsakademiens numismatiska
avdelning.

några senare fynd, som också i
korthet måste nämnas. Fyndet från
Tamse på Muhu, i nuvarande Kin·
gissepa räjong, publicerat 1970 av
Molwygin, innehåller dels tyska
mynt ca 1180-1200, dels gotländska
mynt av den äldsta typen (Lagerqvist grupp XX, Thordeman, Sveriges medeltidmynt, 1936, grupp n
och Ila). Molwygin daterar fyndet
till 1206, då kung Valdemar Sejr av
Danmark anföll öset. Det utgör
en fin bekräftelse på Thordemans
datering av dessa mynt och ett in·
direkt fastställande av att nästa
gotländska myntemission (Lagerqvist grupp XXI-XXII, Thordeman
grupp Ilb och III) ännu ej börjat
utmyntas; den brukar tidsfästas till
ca 1210-1270.
Inte mindre än tre fynd är mycket viktiga för datering av de äldre
örtugarna (gotarna) från Gotland.
Dessa har som bekant samma typ
- lilja på åtsidan, lammet på frånsidan - från 1320-talet till ca 1450.
De yngsta typerna är mindre till
formatet och har låg silverhalt. men
1300-talets gotar är alla ungefär
lika stora och mycket få fynd har
påträffats som kunnat bidra till att
tidsfästa de många varianterna.
Egentligen var endast tre skatter av
intresse, bland dem en från Korsbetningens gravar utanför Visby,
med andra ord klart daterad till
Valdemar Alterdags erövring 1361.
Nu finns inte mindre än tre fynd

från sydöstra Estland, ej långt från
Peipus-sjön, därav två ganska stora,
som innehåller gotar och vars nedläggning enligt M olwygin måste ha
ägt rum ca 1375. Dessa mynt måste
närmare studeras och kommer säkert att hjälpa oss att få fram en
säkrare sekvens än den som dans·
ken P Hauberg framlade 1891 i sin
kända "Gullands myntvresen".
Den systematiska samlingen av
svenska mynt från nyare tiden är
mager. Den består nästan uteslutan·
de av småmynt och saknar i huvudsak intressanta typer. skattfynden,
som ligger registrerade var för sig
i lådor och myntpåsar, visade sig
emellertid innehålla en hel del bra
material. Alltefter fyndets art bestod de svenska mynten av enstaka
exemplar eller större antal. I senare
fall rörde det sig mest om småmynt,
de flesta slagna för Erik XlV eller
Johan rn i Stockholm eller Reva!.
Vi såg ett exemplar av Gustav Vasas Uppsala l öre 1523, perforerat.
r en skatt med något större mynt
fanns ett exemplar av halvmarken
1560 med årtalet i omskriften. Den
är betecknad som unik hos Ahlström, nr 133a; det finns i Kungl
Myntkabinettet. Nu är myntet känt
i två exemplar. I en annan skatt låg
ett ganska bra ex av 2 öre 1609
Göteborg, ett sällsynt mynt. En ör·
tug utan årtal från Johan III (= typ
1590) var hittills helt okänd.
Forts på sid 31
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HARALD NILSSON och MILLE TORNBLOM

Nordisk konferens
i spårämnesanalys
Den 23-26 augusti 1977 hölls den 6 :e Nordiska
konferensen i spårämnesanalys i Södertälje med Svenska
Kemistsamfundet som arrangör. Arets konferens var
delvis upplagd med tanke på tillämpning inom arkeologin;
dessutom ingick ett besök på Ostasiatiska museet.

Inom arkeologi och numismatik
har elementanalys, dvs fastställande av vilka element (grundämnen)
som ingår i ett objekt (kvalitativ
analys) och i vilka koncentrationer (kvantitativ analys) kommit
att få allt större betydelse. Spårämnesanalys innebär att man detekterar (bestämmer) element, som
förekommer i mycket små halter,
bråkdela r av procent, och vilka i
det arkeologiska materialet inte
tillförts materialet medvetet utan
har sitt ursprung i råvaran.
Konferensen pågick i fyra dagar. De två första ägnades dels åt
tolerabla fel i analysresultaten,
dels åt statistisk utvärdering av erhållna analysresultat. Vilka fel som
kan tolereras är avhängigt av hur
resultaten skall användas och nägot facit kan ej ges. Att dra slutsatser av resultaten är av primiir
betydelse; en serie analyssiffror
utan sammanhang saknar vcten~.kapligt värde. Av denna anlednnig
agnas en hel dag åt utvärdering av
resultat med hjälp av olika s tatistiska metoder. Målet med samtliga
var att finna bestämda sammanhang i det material som analyserats. Ett par av dessa föredrag
illustrerades med exempel ur arkeologiskt material. Docent Svante
Wold, Umeå Universitet. institutionen för organisk kemi, presenterade SIMCA-metoden, en metod
för gruppering av stora datamängder. Behandlingen ·utföres med
hjälp av ett dataprogram och ger
ett snabbt och (i bästa fall) cnty6

digt resultat, nämligen antingen
att materialet grupperar sig enligt
ett bestämt mönster eller att något
sammanhang inte existerar.
De två sista dagarna ägnades åt
konkreta exempel på olika metoder för spårämnesanalys. Generellt
sett kan man dela in kemiska analysmetoder i förstörande och ickeförstörande metoder. Vid förstörande analys förbrukas provet, vid
icke-förstörande förbli r det intakt.
I detta sammanhang bör påpekas
att även icke-förstörande metoder
ofta måste skada det föremål som
skall analyseras. Detta blir aktuellt
om föremålet ifråga är för stort
provhållarc.
instrumentets
för
Provtagning måste då ske. De analysmetoder som prsenterades var
följande:
F örstörande
a) A tomabsorptionsspektrofoto-

metri. Denna metod är mycket
exakt och kräver endast mycket
små provmängder (något JO-tal
mg).
b) SIMS-metoden presenterades av
docent Alexander Lodding, Chalmers; metoden är mycket exakt
men dyrbar och endast få personer
behärskar analysmetoden.
Icke-förstörande
a) Röntgcnnuorescensspektrometriska metoder mäter endast i förcmålens yta . Två varianter presente·
rades: energidispersiv röntgenfluorescens och den s k PIXE-metoden
(protoninduccrad röntgenemission).

Konvertionell (våglängdsdispersiv)
röntgenfluorescens ger uppgifter
om vilka ä mnen som finns i ytsllik·
tet och en ungefärlig uppgift om i
hur stor mängd ä mnena finns; den
cncrgidispersiva röntgenfluorescensen anger dessutom i hur stor
mängd ämnena finns.
PIXE-metoden har den fördelen
att man kan mäta även på mycket
begränsade ytor; metoden är dessutom relativt billig; 10-20 ämnen
per prov kosta r ca 150: - .
b) Neutronaktiveringsanalys är en
metod som ger den totala sammans:ittningen i provet (alltså inte bara
ytan); nackdelen är att provet blir
radioaktivt. Aktiviteten avtar emellertid normalt ganska snabbt, vanligen på några minuter. Betydande
fel i resultaten kan emellertid uppstå. Undersökning och eliminering
av dessa fel redovisades i ett föredrag. Metoden är relativt dyrbar.
Som slutsats av konferensen kan
sägas att någon enkel, billig och
snabb icke-förstörande metod för
t ex äkthetsanalyser inte existerar.
Därmot finns flera metoder som
är exakta och alltsä tillförlitliga
under förutsättning att lämpligt
referensmaterial i form av korrekt
sammansättning i ett äk ta mynt
finns att tillgå. Metodernas nackdelar är antingen att de ä r förstörande (atomabsorptionsspektrofotomctri, provmängd något 10-tal
mg) eller att de är kostnadskräva ndc (ncutronaktiveringsanalys: 150
kr/ mynt/3 ämnen).
Någon samlad kongressrapport
kommer inte att utges; de flesta resultaten kommer att publiceras i
olika kemiska tidskrifter. En kort
litteraturlista för den intresserade
följer nedan:
Kemisk tidsk rift
M etlwd.1· of chemical and metallurgical investigation of ancicnt coinagc. A symposium held by the
Royal Numismatic. Society at Burlington House, London on 9-11
December 1970. Ed. by E T Hall
and D M Metcalf. (Royal Numismatic Society, Spec Publication No
R) London 1972. (l nnchållcr ytterligare litteraturförteckning och
teknisk ordlista.)
Ardraeom etry 1958- ( Behandlar
naturvetenskapliga metoder anvä nda på arkeologiskt material.) Oxford.
Th e Numismatic Clmmicle. Royal
Num. Society London.

Fahnehielmare
och
långrockar

Trots att 1772 års regeringsform förbjöd
kungen att börja anfallskrig och trots
att hans rådgivare såväl av militära som av
ekonomiska skäl avrådde honom började
Gustav III den 29 juni 1788 krig mot Ryssland.
Sveriges statsfinanser var redan vid
krigets början ansträngda; de fördärvades
ytterligare under kriget.

Av TORGNY LINDGREN

Vid 1789 å rs riksdag föreslog statssekrteraren friherre Erik Ruuth i
hemliga utsko ttet den 24 februari,
att pengar till de omedelbara krigsutgifterna skulle anskaffas genom
upplåning inom landet på det sättet, att ett Rikets Ständers kontor
gav ut obligationer på större och
mindre summor med 4 procents
årlig ränta. "Desse obligationer
blefvo förmodellgen gå ngbare som
banco-sedlar", trodde Ruuth. Förslaget väckte kritik. Med tanke på
vad som sedermera fakti skt inträffade är det intressant att notera e tt
uttalande om de föreslagna obligationerna den 26 februari 1789: det
gick ut på att två o lika slags sedelmynt, ett "imaginairt" och ett
" reellt", inte kunde vara gångbara
sida vid sida: det "reella", dvs bankens sedlar, skulle försvinna. Ruuth
modifierade sedermera den10mars
1789 sitt förslag: av de projekteradc obligatio nerna skulle inte mer
än 500.000 a 600.000 riksdale r ges
ut, räntan skulle bli 3 %, obligationernas minimivalör s kulle bli 5
riksdaler och återbetalningstiden
skulle bli l eller 2 år. Ruuth kallade nu de förslagna obligationerna
för "creclit sedlar", och han an-

tydde, att de skulle kunna komma
att tas emot till underkurs i allmänna rörelsen: "Credit sedlama
visar ganska snart, huruvida de
blifva löpande utan agio eller ej."
Det är all anledning att notera, att
idegivaren till riksgäldssedlarna på
ett så tidigt stadium yttrade sådana
farhågor.
Hemliga utskottet biföll Ruuths
förslag, under förutsättning att kreditsedelsutgivningen inte ökades
över 600.000 riksdaler. Men i riksgliidskontorets instruktion smusslades orden "till en början" in. Under
1789-1790 gav riksgäldskontoret
ut över 8 miljoner riksdaler i dylika räntebärande obligationer eller
"credit sedlar", ställda på 1 eller
2 ilr.
Riksgäldskontoret hade praktiskt
taget från första början svårighet
att lösa in sina sedlar med silvermyn t. Därför började riksgäldssedlarna snart att i a llmänna rörelsen gå med underkurs gentemot
silvermyntet och bankens med silvermynt inlösbara sedlar. Det var
denna underkurs, som åsyftades,
när det talades om agio för riksgäldssedlama. Ett agio av 50 % innebar, att ett belopp i silve rmynt

eller bankosedla r måste ökas med
50 %, om betalning skulle ske i
riksgäldssedlar. Det är självklart,
att detta förde med sig stora ekonomiska svårigheter både för det
allmänna och för medborgarna.
Kungl Maj:t beviljade den 25
juli 1790 riksgäldskontoret 6 månaders uppskov med sedelinlösningen; den 10 januari 1791 tillät
kungl maj:t, att inlösningen sköts
upp på obestämd tid. Enligt 'Sist·
nämnda kungörelse skulle ränta inte beräknas på kreditsedlarna efter
den l O mars 1791; genom kungl
maj:ts kungörelse den 13mars 1792
skulle äve n tidigare upplupen ränta
försvinna.
Silvermyntet och bankosedlarna
började försvinna ur rörelsen.
Oredan ökades genom att det
förutom riksgäldssedlarna fanns
två andra i samband med kriget
uppkomna sedlar, eller sedelsubstitut, utelöpande bland allmänheten. Det var dels finska generalkrigskommissariatets polletter, dels
utredningskommissionens obligationer. - Med hänsyn till att polletter kanske vanligen uppfattas
som metallföremäl är det anledning
att framhålla, a tt finska general7

krigskommissariatets polletter var
utställda på papper.
Idegivare till finska generalkrigskommissariatets polletter v:lr kam·
marrevisionsrådet Per Georg F:lhnehielm, som tjänstgjorde som generalkrigskommissarie. För :ltt dryga ut faltkassan började han ge ut
ett slags anvisningar på denna.
Dessa anvisningar löd på små belopp: de gavs nämligen ut i mindre
än 12 valörer från 2 riksdaler ner
till 8 s killingar specie. Polletterna
gällde i innehavarens hand, och dc
cirkulerade som betalningsmedel i
allmänna rörelsen med underkurs
liksom riksgäldssedlarna och löstes
slutligen in med sådana efter sitt
nominella vä rde.
fick
Utredningskommissionen
den 11 mars 1790 kung maj:ts bemyndigande att endast med obligationer med 6 % årlig ränta betala
leveranser till kronan i samband
med kriget; sådana obligationer
skulle få ges ut till ett belopp av
1,3 m iljoner riksdaler. Kungl maj:t
bestämde senare den 18 oktober
1790, att även andra verk i behövlig omfattning i och för likviderandet av obetalda krigsomkostnader skulle rekvirera sådana obligationer från utredningskommissionen; något maximibelopp för obligationsutgivningen fastställdes in-
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te. Dessa obligationer, som var
ställda till innehavaren, cirkulerade
likaledes som betalningsmedel i
allmänna rörelsen med underkurs
liksom riksgäldssedlarna och inlöstes slutligen med sådana efter
sitt nominella värde.
Kriget slutade genom freden i
Värälä den 14 augusti 1790, men
utgivningen av finska generalkrigskommissariatets polletter och utredningskommissionens obligationer upphörde inte i och med krigsslutet. Beloppet utelöpande finska
generalkrigskommissariatets polletter beräknades 1792 utgöra 1,3
miljoner riksdaler och beloppet
utelöpande utredningskommissionens obligationer 4,0 miljoner
riksdaler.
Finska generalkrigskommissariatets polletter var stämplade med
Per Georg Fahnehielms kraftiga
och lättlästa namnteckning i faksimil (III l); det gjorde, att almän hcten kallade polletterna för "fahnehielmare". Utredningskommissionens obligationer hade ett för sedlar, eller sedelsubstitut, ovanligt
stort format, nämligen 330 X 200
millimeter: de va r sålunda markerat avlånga (III 2). Formatet gav
upphov till att allmänheten kalJade dessa obligationer för " långrockar".

Alla, som har intresserat sig för
Sveriges sedelhistoria, känner till
sedelbenämningarna " fahnehielmarc" och "långrockar": de har ofta
berörts i tidigare numismatisk litteratur. Men när började de begagnas?
Vi har funnit en red mycket tidiga belägg för dessa benämningar
i en dagbok, som började 1790.
Den är skriven av vice myntguardicnen Peter Jakob Hielm, som
har kallat den "Sqvaller i politiquen m m" (handskrift D 1004 i
kungl biblioteket, Stockholm). Om Hjelm se Svenskt biografiskt
lexikon, band 19, s 104 ff).
Hjelm skriver i slutet av oktober
1790: "Det sades nu att konungen
alldeles icke vill kännas vid Fahnhjelmska sedlarne. Folket mumlar
för dc många sedlar på 4-6 år,
hvarmed alla lefverenser betalas
af utredningen, ehuru därpå beräknas intresse till 6 procent." Här
talar han sålunda om utredningskommissionens "sedlar", inte obligationer. l början av november
berättar han: " l Finland hafva
bönderne fått inlösa skatterätten
på 5000 hemman för 40 rd r stycket
med Fahnehjelms sedlar."
Den 22 november började han
kalla utredningskommissionens obligationer för "långrockar": " Lå ng-

l/l. 2.
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råckarnc göra många änd r ingar i
t:inkslittcn. Köpmän emot taga här
långråekar till 30-50 procents rabatt och sätta dem i pant hos utl:indninge n fö r fulla s umman emot
6 procents dinta och vinna därpå
ansenligt."
D en 26 november skrive r H jelm:
"Officcrarnc crna nu köpa sig finskutor för fanhjelm ska sedlarna
och handla därmed upp ved i Finland för att sedan sällja här. D et
Ur an n ars ett bedrägeri emot nat ionen dä ri begånget att man satt
sig i besittning af riksgälldsscdl e rnc
och i stället utgifvit Fanchjelms,
som nationen ej crkännt e ller tillltl tit."
D c sista dagarna i november
1790 har Hjelm flera notiser om
"ltlngrockar", sålunda den 27 november: "Några flandri ska köpmän skola mot vissa procents rabatt inlösa vå ra riksgäldssedlar
och långråckar", den 29 november:
"Man skall sällja hus hUr i staden
och därföre taga långråekar i betaln ing, hvilket ock är underligt"
och elen 30 november: " Man talte
ock nu om riksdag, a tt elen to rde
förestå, d å kongen vill ha Fahnhjelmar och lå ngråekar guara nteradc, med flere konster.''
Den l L december säger H jelm :
" M an trodde en förordning i morgon skola uppläsas ::tt Fahnchjelms
sedlar skola här emottagas såsom
betalning vid utskylldc rna."
Ä ven under två följande å re n har
Hjelm mycket a tt berätta o m
"fahnehielmare'' och " långrockar".
Sålunda berätta r han den 23 jan uari 1791 att allmogen i Finland
får '"köpa skatte till frälseheman
för fahnebjelmar".
Den l november 1791 återger
han ett rykte, att pengar, som
hade samlats in t ill und erstöd åt
d e genom Karlskronas brand nödlidande, hade fått oriktig användning: ''De penningar, som influtit
till Carlscrona, hafva verckeligen
blifvit af T oll till konungens beho( använde. D e voro t ill s tor del
gifnc i specie m ynt: men nu gifvas
d c tillbaka i lå ngråekar och Fahnhjclmar, hvarpå dc fattiga folket
förl o rar o troligt."
Utredningskommissio nens obligat ioner var som vi sade h ti r ovan
räntebärande. D en 6 december
1791 skriver H jelm: "'l nteresset för
rikslångdekar skall nu betalas och
stiger t ill 24 tunnor gulld, men det
tros ej kunna ske p å an na t sätt än
ge no m prolongation."
JO

Efter å rsskiftet 1791-92, då
ryktet om en förestående riksdag
blev a llt starkare. talar Hjelm mycket om vad som skulle kunna tänkas ske med "fahnchiclmarna" och
" l(tn grockarna". F örst bcdittar han
de n 8 janua ri 1792: " K ungen skall
växla in lång råekar glupskt för 40
procents rabat." Och så kommer
en rad uppgifter om dc båda sedelsubstitutens blivande öde; den Il
februari: " Det skall ock vara afgjord! att Iångräckarne skola inlösas på l O å r", den 13 februari:
'"Fanhjelm a r tord e inlösas med
riksgälldssedlar, m en långråekar
ställas på sickt med 3 procent.
Långråekar utgöra närmare 400
~in 300 tu nnor gulld. P å F a hnhjelmar lärcr icke vara någon
räkning'', den 20 februari: " Lå ngråckarne skola få 2 proc rän ta och
t O procents å rlig a fbeta lning", den
22 februari: ''Man sade att Fahnhjelmar och långråekar skola inlö·
sas med riksgäldssedlar" och s lutlige n den 23 februari: " Fahnhjelmarnc skola genast infrias med
r iksgU IIdssed lar."
l sina dagboksanteckningar komm er Hjelm också in på de falska
fä lt kassepolle tterna. Sålunda berUllar han den Il december 1791:
""Ifrån ryska sidan inkomma Fan·
hjelmar lasstals, Iiiiverekade där
och man handlar där före och fa;
sin väg. Sådana sedlar finnas ock
m ed namn under som består af
blotta streck, olika till antal", den
24 december samma år: " f Viborg
är e n jude, som gör efter F a nhjclmar och sänder in i Finland och
köper upp allt hvad falt är"' och
den 26 januari 1792: '"En jude är
ock i Abo fasttagen , som kommit
ifrån Villmanstrand med 18.000
rd: i fallska Fahnhjelmar"; ha n har
slutlige n två notiser o m Adolf
Fredrik Munck, n iimlige n den 14
april 1792: "Munckcn skall ej
kunna leda frå n sig dc förfallskade
Fahnhjelmarnc. hvanill fru Fought
tryckt scdlarne·· och den J6 apri l:
··Man sade ock att på Haga Fan·
hjelmar blifvit gjorde på M unc·
k ens begäran åt kun gen." (Om
Munck och dt! fal ska fahnehielmarna, se artikel av Erik Gamby.
NNA 1940, s 149 f, och där i not 2
anförd litteratur.)
Vi har återgett de många belägg
för benämningarna ··fahnehielmare·· och "långrockar". som vi h ar
funnit i Peter Jakob H jelms dagbok, d ä rfö r a tt de visa r. att benämninga rn a var samtida: dc begagna·

des, medan ifrågavarande sedelsubstitut ännu cirkulerade i allmlinna rörelsen.
Guumund Göran Adlerbeth begag nar i sina Historixka a11teck11i11gar (1, s 224) också bcniimningarna "fahnehielmarc" och ''lå ngrockar"; hans anteckningar har
cmellcrtiu inte dagboksform.
A. Platbarzdis uppger (S1•eriges
seeliar Il , s 18) utan angivande av
fåll kassepolletterna
belägg, att
ibland har kallats för "fanscdlar"';
den benäm ningen har vi inte stö tt
på.
l Dagligt Alleha11da den 20 oktober 1790 efterl yses en borttappad
"plånbok med inneliggande 13 el·
ler 14 plåtar uti riksgälds- och
Borgo-sedlar". Bo rgåsediar som vi
skulle skriva o rdet, syftar g ive tvis
på 11ilt kassep olletter: det stod ju
på dem, att de va r utställda i Oorgå
(se iii). En likn ande benämning
har vi funni t i Å bo Tidni11gar den
12 september 1791 i en annons om
a tt någon hade ta p pat "lite t pengar
ungefär 5 r :dl uti Borgo-valuter".
Under t 791 och 1792 talas i anno nser i Å bo Tidningar under köp
och fö rsäljning eller fö rl orat och
u pp h ittat inte sällan om få ltkassepollettcr, men vi har inte funnit
benämningen "fahnehie lmarc" begagnade en enda gång. Den 7 mars
1791 talas om "30 r:d l i krigscassa sedlar" . ·•F ält-cassa polletter" föreko mme r den 5 se ptember
1791 samt den 2 1 maj och Il juni
1792. " Fä lt-cassa sedlar" har vi
funnit fyra gånger: den 7 november, den 5 och 19 december 1791
samt den 26 mars 1792. ""Krigs·
commissariats sedlar" förekommer
den 27 juni 1791; "krigs-commissariatets poletter" har vi funnit den
13, 20 och 27 august i 1792.
l Götheborgs Alleha11da annonserar Pet. Militz den 20 maj 179 1,
att han växlar in "Fahnehjelms obligationer emot en skälig rabatt''.
l nämnda tidning för den 2 l oktober och den 20 december ~amma
år meudelar firman C Arfvidsson
& Co, att den växlar in "kungl gencral-krigs-commissar iatcts i F inla nd obligationer eller sit kallade
Fahnchjelrns sedlar" och ''Hfven
utrednings-commissio nens
kongl
obligationer".
Not iser från Abo och Göteborg
tyder måhända på att benlimningarna ··rah nchiclmarc·· och ··ltlllgrockar" inte var g:ingsc över hela
riket.

Funderingar
kring öresmynt
och varianter från
1500-talet

Av YNGVE ALMER och
INGEMAR CARLSSON

För några år sedan försvann de
sista ettöringarna ur våra fickor,
saknade av få (utom av en del underliga figurer som kallas myntsamlare). Detta slags ettören, vars
anor endast sträcker sig något mer
än 100 år tillbaka i tiden, har bara
namnet gemensamt med sina intressanta föregångare i silver, som
präglades från 1520-talet till år
176 1. De senares ursprung var den
medeltida mynträkningen: l mark
= 8 öre, l öre = 3 örtugar. Under
medeltiden präglades ej större valörer än örtugar, och det var Gustav
Vasa, det svenska myntväsendets
nydanare, som lät slå dc första ett·
örena. Det var tunna silvermynt
med ca 30 mm diameter och en vikt
av omkring 3,5 -4 g samt med årtal
från perioden 1522 · 33. Åtsidans
omskrift är - med några sällsynta
undantag - SANCTUS ER ICUS
REX SWECIE (Erik den hcligc
Sveriges konung). Helgonkonungens namn hade använts på örtugar
från 1400-talct under perioder då
de styrande i Sverige inte ville erkänna de danska unionskungarnas
överhöghet. På ettörena avbildades
nu kungen ståe nde i helfigur och
oftast klädd i rustning och mantel.
(Se fig l .) Före bi Iden är det första
svenska stormynte!, den s k sturemarken från 1512.
l motsats till dc sentida ettöring·
arna representerade dessa 1500-talsmynt ett ganska stort värde, i varje

fall ur vanligt folks synvinkel. En
kunnig yrkesarbetare, t ex en timmerman, hade omkring år 1540 en
dagspenning på 1-1 Yz öre. Präglingen av ettören upphörde i början av
1530-talet. Ar 1536 kom dc första
markmynten: l mark. Yz mark (= 4
öre) och 2 öre ( = Y.; mark, se fig 2).
De hade alla kungens bröstbild.
Nästa gång ettören präglades var
under Erik XfV år 1564. Även de
har kungabiJd i helfigur och omskriften SANCfUS ER ICUS etc.
Därefte r blir det ett uppehåll i öresmyntningen till år 1575.
Under de första åren av Johan
III :s regering, då statens utgifter var
höga på grund av krigen mot Danmark och Ryssland, försökte man
klara situationen genom att utmynta mycket stora belopp i dåligt
mynt. Resultatet blev en svår inflation. Omfattande klagomål hördes

mot dc dåliga mynten - klippingmynt, tvåören och halvören-med
alltmera sjunkande silverhalt. På
den tiden räknades nämligen ett
mindre värde för mynt med låg
silverhalt än för samma valör med
högre silverhalt från tidigare perrioder.
Omkring 1575 började man försöka sanera penningväsendet. De
utelöpande mynten med låg silverhalt växlades in till sänkt kurs. I
stället börjadc man nu prägla mynt
av ny typ i mindre upplagor och
med högre silverhalt. Dessa 1575
års mynt var fyra öre, två öre samt
ett öre, därtill några. få enmark,
och alla förekommer med kungens
bröstbild. ( Bortsett från 1570 och
1571 å rs tvåören saknas hans bild
på inflationsmynten .) Emellertid
har de allra flesta av 1575 års ett·
ören kungens bild i helfigur, liksom

Fog .

Ffg. 2

l

Åtsidan av Gustav Vasas eu öre från
Stockholm (SM typ J eller III) .

Åtsida av tvåöre 1536 eller 1537 (SM
typ 1).
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ffg. 3

Åtsida av Johan /1/:s eliöre 1575 med
stående km1gabild (SM typ Il).

på föregångarnas ettören, men om·
skriften ä r nu TOHA NNES · 3 · D ·
G · SWEC · REX (Johan II I Sveri·
ges konung). 1575 års myntning av
ettören uppgår till 1.266.173, och
ettöret med stående kungabild kan
i dag räknas t i Il de van ligastc 1500·
talsmyntcn. (Se fig 3)
Förhållandet är helt annorlunda
när det gäller ettö ret med bröstbild.
Levin a nger i sin beskrivning över
Joha n l Jl:s mynt att han hade fun·
nit sammanlagt 20 exemplar i dc
privat- och museisamlingar han ha·
de undersökt, och i "Sveriges Mynt
1521·1977" betecknas typen (nr 70)
med R { = 10 exemplar eller färre
i privata samlingar). Denna typ vårt enda ettöre med bröstbild bör alltså ha präglats i liten upplaga
under en kort tid, trots att årets
myntning av ettören var så omfat·
tande. Varför?

En tänkbar förklaring får vi av
en jämförelse med 1575 års tvåören.
(Se fig 4.) Skillnaden i värde motiveras av alt tvåörets finvikt är det
dubbla mot eltörets. De båda myntens storlek och bruttovikt är praktiskt taget densamma, och åtsidorna
är identiska. Skillnaderna finns på
frånsidorna. Utom valörbeteckningarna "Z O" och " l OR" har tvåöret
delad sköld med tre kronor på ena
sidan, folkungalejon på den andra,
medan ettöret har trekronorssköld
lagd på kors och inuti denna en
hjärtsköld med familjevapnet vasen.
Dessa tunna mynt hade ofta svagt
utpräglade partier och kunde efter
en tids omlopp bli ganska otydliga
i detaljerna. Lägg härtill alt läskunnigheten var föga utbredd. Möjligheterna till missförstå nd och bedrägerier var alltså stora, och detta kan
ha varit motivet för en å tergång till
den gamla välkända typen av ett·
ören.
En sak bör emellertid framhållas
i delta sammanhang, och det är att
också 1575 års tvåören numera är
mycket sällsynta. Av Levins beskrivning framgår, att han hade
undersökt minst 36 exemplar. D et
verkliga antalet framgår ej i detta
fall. "Sveriges Mynt" har även här
beteckningen R. Enligt bevarade räkenskaper myntades e ndast 60.603,

flg. 4

Levin typ
SM nr
Diameter•)
Rött vikt•)
Halt")
FinsilverInnehåll")
•) Enligt K A Wallroth

12

l öre 1575

2 öre 1575

XLIII

XLI

10

67
27 mm
3,01 gram

25-26 mm
2,82 gram
250 °/0il
0.71 grnm

500

°/0il

1.50 gram

en ganska liten upplaga. Redan från
Gustav Vasas tid var det brukligt
att kronan lät växla in och mynta
om äldre mynt med högre silverhalt, i samband med att halten i de
nya mynten sänktes. och det ä r därför möjligt att dessa tvåören försvann tillsammans med många andra äld re mynt under nästa svåra
inrlationsperiod i början av 1590talet. En del stannade emellertid
kvar på kistbottnen hos förmöget
folk. som gärna sparade mynt med
högre silverhalt. då ju sådana betraktades som mera värdefulla. En
annan möjlighet ä r att 1575 års tvåö ren fick stanna kvar i statens kassa
och därefter omedelbart blev ommyntade till ettören. Detta kan ha
lönat sig på grund av tvåörets mer
än dubbelt så höga finvikt, och man
hade ii ven brist på silver denna tid.
Om 1575 å rs tvåöre inte skulle ha
släppts ut på marknaden, så blir
ovannämnda an tagande om ettörets
bildframställning kanske mindre
troligt, men för den skull inte helt
osannolikt.
l sin beskrivning över Johan lll:s
mynt. som omfattar inte mindre än
903 nummer, förtecknar Levin noggrant alla varianter beträffande
stavning och skiljetecken i omskriften. Av ettöret med bröstbild anföres sju varianter (nr 454- 460),
olika kombinationer av troligtvis
fyra åtsidor och tre frånsidor. Skillnaderna består i placeringen av
punkter mellan orden. Man har alltså använt alla dessa myntstampar
under en troligen mycket kort tid.
Varför? Det kan naturligtvis vara
fråga om prov med senare ej använda stampar (varvid så många
provmynt genom en ovanligt lycklig
tillfällighet blivit bevarade), eller
man kan ha misslyckats vid härdningen av stamparna, så all de snart
måste kasseras. Men när vi nu har
börjat lägga fram hypoteser, så låt
oss fortsätta med ännu en.
Av dc myntmästarkontrakt, som
finns bevarade från 1500-talet,
framgår det att myntmästarna fick
ersättning med ett visst belopp för
en viss mängd myntat silver. Man
kan väl då även anta att deras anställda fick ersättning med visst belopp för visst antal mynt, de kan
alltså ha arbetat på ackord. Det
gällde i så fall att ha kontroll på
hur mycket var och en av präglarna
producerade. Om t ex sju man samtidigt präglade samma valör, kunde
då inte var och en av dem ha mynt-

stampar, som i någon detalj skilde
sig från dc a ndras? En kunde t ex
ha en ålsidesstam p med omskriften
!OHANNS 3 · D · G · SVEC!E ·
REX· (utan punkt efter IOHANNS,
Levin nr 454), en annan IOHANNS
· 3 osv (med punkt efter JOHA NNS,
Levin nr 455), en tredje IOH ANNS
osv REX: (kolon i stället för punkt
efter REX. Levin nr 456). H ärige·
nom skulle man med säkerhet kun·
na kontrollera vad var och en hade
präglat, och något fusk genom att
den ene flyttade mynt till sin egen
arbetsplats från en grannes blev helt
uteslutet.
En orsak till de många varian·
terna är givetvis att myntstampa rna
inte höll så länge, och att utmyntningarna av småvalörer var omfattande. Man kan dock fråga sig, om
detta kunde motivera att stampa rna
utfö rdes med så många och små
o likheter.
I Numismatiska Meddelanden nr
XX har Axel Wahlstedt skrivit en
artikel med rub riken "Sveriges
mynthistoria under konung Erik
XIV:s regeringstid". Han talar där
bland annat om sådana varianter
som vi här diskuterar: " Man kan
nämligen ... aldrig med visshet ute·
sluta möjligheten däraf, att dylika
små o likheter kunna äga betydelse,
t. ex. såsom igenkänningstecken för
någon viss m yntning, någon särskild
myntmästare eller stäm pelsnida re
eller till och med för att beteckna
en särskild myntort." l Numismatiska Meddelanden nr XXI och
XXI [J samt i sin bok "Gustav Vasas
mynt" har vidare T G Appelgren
påvisat olika tecken som avser vissa
myntmästare och myntskrivare.
Vissa skillnader - särskilt beträffande medeltida mynt utan årtal
- ka n väl sannolikt betyda att de
tillverkats under olika perioder och
kanske med varierande halt. Samma
kan även tä nkas gälla 1500-talsmynt
med årta l. Enligt Wa llroth ändrades silverha lten i klippingarna fyra
gånger under år 1569.
Levin beskriver fyra olika skillnader på bladtecknet upptill på fyramarkens frånsida 1569 (även avbildade på beskrivningens sida 64,
fig 57· 60). På de tre lägre nominalerna från samma år beskriver
han tre skiljaktigheter på bladtecknet. Stavning och skiljetecken varierar också. Efter 1569 är bladtecknet
lika på samtliga rutfo rmiga klip·
pingar från Johan JTI:s tid. Det
vo re önskvärt att få undersökt om

dessa skillnader möjligen innebär
olika silverhalt.
Ett intressant exempel på att sådant förekommit finns i G Galsters
bok "Unionstidens udm0ntninger",
sid 30. Där återges ett brev från
1524, vars innehåll tillskrives mynt·
mästaren i Malmö J0rgen Kock,
som talar om att vissa hemliga
tecken på Kristian Il :s klippingar
kännetecknar olika halt. Det gäller
t ex lejon med uträckta tungor och
"kraaget och kruszet rumpe", lejon
utan tungor och med "sleet rum pe"
osv.
l Birgitta Odens bok " R ikets upp·
börd och utgift" , sid 115, omtalas
att myntmästarna Jost och Hans
Höjer anklagades för att ha försnil·
lat av rikets silver vid utmyntningarna under åren 1562 · 72. De blev
emellertid frikända . I sam band hä rmed meddelades, att undersökta
prover på mynt från denna process
ännu finns bevarade på Kungl
Myntkabinettet (enligt uppgift från
N L Rasmusson till bokens författare). Man kunde alltså tän ka sig
att göra undersökningar av tidigare
präglade mynt. För att sådant skulle
vara möjligt måste man väl ha haft
några kännetecken, som visade från
vilken period m ynten härstammade.
Förändringar av silverhalten kunde
ske när som helst under året och var
inte bundna till årsskiftena.
Birgitta Oden nä mner vidare att
myntmästarna ibland fick rätt att
av eget silver slå mynt för egen räkning, som ett tillägg till deras ordinarie inkomster. Dessutom förekom
det under vissa tider att privatpersoner fick lämna in eget silver för
myntning. Kanske har även utmyntningar för and ra än kronan
försetts med särskilda kännetecken?
Vi har här nämnt några möjliga
orsaker till de många varianterna
bland våra äldre mynt men vill sam tidigt underst ryka, att full säkerhet
- i den mån sådan överhuvud taget
ka n nås - förutsätter omfattande
och noggranna undersökningar.
Säkerligen finns det många, både
samlare och andra intresserade,
som har något att tillägga till ovanstående och som även har egna
ideer om varianternas betydelse. Vi
vore tacksamma om våra läsare
ville meddela sina synpunkter (även
om de är kritiska!) till unde rtecknad Yngve Airner (adress Box 2068,
700 02 Örebro, tel 019-13 50 6 1).
Angående den fortsatta utvecklingen av ettörets typer kan tilläg-

gas, att även de frå n Sigismund har
stående kungabild i helfigur. D et
första ettöret utan kungabild är ett
unikt exemplar (rån 159 1 med vapen på båda sidorna. Ett liknande
präglades 1593, innan Sigismund
hade kommit till Sverige för att
tillträda regeringen. Under hertig
Karls tid som riksföreståndare
präglades ettören 1599- 1603 med
trekronorssköld och vase på ena sidan och med JAHYE (JEHOVA)
i hebreiska bokstäve r inom en strålkrets på den and ra. Då präglades
även 1602 det sista tvåöret med re·
gentens bild. Som kung lät Karl IX
prägla ettören med initialerna CR
(Caro lus Rex) kring en vase på åtsidan, samt tre kronor och lejon på
frå nsidan. Dessa element, alltså regenternas initialer, deras familjevapen eller landets vapen - de tre
kronorna - pryder i olika kombina tioner alla ettören i silver fram
till det sista av år 176 1.

LITTERATU R:
Numismatiska Meddelanden (NM),
utgivna av Svenska Numismatiska
Föreningen.
A Levin Beskrifning af Johan III:s
mynt. NM X I, Stockholm 1887.
T G A ppe/gren Om märken hänsyftande på ämbets- och tjänstemän vid svenska myntve rket. Artikel i NM XXI, Stockholm 1918.
Fortsättning i NM XXIII, Stockholm 1923. A W allistedt Sveriges
mynthistoria under konung Erik
XIV:s regeringstid. Artikel i NM
XX, Stockholm 191 3. KA Wallroth Sveriges mynt 1449- 1917.
NM XX IJ , Stockholm 1918. (Betriiffande utmyn tni ngarnas storlek
snmt myntens mått, vikt och halt.
Dessa uppgifter finns live n i B
Tingströms Svensk numismatisk
uppslagsbok, 3:e upplagan, Stockholm 1972). T G Appe/gren Gustav
Vasas mynt. Stockholm 1933. B
Ah/ström - Y A/mer - B Hemmingsson Sveriges mynt 15211977. Stockholm 1976. (Betecknad
SM i texten.) G Galster Unionstidens udm~n tninger. K~benhavn
1972. L O Lagerqvist-E NathorstBöös Mynt. Stockholm 1968. (Sid.
143-146, kort översikt av Johan
III :s mynthistoria.) Birgitta Oden
Rikets uppbörd och tötgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Lund 1955.
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Elias Bm111er (1647 -1717)
var den fu rste som skrev
om svensket m edctljer.
Av litlo/f Lindberg, 1877.

Carl Reinltultl Berclt ( 170677) beskrev båt/r enskilda
oclt kungliga m rda/jer.
11v Adolf Lillllhc•rg, 1877.

Bror Emil 1/i/debrand
( 1806- 84), VIi r främ ste
medalj/ orsl.ttrc•.
A v A do/f Lindlu:rg, 1887.

Medaljkomminen
• vad gör den?

IJmr Edvarcl llvc/..ert
(1848 -1910) fo;tsal/e
Hildebrands arhete om cle
k lllll(figtl 11/illllf.'S {JI!III/ing·

amu oclt skrev en swr del
av b~s/..ri vningen över
l!IISI..i/du svenskars m edaljer
före 1914.
A v S1•en Kulle, / 917.

Av LARS O LAGERQVIST
M edat;kommitthu ordflirande

Sedan någ ra å r arbetar en särski ld
medaljkommitte inom Svenska Nu·
mismatiska Föreningen. Det intres·
serar säkert MY NT KONTAKTs
läsare a tt veta något om vad denna
kommitte försöker uträtta. Dess ledamöter bestå r av några av SNF:s
styrelse utsedda, medaljkunniga
med lemmar samt en representant
för Kungl Myntkabinettet. F örut·
om rent interna uppgifter - som
att ge SNF:s styrelse råd o m utgiv·
ning av medaljer - ä r dess uppgift
att förbereda en nypublice ring av
alla svenska medaljer sedan 1500·
talet. Anslag har erhållits från Gunna r Ekströms Stiftelse fö r nu misma tisk fo rskn ing.
Som bekant har de svenska medaljerna publicerats flera gå nger.
Några å te rfinns redan i Elias Bren·
n ers Thesaurus ( 169 1, 2:a upplagan
173 1). men framför all t var det Carl
Reinhold Berch som i fl era häften
utgav beskrivningar ö ve r Namn·
kunnige svenske herrars och fruers
skådepenningar ( 1777·8 1) samt dessutom publicerade de av honom kända kungliga medaljerna i s in Be·
skrifning öfwer swenska mynt och
kong/ ..rkådepenningar ( 1773).
Riksantikvarien och chefen för
Kungl Myntkabint:ttet Bror Emil
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Hildebrand, kanske den främste
numismatiker Sverige haft, fann vid
mitten av 1800-talet tiden vara inne
att påbörja nya beskrivninga r av
alla svenska minnespenningar. Medaljer ö ver enskilda svenskar utkom 1860, medan de kungliga och
offentliga medaljerna utgavs - tyvärr utan bilder - i två band 187475 a v Vitterhetsakademien; sistnämnda arbete är alltjämt a lla sam·
lares viktigaste hjälpreda, citerad i
alla kataloger. Den komplette rades
fram till 1890 av B E H yc ke rt i
Numismatiska Meddelanden XII I,
189 1. Sedan dess har ingen k a ta log
över dc ku ngliga medaljerna utgivits. Personmeda ljerna däremot ut·
gavs på nytt, nu med goda register
och illustrationer, i Numi.mwtiska
M eddelanden. nämligen i nr 17: 1-2,
nr 24 och nr 29: 1-2 ( 1914-43). För·
fattare till den förstnämnda var
13 E Hyckert och V E Lilienberg, till
dc två sena re Axel Wahlstcd t. Den
som äger dessa ha r en katalog ö ver
vad som utkommit på detta o mråde
från äldsta tid till och med 1935.
Bro r Emil Hildebrand hade tilllåtit s ig att utes luta en hel ka tego ri
meda ljer som berör vår historia,
nä mligen dem som s lagits av fientliga ma kter - han kunde inte fö rmå sig till att medtaga "dessa o m
rå het och häts khet vittnande a rbe-

ten ... säger han sj ä Iv i s itt förord
1874 (däremot inkluderade han utlä nds ka verk som berör freder med
Sverige, e ller andra angenäma tilldragelser!). Denna brist i katalogen
rättades först 1927 av C A Ossbahr,
som då publice rade den illustrerade
volymen Mynt och m eclalier slagna
för friimmande makter i anledning
av krig mor Sverige, utgiven av
Vitterhetsakademien. Ossbahr har i
likhet med Hildebrand upprättat ett
oumbärligt inskrifts register, men
dessutom bland annat tillagt en
översikt över dc konstnä rer, som
utfört de " fient liga" meda ljerna.
Bägge verken sakn a r emeller tid en
översättning av de la ti ns ka insk rifterna, en i våra dagar a llvarlig brist
- ha nden på hjä rtat. alla medaljsamlare. hur många av Er kan läsa
latinska tänkespråk och and ra, ofta
avsiktligt sammandragna sentenser?
Utöver dessa kataloger finns t:tt
a nta l enskilda medaljkonstnäre r behand lade och deras verk förtecknade. Den första infödde svenske
medaljko nst nä ren Arvid Karlsten
(1647- 171 8), har utforskats av Stig
Stt:nström i dennes doktorsavhandling, även utgiven som Nordisk Nu mismatisk Årsskrift 1945. och den
inne hå lle r också e n illustrerad katalog över konstnäre ns alla arbeten.
Johan Carl Hedlinger ( 1691- 1771)

fic k sina verk ka talogiserade och
avbildade i två a r bete n redan unde r
1700-talet och må nga delst udier ha r
fö ljt och d ess utom finns två monog rafier, av sch weiza ren J Ambe rg
( 1887) och av d en svenske lillera t urhisto rike rn Ka rl Wa rburg ( 1890).
M ynt- och med a ljgravö re n Lea
Ah lborns (1826-97) samtliga medaljarbeten ha r ka talogiserats av
Brita Olsen som bilaga till he nnes
doktorsavha nd ling ( 1962). Ah lborns
efte rträ d a re Ado lf L indberg ( 183919 16) ä r ski ld rad av sonen E rik i
N ord i.!' k Numismatisk Årssk rift
1939 med en ko rtfa tta d u:uvrefö rteck ni ng. Erik L ind berg ( 18731966), fade rns efterträ dare, beha ndla des i sin tu r a v U lla Ehrensvärd
i ett sto rt arbe te 1974, utgive t som
N umismati:;k a M eddelanden 3 1: l.
So m de l två vänta s ka talogen ö ver
Erik Lindbergs alla medaljer.
En de l mo na rkers medaljer har
tag its med i specialutstä llninga r,
dock a ldrig fullstä ndigt, t ex E rik
XIV. Ka rl IX, G ustav Il Ado lf,
Kr ist ina. Den sistnä mnda ä r ga nska
utfö rl igt beha nd la d, dels a v den
svenske d iplomaten Carl Bild t, som
skrev (på fra nska) o m hennes rome rs ka med a ljer ( 1908), de ls i sam ba nd med den sto ra utstä Ilninge n
o m d ro ttn inge n på Na tiona lm useum (1966).
Sammanfattningsvis är a lltså sit ua tionen som fö ljer:
Dc k ung liga och o ffentliga svenska medaljerna finns ka ta logisera d e
fram till 1890, men u ta n bi lder och
översä ttn ing av inskrifter. H ildebrands två volyme r är sedan några
år utsålda. så även H yc kerts supplement. Oss ba h rs komp letter ing av d e
''fient liga" medaljern a tog n yligen
s lut. Ileträ ffa nde personmeda ljern a
ä r situa tio ne n bättre. B E H yckerts
och V E Lilien bergs stora illus tre·
radc ka ta log över a lla som prägla ts
eller gjut its fra m till 1914 (Nu mis·
matirka M edd elanden 17: 1-2) finns
i nyt ryc k. Axe l Wahlstedts fortsättning på ve rk et frå n 1925 (Nu m i.l'·
11111/i.l'ka M eddelanden 24) finn s
också a tt tillgå, med a n dennes upp·
fö ljning till 1936 (Numi.I'IIICHi.l'ka
M eddelaliden 29: 1-2) ny ligen gå tt
ut. men givetvis ka n nytryckas.
o m t illräckligt intresse finn-;. Som
nå m nts är dessa arbeten o m person·
medaljer illustrerade samt försedda
med goda registe r.
Medaljk om mitten har studera t
tillgå ngen på katalog litte ra tur och
indela t d et komma nde a rbetet e fter

a ngelägenhe tsgrad. Arbetsord ningen blir som fö ljer:
l . E n helt ny. ill ust re rad ka ta log
över d c kun gliga och o ffe ntliga meda ljern a ti ll och med Oska r IJ :s d ö d
1907 e lle r fram till fö rsta vä rld skrigets ut b ro tt, dvs 19 14. I nga med a ljer s lagna efte r detta å r ko mmer
a tt tas med. även om de avbilda r
t ex Gustav Vasa. Register över
bland anna t konstnä re r. o rter och
inskrifter upp rä ttas. A Ila inskrifter
på utlä ndska s prå k ö versättes. Ve rke t berä kn as o mfatta tre ba nd .
2. En fortsättning på nr l , o m fatta nd e alla kungliga, offentljga
m fl med a ljer (uto m personmedaljern a) frå n och med 1907 (eller
19 14) fra m till våra d aga r.
3. E n fo rtsättning frå n och med
1936 på beskrivninge n a v sve nska
personmed a ljer fram t ill vå ra dagar, ill ustrerad och med register.
H ä r pla neras a lltså ingen nyutgå va
a v de äld re ka ta logern a, d ä remo t
event ue llt e tt n ytryck av Numismatiska M eddelanden 29: 1-2.
4. En översikt över de n svenska
meda ljens ko nsthisto ria. Detta a rbe te ka n eme llert id inte på bö rj as
fö rrä n de n ya ka talogern a färdigstä llts och v iss ytterliga re a rkivfo rskn ing utförts.
F o rska re och samla re ska ll inte
vä nta sig a tt fö rsta ba ndet av projekt nr l ovan s ka ll ligga på bokha nde lsdiska rna d c nä rmaste å ren.
T ills vida re pågå r genomfoto gra fer ing a v de ä ld re med a ljerna - a rbetet sköts av Ha ns-Åke R osen på
K ung l M yntkabinettet - och vi ha r
ä nn u inte ko mmit t ill K a rl XII (dä r
har emellertid den f ra mlid ne chefen fö r näm nda institutio n. N ils
Lud vig Ras m usson, gjort ett sto rt
fö ra rbete). Arkivstudier måste fö re·
tas, samlinga r gås ige nom, inskrifter översä ttas m m. D et ä r emellertid nödvändigt att så sker. Enligt
kommittens mening bör man inte
vä lja den i och fö r sig lätta re utväg
som på många hå ll tillgr ipits beträffa nde " klassiska". eftersökta ve rk :
ett oförä nd ra t nytr yck a v H ilde·
brands båd a ba nd. Det hjä lper inte
samla ren och ä n mindre fo rska re n
a tt fortsä tt ni ngsvis u tgå f rå n de tta
för sin tid m ycket framståe nde
verk med dess nu mera uppenba ra
br ister och uteslut ningar. Och vad
s kulle vi göra med a lla de me·
d a ljcr som utko mmit efte r 1875
e ller som n yu pptäckts? Nej, a rbetet
mås te ge nomfö ras!

Victor Edvard Lilienberg ( 18391916} avslutade Hyckerts beskrivning
av äldre personmedaljer. A v Sven
Kulle, 1923.

Carl Bildt (185G-1931} utgav forsk ningsresultat om drouning Kristinas
rom erska m edaljer. A v G östa Care/l,
1950.

Carl Allfon Ossba}rr (1859-1925} beskrev de utomlands utgivna, m ot Sverige "fientliga" m edaljerna. A v Gösta
Care/l. 1935.

Axel W ah/SI(•dt (1867-1943) fortsaffc Hyckerts och Lillenbergs be·
skri vningar av personmedaljer fram
till / 936. A v Svante Nilsson. 1939.
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Av TORGNY LINDGREN
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För några å r sedan köpte jag i en
mynthandel i Stockholm den sedel
å 8 skillingar banko, utgiven den
6 augusti 1845, som vi avbildar här
bredvid. Den var ganska illa medfaren, hårt vikt, sönder i vecken och
mycket trasig utefter högra långsidan. Jag har sedermera låtit konservera sedeln.
Anledningen till att jag köpte sedeln, t rots dess dåliga skick. var den
fängslande påskriften på baksidan:
Till Wännen W. Schenström
till Grundtolfskilling
J. Scderholm.
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Ordet grundtolvskilling är intressant. Vi har i MYNTKONTAKT
sett hur mynt och medaljer har lagts
ner i gru ndstenar, antingen som
"tomtemynt" för att skaffa tomtebolycka (majnumret) eller som historiska dokument (septembernumret). Grundtolvskillingen har uppenbarligen överlämnats för att
läggas ner i en grundste~, och ~en
har att döma av dess sk1ck då Jag
köpte den verkligen också legat i
en grundsten. Hur pass vanligt o rdet grundtolvskilling är, kan jag
inte avgöra: det står inte i Svenska
akademiens ordbok, och jag har
inte sett det annat än på min sedel.
M en varför kallas en sedel på åtta
skillingar banko för tolvskilling?
Svaret på den frågan är att allmän:
heten inte räknade i banko utan 1
riksgälds, trots att sedelns valör var
uttryckt i bankovaluta. Enligt 1803
års föro rdning om realisation av
riksgäldssedlarna var en riksdaler
banko = en och en halv riksdaler
riksgälds. Bankosedlarna var alltså
värda en halv gång till så mycket
som riksgäldssedlarna: 8 skilling
banko var sålunda= 12 skilling
riksgä lds.
Den äd le givaren av grundtolvskillingen var bruksägaren Johan
Scderholm (18 13- 1883), som ägde
Nävekvarn. På sedeln har han under sitt namn ritat tecknen för koppar, järn och silver. Däremot är det
svårare att säkert säga vem "Wännen W. Schenström" var. Det kan
ha varit Tsak Wilhelm Schenström
(1818- 1902), som ägde Östuna i
Björskogs socken i Västman land:
han gifte sig nämligen 1846 och kan
därför ha haft an ledning att bygga
något året innan, 1845. Jag tar mycket gä rna emot kommentarer från
MYNTKONTAKTs läsare.
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FIDEM:s 17:e !..tmgress oclr den internationella medaljuiSiällningm
i Budapest 1977. Medalj av Ltis~16 Papp, som vann dennationella tävlingen över delta ämne 1976. Prä/(lad i brons av ungerska myntvuket.

F.I.D.E.M.
i Budapest
Dm svenska delen av utstiillniii/(CII i /Jttclapest
(till höger början av elen spanska). Foto Nils Åberg.

18

Den internationella medaljfederationen (Federation Internatianale
de la Medaille) bildades 1937 som
en sammanslutning av statliga och
privata medaljutgivare. Emellertid
kom såväl konstnärer som samlare
och museifolk att delta i verksamheten. särskilt efter 1945, och 1963
drog man konsekvenserna härav
och ändrade stadgarna, så att sammanslutningen numera omfattar alla
kategorier av medaljintresserade.

Av TAMAS SARKAN Y

FIDEM har - med avbrott fö r
l samband med kongressen an· dc mest centra lt belägna konstgalle·
krigså ren - hå llit 17 kongresser. ordnades en m yntuts tällning från rierna o rdnades en utställning (med
varav dc 15 senaste ha r va rit för- unge rska nationalbankens samling- försäljning), " Medaljkonst 1977",
e nade med uts tällninga r om modern ar över ungersk mynthistoria från ur ungerska konstnä re rs verk. Un·
medaljkonst. Dessa utställninga r Stefan l till vå ra dagar. Någ ra av der fredagens exkursion besöktes
har blivit a llt viktigare manifesta- de no rdiska deltagarna besökte se- bl a Kristliga Museet i Esztcrgom,
tioner: vänne r av seriösa ko nstverk . nare det ungerska m yntkabinettet, där man ordnat e n specialutställ·
ning av re ligiösa meda ljer ur sina
på detta område - gjutna eller fö revisat av dr Gedai.
permanenta rika samlingar; dock fanns inga meationalga lleriets
präglade - får tillfälle a tt bese e tt
omfattande urva l (vanlige n mer än medaljutställning i slottets översta daljer med den heliga Birgitta av
2.000) från ett 25-tal länder. lyssna våning gav e n utmärkt övers ikt av Vadstena_
Vid de avslutande förhandling·
på föredrag och diskutera med ko l- den ungerska medaljkonsten.
En medaljutställning anordnades arna omvaldes La rs O. Lagerqvist
leger. H ittills har alla kongresser
hållits i Eu ropa (i Stockholm 1955). på Transportmuseet med an knyt- till president för ytterliga re två å r
den föregående ( 1975) i K rak6w i ning till transport- och kommuni- med acklamation. Nästa FIDEM ·
P o len och den nyss avslutade i kationsväscndet, en annan med me· kongress ko mmer att äga rum i
Budapest; den ägde rum 5 - Il sep· dicinsk anknytning i "Semmelweis" Lissabon 1979, preliminä rt d en 3- 7
ternber i Ungerska Nationalgalleriet Medicinhistoriska museum. r en av septembe r.
(Magya r Ne mze ti Galeria), inrymt i
det forna kung liga s lottet på höjden
i Buda, fö rs tö rt under 2:a vlirlds·
kriget, men å teru ppbyggt. till d et
yttre oförändrat och till de t inre
helt förnyat som museum.
Lars O. Lage rqvist, sedan 1975
president f ö r F l D EM, redogjorde i
sitt invigningsanförande för medaljkonste ns stä llning. Ha n berö rde bia
två av de viktigaste ämne n som
ko ng ressen skulle behandla: "Förhållandet mellan numismatiken och
medaljkonsten'' och 'Tradi tiona·
lism och modernism i våra dagars
medaljkonst". Ett av dc problem
som ko m ti ll uttryck är att det sak·
nas kontinuerlig kontakt mellan
kongresserna och utställningarna.
Intresset för kongressen från of·
ficiellt ungerskt håll var stort. invigningstal hölls av kulturministern l forna kungliga stoilet på Buda-höjden, mmrerll Ungerska Nationalglllluiet,
höllsIIIställningen liV m odem medaljkonst och Fl VE M :s k ongress. Här syns
och utställningen öppnades av pre- /Ör/allaren t v och m yntdirektor A . BaHen, Kongsberg. Foto Nils Åberg.
sidentrådets vice president. Den
ungerska televisionen intervjuade En mycket modem m edalj är "Vågor" liV rmgusktlll J. Vtimagy, III förd av
Lars O. Lagerqvist och andra del- upphellad pltiSt (1977). Foto N ils Åberg.
tagare om aktuella frågor inom med a ljkonsten; d et kommer att ingå i
e tt två timmars lå ngt temaprog ram,
som kommer a tt sä ndas senare i å r.
Föredragen, också välo rga nisc·
rade och välavvägda till äm ne och
innehåll. hölls av både konstnärer
och museimän. De flesta av före·
dragen förelåg redan vid ankoms·
ten stencilerade på fem språk. D c
utkommer senare i tryck.
Utställningen. som hade fått en
mycket tilltalande och praktisk ut·
formning, omfattade omkring 2.000
medaljer frå n ett 25-tal länder. Utställningskatalogen, som är på drygt
300 s idor, kostar 300 ungerska forint (ca 70 kronor) och kan beställas
från Magyar Nemzeti Galeria ( Bu·
d avåri Palota. H- 1250 Budapest).
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Kan någon skingra
mystiken kring
Göteborgs första
mynt?
Av HARALD WIDEEN

l samband med jubileumsutställningen i Götebo rg å r 1923 utgavs
stora skrifter om staden och dess
s k anstätlers histo ria. Gamla och
Nya Uiclösc skildrades, likas;, det
första Göteborg på Hisingen och
tic första l 00 åren av tic t senare
Götebo rgs historia. Vad man haft

att reda sig med dessförinnan, var
egentligen bara den av rådmannen
Eric Cederbourg år 1739 utgivna
''En kort Beskrifning öfwer Den
wid Wästra Hafvet belägna väl
bekanta och mycket berömliga
Siö-, Handels· och Stapelstaden
Göteborg" . Skriven på svenska

Silverklipping fdm
en fientlig belägring
nv staden Strassburg
på 1600-talet. Det
mycket ovanliga
motivet är hämtat ur
bibeln: Såsom cr1
lilja bland törnen, så
är min älskade
bland jung/mr.

och illustrerad med kopparstick,
har den haft en stor läsekrets i
långa tide r.
Rådmannen kunde läsa latin och
gjortle utdrag ur äldre kiillskrifter
som annars var otillgängliga för
allmlinheten. Han hade en kollega
vid namn Laurent Böker, och av
honom fick han uppgifter om fornHimningar i örgrytc, som var Göteborgs moderförsamling. Privilegiebreven o a offentliga handlingar hade Cederbourg tillgång
till, och han var expert på frågor
som rörde administration och
byggnadsverksamhet. Stadens insignier såsom vapen, sigill och
mynt - ty Göteborg hade tidvis
beskriver och
eget myntverk avbildar han i flera varianter.

Lilja bland törne
Särskilt intressant är vad Cederbourg berättar om sigill och mynt
i det förs ta Göteborg, det som låg
vid Färjenäs på H isingen och hade
två kyrkor - en för protestanter
och en annan för de reformerta
holländare, som spelade en stor
roll i den nyanlagda hamnstaden.
Svenskarna var lutheraner, holländarna calvinister.
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Cederbourg säger, att den calvins ka kyrkan i Göteborg börjat
att som vapen föra " tre liljor, uppväxande ibland tioekasie Tistlar
och T ö rnen" och med de nna in·
skrift: Sigillum Ecclesiae Refor·
matae Gothoburgensis (Sigi ll fö r
Göteborgs reformerade kyrka).
Här är alltså fråga om ett sigill,
varav inte ens ett avt ryck torde
vara känt i våra dagar. Devisen är
hämtad ur Höga visan, dä r brudgummen säger: Som en lilja ibland
törnen så ä r min äls kade bland
jungfrur. - Sigillbilden kan ha
å tergå tt på något träsnitt eller
kopparstick i tidena andaktsböcker.
Verkligt mystisk blir emellertid
saken, när man läser fortsättningen
i Cederbourgs bok: Och har Hans
Majestä t K Carl IX lå tit s lå en
sto r Penning af Silfver, af samma
form och sto rlek som den förra
(d v s sigillet) denna Kyrkian till
åminnelse, hwilcken och för dess
ln signe blefwit brukad, på hwilkcns ena sida, efter den förras aftryck, woro tre Lillior uppväxandes ibla nd T istel och Törne: men på
den andra sidan stod en fullkom ·
men mogen Ek, med tre fri ska

Utdrag'" rådmannen
Eric Cederbot~rgs
Göteborgs-beskrivning
1739 med beskrivning
av en twmcra okänd
"Silverpenning", som
kan ha varit en medalj.

Ollon, och tre Cronor på des tioeka
Stam, den ena ofwanföre den
and ra, hwilken penning jag med
mina egna ögon sedt hos Sahl.
Justitiae Bo rgmästaren här i Staden Hr. H å kan Eckman."

Försvunnet och återfunnet
Karl IX var Göteborgs grundläggare, och det var han som skulle
ha låtit slå eo stor penning av sil·
ver till ··åminnelse" av den reformena kyrkan. Åtsidan s kulle sett
ut som det förut nämna sigillet
men frånsidan skulle haft en helt
annan men snarlik växtsymbolik.
Intet säges om inskrifter. Hade
kungen föranstaltat ''slåendet" av
en sådan penning - något som i
och för sig ka n betvivlas - bör
hans namn ha stå tt på den. Troligen har borgmästa re Ekman, när
han visat detta gamla föremål,
mer än 100 år i efterhand, framfört någon "tradition" rörande
penningens tillkomst. Ka n det ha
varit en dop- eller konfirmationsmedalj? Kan den finnas i någo n
samling i dag? Död eller levande
- så noga som den är beskriven,
tillhör den för visso Göteborgs-

numismatiken och dess gåtor.
Vad bet räffar motiven "lilja
ibland törnen" så är det mycket
sällsynt på mynt och medaljer.
Alla mina spaningar har givet bara
ett napp, och det är den klipping,
tydligen pdiglad i myntsilver, som
avbildas hii rin till. Men den motsvarar precis Cederbourgs beskrivning: tre liljor uppväxande bland
törnen. Omskriften på grekiska
kan vi för tillfållet lämna därhän,
men på baksidan står det på latin,
i översättning: T örnet tränger liljan, dock förkväver det henne ej.
Så består alltid rätts kaffensheten,
trä ngd av fiendskapen.
Klippingen har inget år och
to rde ej vara tillkommen så tidigt
på 1600-talet som Göteborgs-penn ingen. Den s kall ha slagi ts 16738 1, nii r fransmännen hotade Strassburg efter att helt rättsstridigt ha
tagit makten i Hagenau och Colmar. Liljan åsyftar förstås den
oskyldigt trä ngda staden St rassburg. Klippingen såldes 1920 på
a uktio n hos Reichmans i Hallc. Störst ut si k t a tt finna Göteborgspenningen och dess motiv skulle
man nog ha, om man gjorde grund·
liga efterforskningar i Holland.

~tft frtttR:c li~ iom efn i l1~fl1 1 f! ,~ib~ fenuntt mår, at
ben Calvinifl'a .sfQrctian ber f~nlllHlfl~l'e~, pdbtqt)ntfbr" tre
HUjor, upronranbe6 iblcmb ticctaftt l:ifll"r od) Zbrnen, meb
ben bfwet·frrift : Ve lut Lilium in ter Spinas; od) p4 bfn anbr"
fiban,beffe "rb:

W Hl~~

Sigillum Ecclefi.e Reformatre Gothoburgenfis,

<5om roar ben .f)i~ngfta Götheborgs Reformerade stt)rttan6
ocf) anbehga bom flo~ten~ .:\nfeg d: D d) ~at jemte benn4,
tf\t'enwdt :Pan~ IDi"jtftdt .t. Carl ben IX ldtit f(a tn flor
SJ.)enning af 6iltll'tr1 af famma Form od) florfet forn btn fbrt

ra, benna ~t)rctian til dminndfe, ~wilten oct f~r be~ Infigne
Nefwit bnttab, pd ~wiften6 ena fiba, efter ben fbrra~ aftrt)ct,
woro ne .e(Ujor lW\t'hran~e6 iblanb t:ifld od) l:ornt; mtn
pd btn anbca fiban, flob en fulltommen mogen (ft, meb tre
frifra DUon, od) trt <fronor pd be~ tiocfa flam, ben· tna ofs
manfbre ben anbca, ~mitten penning jag meb minatgna bgon
fe bt ~06 6a{)l~ Jufiiriz ~orgmdflaren l) år i <5tabtn .{)r. Hd kan
Eekman.
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Finlands myntverk, Helsingfors
Myntverket har under 1976 präglat följande mynt :
Stycken
A luminiumbrons
Koppamickel
Aluminiumbrons
Aluminiumbrons
Alu miniumbrons
Myntkoppar
Myntaluminium

5
1
50
20
10
5
1

M ark

400.000
12.048.000
7.022.000
20.058.000
10.063.000
25.551.000
34.965.000
110.107.000

mark
mark
penni
penni
penni
penni
penni

2.000.000
12.048.000
3.511.000
4.011.600
1.006.300
1.277.550
349.650
24.204.100

Under 1976 har slagits 6.102 medaljer.
De fördela sig som följer :
Ordenskapitlet för Finlands Vita Ros
Ordensmedaljer :
Första kla ss med guldkors
Silver
Första kla ss
Silver
Andra kla ss
Al.brons
Skidloppet " Pirkka"
Tompak
llvnes-plaketter
Förgyllda
llvnes-plaketter
Försilvrade
llvnes-plaketter
Färgade

1.000
1.500
1.500
2.032
25
20
25
6.102

st.

st.
st.
st.

st.
st.

st.
st.

Myntstölder
Under den senaste tiden har vi
kunnat notera en oroväckande ökning av antalet myntstölder. Museerna i Karlstad (Yärmlands Museum), Söderby-Karl ( Erikskulle),
och Älvdalen (Skansen i Rot) har
haft påhälsning av tjuvar. Det värdefu lla ste bytet fick tjuvarna med
sig fr11n Yiirmlands Museum. Tyvärr har vi än så länge endast fått
en summarisk förteckning över det
tillgripna materialet, som o mfattar
följande mynt :
Gustav Vasa : Daler, 1 mark (2 st)
Erik XIV : 16 o re kl1pping
Johan III : Daler
Karl IX : Riksdaler
Gustav Il Ado lf : Riksdaler
Kristina : Riksda ler, 2 mark
Karl X Gustav: 2 mark
Karl XI : 4 mark (2 st), 2 mark ( 4 st)
Karl XII : Riksdaler (3 st), 4 mark, 2
mark (2 st), 2 carollner,
l earolm
Ulrika Eleonora : s ore
Fredrik l : Riksdaler. 2 mark
Adolf Frednk : R1ksdaler

Otto Järnull död
Den Kongelige Mont, Köpenhamn
Udmontet og indsmeltet 1/ 1-31/ 12 1976.
lndsmeltet

Udmontet
stk .

kr.

stk.

kr.

7.65 1.085

38.255.425,00

50.453

252.265,00

1-kr.
KN.

28.048.792

28.048.792,00

343.629

343.629,00

25-ore
KN.

48.388.394

12.097.098,50

370.817

92.704,25

10-ere
KN.

64.358.979

6.435.897,90

444.085

44.408,50

73.296.225

3.664.811,25

73.296.225

3.664.81 1,25

88.012
3.007
8.000
99.019

4.400,60
150.35
400,00
4.950,95

2.179

43,58

5-kr.
KN.

5-ore
PL. j.
Bronze
Zink
falt
2-ore
Bronze
1-ore
Bronze
TOTAL

221.743.475

88.502. 024,65

1.689

16,89

1.311.871

738.018,17

Under sommaren avled förre kamreraren Otto J ärnulf, Stockholm, i
en 1\ldl!r av 86 år. Under mer än
fem dec~:nnier var han anställd hos
AB Sporrong. varifrån han pcnsioner:ldes f 966. Han hade ett
utomordentligt minne och var alltid redo att llimna upplysningar
om företagets medaljprodukt ion
och konstnärskontakter; hans omfattande kunskaper om sådant fästes tyviirr inte på papperet utan har
gått i graven med honom. Han hadc ett stort int resse för Uldre medaljkonst och iigd e en betydande
samling av gju tna och prUglade
minnespenningar alltifrån. renässansen.
Ll.l

Ny mynthandel
i Trollhättan
l dagarna har det öppnats en ny
mynthandel i Trollhättan. Innehavare lir Göran Vilhelmsson, som
också ar innehavare av Fiskebäckskil~ mynthandeL Den nya affårens adre~~ Ur Kung:.gatan \1,
Box 186, 46 1 Ol Trollhättan, t el

0520/317 70.
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Orebro Numismatiska
Förening
l scptembernumret av MY NTKO TAKT berättade vi på s 20
o m planerna på en numismatisk
förening i Örebro. r:rån Yngve Almer har vi nu fått följand e meddelande.
Ett sjuttiotal intresserade m ynt·
samlare träffades på onsdags kvällen d en 28 september på örcbro
Läns M u~cum för att bilda en numismatisk förening i Örebro. Mö tesdeltagarna kom inte endast frå n
Örebro, utan d e flesta stö rre o rter
i Närke var rc prescnteradc. l nitiativtaga rn a til l fö reningen - Ro lf
Alstertun. Lars- Magnus Björkquist.
Lars Gabrie lsson. Hans Ke lding
och und erteck nad - utgjorde under kvällen en pnel. La rs- M agnus
Björkquist redogjorde för föreningens syfte. l nitia tivtagarna fick dc
närvarandes fö rtroende a ll utgö ra
en valbe redning med uppgift a ll till
nästa föreningsmöte föreslå en styrelse: detta m öte äge r rum onsdagen

de n 26 oktober kl 19.00 på Läns·
museet. Valberedningen fic k vidarc
i uppd rag att utarbeta stadga r och
no rmer fö r föreningens verksamhet.
Till\ vidare ä r avsi kten att föreningen~ sammankomster skall äga rum
minst en gång i må naden.
l ett frågeform ulär, som delades
ut till de närvarande, fick var och
e n fylla i sina önskemål o m föreningens ve rksamhet. t ex anordnande av föredra g och kåscric r om
svenska mynt frå n medeltid och nyare tid, antika mynt, polletter, m edaljer och sedlar. och anordnande
av s tudiebesök. Var och e n fick
också tillfälle att ange sina s peciella
samlarintressen och ta la o m hu r
länge samlarverksamheten ha r pågå tt. Valberedningen s kall bearbeta
dc inkomna svaren och på det sättet
faststalla vil ka samlarintressen som
ä r mest aktuella.
Därefter vidtog allmän diskussion. Flera fö rslag till namn på för-

e ninge n väc ktes. l n tresset för att
lä ra sig mer o m numismatik var
påfallande stort. Man föreslog bl a
studieverksamhet i mindre grupper
för olika n umisma tiska områden;
sammankomster
s tudiecir klarnas
skulle äga rum så att de inte kolliderade m ed föreninge ns månadsmöte n. Junio rverksamhe t inom före nin ge n var också pil tapeten, m en
tills vida re amna r vi dock så att
säga ""blanda ge nerationerna", ty
det är inte en ~amla rcs ålde r som
ä r det avgörande för den numismatiska kunskapsnivån.
Avslutningsvis besåg vi Länsmuseets myntsamling. De n u tgör ett
gott tvärsnitt av dc svenska mynten
från Olof Skö tk o nun g till nuvarande tid. LUnsmuseets samling av p r ivatbankssed lar ut givna i Örebro av Privat flank en i Örebro, sederme ra ka llad Enskilda Banken i örehm och s lutligen Örebro Enskilda
Bank - ä r synnerlige n representativ. Det finns inget annat länsmuseum som har en så komplett samling av den lokala e nskilda bankens
sedlar. Detta var en sto r n yhet för
m å nga av bc~ökarna!
Y ng ve A lmer

Hirsch Mynthandel AB
Molmskillnodsgoton 29, 111 57 Stockholm
Telefon 08- Il 05 56, 21 34 59
Prislista 5 kr plus porto

AUKTION 5
den 26- 27 nov. Båda dagarna på
Operaterrassen
Börjar lördagen den 26 november kl lO.OO med svenska mynt. Under söndagen
den 27 november med börjon kl 11.00 försäljes sällsynt numismatisk litterotur
och utländska mynt.
Det glöder oss att kunna erbjuda våra auktionskunder ett rikhaltigt och numismatisk! intressant material, vilket fromgår ov auktionskotalogen som utkommer
i slutet ov oktober och enklast erhålles genom att sätta in 20 kr på pg 702686-7

Till vår AUKTION 6 våren 1978 mottoges värdefullt num ismatiskt material.
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Lars O Lagcrqvisl: Medaljer utgivna av Svenska Numbma tiska
F öreningen (SN F:s Srnlirrc Skriftcr nr 2, Stockholm 1977). 36 s,
pris 7: - f med!, cirk a pri~ i bokhandeln 15 : - .
Så har d å Föreningens medaljer
få tt sin egen ka talog, och det ar
inte uta n all man utbrister ''lintligcn''. Sarn iandet a v des'a har varit
gan ~ka ko mplicerat i och med a vsaknaucn av ens d en cnkla~t e ~am
manst UIIning. Fa ktu m ii r ju att de t
som
glli<.ljanuc nog ii r ej så
s amla r me daljer med num isrn a t i~ k
ankn ytning. De t lill a hliftc t ge r dc

m

flesta nödvändiga upplysn ingar om
SNF:s medaljer. l möjligaste mån
har upp lagesiffror a nge tts; i de
flesta fall ä r dc emellert id okända.
Det har visat s ig a tt erhållandel av
dessa uppl ysningar krä ver en genomgå ng av Myntverkets, Sporro ngs m fl a rkiv.
H äftet inleds med en historik
ö ver S N F :s medaljutgivning, vilken inleddes år 1877 på M agnus
Lagerbergs initiati v. Dä refte r fö ljer e n redogö relse fö r uppl agesiffro rn a , stamparna samt medaljer
so m S N F bidrag it till eko nomiskt,
men fö r vilka fö re ningen ej stå tt

Förändringar i Dansk Numismatisk
Forenings styrelse
Vid e tt extra :irs mö tc de n 14 september i Kö penha mn avg ic k fyra
medte rnmar u r styrelse n, nlim ligen
O rla Lci~. !lent A ndersen. A Kja:rgaard N ielsen och Arne Ra rn bcrg.
Efte r n yval ko nstituerade ~i g !>ty-

liksom tidigare Pete r Hamme rich
som o rdfö ra nde. Bla nd dc nya styrelseledamö te rn a märks a ukt revisorn Hans Nielsen, som övertagi t
befattningen som kasserer för
relsen med -

c ivilingcni~ r

so m utgiva re. De sistnä mnda tas ej
heller u pp i d en d ärpå följande
fö rtec kningen, som ä r beledsagad
a v utmärk ta fotogra fier. Förteckningen inleds med SN F :s sti ftelsemedalj, som ku riöst nog lir slagen
" i eftersko tt", sex å r efter st iftandet. Förteckningens sista nummer
- 59 - utgörs av å rsmötesjeto ngen 1977 med G W von Franekens
po rtrlitt.
den na
kan
F ö rho ppningsvis
Smiirre Skrift nr 2 bidra t ill e tt
ö kat samlande av SNF:s medalje r.
En ttte rh ållande fak tor ä r e mellertid knappheten på material - inga
av dc före 1938 utg ivna medalje rn a
men
~ l ogs i fl er iin 150- 200 ex de t kanske bara gör samlandet ro8Hn
liga re?
DNr och fö r No rd isk um isma t isk U nions fo nd, och civi lin ge ni~r
Knu d Erik Mo rte nscn, som blir
a uktio nsansvarig (efter Orla Leis).
Medlemma r i till N NU a nslutna
föreningar som brukar bjuda på
DNF:s a u ktioner skall i for tsättningen slinda anbuden till Morteosens adress: 0rebakken 19 A, DK3000 H clsing~r, D anmark. LLI

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING
är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 17
toretag j åtta olika städer j landet. Föreningen är ensam j sitt slag i Sverige.
Samtliga är medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under
uppropet mot myntförfalsl(ningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vril varj e mynthandlare forbättra och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlemmarna är :
B. Ahlström Mynthandel AB
Mäster Samuelsgatan 11
10385 Sthlm 7. tel. 08 - 101010
Yngve Airner Mynthandel
Storgatan 49. Box 2068
70002 Orebro, tel. 019 - 135061
B. Björnssons Mynthandel
Kullagatan 56. 252 20 Helsrngborg
te l. 042 - 14 12 11
Flodbergs Mynthandel
Stora Nygatan t 7. 211 37 Malmo
te l. 040 -12 99 30
Hirsch Mynthandel AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Sthlm, te l. 08 - 11 05 56

Malmö Mynthandel AB
Kalendergatan 9. 211 35 Malmö
tel. 040- 11 65 44
Mattssons Mynthandel
Kungsängsgatan 21 B
753 22 Uppsala, tel. 018 -1 3 05 54
Norrtälje Mynthandel
Tullportsgatan 7, 761 00 Norrtälje
tel. 0176 -1 68 26
Nordisk Varotjänst Nova
Södra Strandgatan 3, Box 40
701 02 O re bro. te l. 019-1 2 05 11
Myntaffären Numis
Vallgatan 1. Box 2332
403 15 Göteborg, tel. 031- 13 33 45
Soj Mynt AB
Mäster Samuelsgatan 25
11t44 Sthlm. tel. 08-211770

Svea Mynt & Frimärkshandel AB
Stureplan 4, Box 7232
103 84 Sthlm 7. te l. 08 - 1O03 85/95
Ulf Nordlinds Mynthandel
Nybrogatan 36, Box 5132
102 43 Sthlm. te l. 08 - 62 62 61
J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24, 502 31 Borås
tel. 033 - 11 24 96
Peo Mynthandel AB
Drottntnggatan 29, Box 16 245
10325 Sthlm. tel. 08-211210
Strandbergs Mynthandel AB
Mäster Samuelsgatan 25, Box 7003
10381 Sthlm, tel. 08- 214265
Ticalen Mynthandel
Stureplotsen 3. 41 1 39 Göteborg
tel. 031 - 208111

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING
Box 7183, S-103 85 Stockholm
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sEDELERBJUDANDE
My eket låga priser
ALBANIEN

ECUADOR

100 Franga 1944 1?/1
20 Frang a 1939 1?/1

12 : 15:-

8 :-

FRANKRIKE

ARGENTINA

4:4:-

1 Peso P62 O
5 Pesos P69
O
1O Pesos P77 O

5:-

BIAFRA

1 Pound 1968/69

O

3 :-

BOLIVIA

100 Bollvianos 1945 O
20 Bollvianos 1945 O

7 :5 :-

BANGLA DESH
1 taka 1973 O

4 :-

BRASILlEN

1 Cruzeiro 1952 O
3 :2 Cruzeiros 1962 O
3 :2 :5 Cruzeiros P176 O
1OCruzeiros P167 O
4 :1 Centavos på 1O Cruz P1 83 O 3 : 5 Centavos på 50 Cruz P184 O 4 :10 Cent. på 100 Cruz P185 O 6 :BULGARIEN

7:-

7 olika 1951 O
100 Rupees 1942 P12 01 /0
10Rupees1942 P11 01 /0

20 :-

1 Pias tre P16

5 :-

1+

1000 Mark 1910 1 + 3 :O 6:20.000 Mark 1923 1 + 2 :- O 5 : 10 olika Mark före 1924 1-01 20 : GUATEMALA
1j2 Quetzal1973
HAITI

2 Courdes P44

O

10 :-

O

12 :-

UNGERN

1 Forint 1860-tal utg i USA O 15 :10 Millio Milpen9ö 1946 1 + 3 : 100 Pen9ö 1930 1
3 :50 Pengö 1932 1
3 :1.000 Pe ngö 1945 1 +
3 :Ryska Arme n 1944 3 olika 1O:3 :20 Pe ngö 1941 1 +
10 olika 1930-40-tal 1 +
25 :-

INDONESIEN

O

5 :-

1 Es cudo P106 O
50 Escudos P1 09 O
500 Escudos P112 O
5 Cent. på 50 Pe sos P98 O
1O Cent. på 100 Pesos P99 O

3 :4 :8 :2 :3 :-

1 Yen 1950-talen P85 O

1 Peso oro 1972 O
2 Pesos oro 1972 O
5 Pesos oro P355 O

3 :4 :-

5 :-

4:-

2:-

1 Gurani 1952 O
1 Rupee P24

O

4 :-

O

4:-

PERU

5 Soles 1972
SOVJET

5 Rubel1909 1+
10 Rubel 1909 1 +
40Rubel 1917 1 +
20 Rubel1917 1 +
250Rubel19 17 1 + /0 1
1.000 Rubel 1917 O

3 :3 :5 :5 :5 :15 :-

SPANIEN

2 Pesetas 1938 O
1 Peseta 1953 O

6:5 :-

SER BIEN

01 7 :-

TAIWAN

10 Dollar 1946 O
1 Dollar 1946 O

6 :6:-

UGANDA

5 S kllling Bild på Amin

O

15 : -

URUGUAY

50 Centavos 1939 O
100 Pesos P47 O

5 :5 :-

1 Pund Indragen 1970 O

8 :-

USTERRIKE

MALAYA

1 Dollar 1942 P21 O
10 Dollar 1942 P24 O

2:2:-

1 Krone 1916 O
10 Kronan 191 5 O
100 Kronen 1922 O

3 :-

Pröva våra billiga sedelsatser
25 olika utlä ndska ovikta
25 :50 olika Hälfte n ovi kta
50 :100 olika Hälften ovikta
175 :-

SYDKOREA

3 oli ka 1962

COLOMBIA

5 :-

01

WALES

JAPAN

CHILE

1 Pund P8

100 Dinara 1941 1 + 4 :-

KINA

5 o lika 1964 O

CEYLON

NIGERIA

PAKISTAN

TYSKLAND

5:-

12:10 :-

4 :-

1 Peso 1970 O

PARAGUAY

FRANSKA INDOKINA

5:-

3 :3 :-

CAMBODJA

20 Rie ls P8 O
500 Riels P16 O
500 Riels P16 1 +

25 Sols Assignat 1793 O

5 Yuan 1914 O
7 :10 Yuan 1914 O
8 :1O Dollar 1928 1 + 2 :O 6 :20 Customs Gold Un its 1930
1 + 2:- o 5:5Yua n 1940 O
4 :10 Yuan 1940 O
4 :10 o lika 1928-41 1 + -01
20 : -

BURMA

2 Rupees 1973

MEXICO

6 :-

1 Sucre 1920 O
20 Sucre 1920 O

O

LAOS

1 Kip P2 O
50Kip P10 O

2:2 :-

3 :5:5 :-

Återfö rsäljare: Utländska sedlar till m yck et låga partipriser.
B egär p rislista. Pa.~sa på t illfället.
Mynt- och sed elsamla re : P rislista på mynt
och sedl ar, svenska och utländska sänd es på
begiiran. Stor sorte ring. Styckevis, partier.
Moms ingår, por to tillkommer. Full returrätt inom 8 dagar.

Besök vår affär i T ro1lh ättan där vi sälj er
och köper mynt · sedlar· frim ärken · vykort.
Öppe t : måndag - fredag 11.00-18.00
Hirdag 9.00 -14.00

Välkomna! Göran Vilh elm sson

TROLLHÄTTANs MYNTHANDEL
Kuugsgatan 9 · Box 186,46101 TROLLH ÄTTAN · Tf n 0520 · 317 70
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Om du vill göra e n fråga om ett
mynt eller något annat föremål i din
egen eller någon annans samling
eller du vill diskutera någon upp·
gift i den numismatiska litteraturen,
så skriv till MYNTKONTAKTs
FRAG ESPALT.
Skicka gärna med ett tydligt foto
av föremålet. Avritningar, blyerts·
kalkeringar och sådant duger inte.
Men skicka inte in frågor rörande
samlarvärdet på dina föremål. Frågor om värdet besvaras inte.
Skriv helst på maskin och bara
på en sida av papperet. Underteckna med namn och adress: anonyma
brev publiceras inte.

Kungl Myntkabinettet,
statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 13- 17, 2 tr
Stockholm
-(Buss nr 42. 44 och 69
till Historiska museerna.
tunnelbana till Kerlaplen)

U tställningar : Svenska mynt
från tOOO-talet till nutid.
Mynt från forna svenska
besittningar. Världens mynt
under 25 århundraden.
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens konsthistoria
Tillfällig utställning
från 11 oktober :
Från aes rude till lira
i Italien
En historisk krönika l 2500 år
Museet :
MAndag . fredag 11 - 16
lördag och sOndeg 12 -17

Fråga:
Vid flera tillfällen har jag hört ut·
trycket "en tunna guld" i samband
med stö rre fastighetsaffä rer. Jag
skulle gärna vilja veta hur mycket
"en tunna guld" var före och efter
1776-77 års myntrealisation.
Bjame Ah/ström, Stockholm

COIN

International

KVALITETSPARME N för myntfodral
fr~n Dansco. USA

M0NT-M ESSE

( En av världrm mest sJ/da)

i Kobenhavn

Stadig och gedigen i bokformat
Pärm med blad 39:50 ink!. moms

Pärm med

PAKETPRISl
100 fodral 52:50 inkl.

( 4 stor/. paSS•lr

alla mynt)

K\•.unitf'tsr;ab.ut för ltufön.ä1jut

MATTSSONS MYNTHANDEL
Klm~o:sängsgatan

21 B, 753 22 Uppsala

Telefon 0 18- 13 05 54
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Svar:
Tun na guld var en räkneenhet för
stora penningsummor.
Det finns korta och koncisa förklaringar av uttrycket tunna guld,
bL a. av Nils Ludvig Rasmusson i
Svensk uppslagsbok och av Bertel
Tingström i Svensk numismatisk
uppslagsbok.
Jag vill också fästa uppmärksamheten vid Ras mussons artikel Tunna
guld i Kulturhistoriskt lexikon för
nordisk medeltid, bd X IX, Malmö
1975 (inom parentes sagt sannolikt
den sista a rtikeln av Rasmussons
hand, jfr NNUM 1973, s 325). Ras·
musson säger där, att det ä ldsta
svenska belägget för uttrycket tun·
11a guld är f rån 1532 och förekom·
mer i Gustav l:s registratur, där det
på ett ställe talas om lO tunnor guld.
Slår vi upp det anförda stället, fin·
ner vi, att det är fråga om ett brev
från Olaus Magnus till Gustav l,
daterat Uibeck den 20 mars 1532.
Olaus Magnus åte rger där en uppgift, att "kungen av Frankrike har

Mont er
o
pa
borsen
5.- 6. november 1977

moms
Ncermere oplysninger
MSA 0sterbro~ade 160
2100 K0benhavn 0, Danmark
Tlf. {01) 29 75 74

nu löst sin och sina söners frihet och
land igen med tjugo tunnor guld"
(Olaus Magnus s krive r " XX tunnor
gold"), inte tio tunnor guld, som det
står i Rasmussons artikel: tjugo
tunno r guld stämmer bättre med det
av Rasmusson angivna motvä rdet,
2 milj. ccus d'or.
H uruvida tunna guld har en kon kret bakgrund - om det med andra
o rd någonsin har varit fråga om
en verklig tunna, till b rädden fylld
med klingande guldmynt - det är
ovisst, yttrar Rasmusson. Ursprungligen motsvarade en tunna guld i
värde l 00.000 rhenska gyllen, det
från 1300·talet till inemot mitten
av 1500-talet i norra och mellersta
Europa dominerande guldmyntet, i
värde lika med den senare dalern.
En twlfw guld minskade i värde,
a llteftersom da ler värdet sjönk genom o lika inflatio ner
l Sverige motsvarade en tunna
guld i varje fall i slutet av 1600-talet
i värde l 00.000 daler silvermynt; då
pariteten ansågs va ra 1 riksdaler =
3 daler silvermynt motsvarade detta
33.333 7:! riksdaler.
Genom 1776 års realisationsförordning deprecierades sedlarna med
50%. Eftersom en tunna gu ld kun de erläggas med sedlar, följde tunna
guld med och blev då = 16.666%
riksdaler s pecie
Tunna guld följde sedan samma
utveckling som sedlarna och blev,
då banken omkring 1807 i praktiken inställde sedelinlösningen,
16.666:;-s riksdaler i bankens sedlar, riksdaler banko.
Enligt författningar 1855 resp
1873 är l riksdaler banko = l riksdaler 50 ö re riksmyn t = l krona
50 öre. En tu111za guld, dvs 16.6667.}
riksdaler banko, är sålunda =
25.000 riksda ler riksmynt = 25.000
kronor.
Räkneenheten tumw guld begagnades i första hand när det var frå ga om statens inkomster och utgifter. Men det fanns inget hinder för
privatpersoner att begagna denna
räknccnhct för att uttrycka stora
belopp, t ex i samband med fastigT orgny Lindgren
hetsaffärer.

=

Besök

MYNT-börs 77
29-30 oktober
på
PARAPETEN
•

l

HELSINGBORG
•
Mer än 35 utställar e frå n
Danm ark , Nor ge, USA, Västtyskl and
och Sverige

•
ÖPPET: 11.00- 18.00

•
A rr.

EXIMTRANS
Suomalaiset lukijamme voivat, jos nii n haluavat, ki rjoittaa kysymyksensä suomeksi.
Me käännä mme mielellämme
kysymykset s u o mesta ruotsiksi.

Harry Tenshult
J ärnvägsgatan 29
252 24 Helsingborg
Telefon 042 - 11 23 00
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MOTEN
FAGERST A.
Fagerstabygdens
myntklubb sammanträder första
må ndagen i varje månad kl 19.00.
Lokal: AB Västanfors Industriers
matsal.
F INSPANG. Finspångs myntklubb
sammanträder sista torsdagen i varje månad utom december. Lokal:
Sparbanken Östergötland, Bergslagsvägen 4.
GöTEBORG. Göteborgs Numismatiska Förening. Allmänna möten
hålls på Restaurant Hantverket kl
19.00 den 10 oktober, 14 november
(årsmöte) och 12 december. Medlemsträffar i GNF:s lokal Haga
Kyrkogata 3 kl 19.00 den 24 oktober (sedlar) och 28 november (kvalitetsbedömning).
HÖRBY.
Frosta Numismatiska
Förening. Möte med auktion äger
r um på Ungdomsgården i Hör by k l
19.30 den 27 ok tober, 24 november
och 15 december. Visning av auktionsobjekten f rån kl 18.30. Auktionslistor utsändes på begäran.
Nya medlemmar välkomna. Upp-

·
lysningar per t el. 0415 -l 08 07 eller
04 15- 100 78.
K RISTI ANST AD. Kristianstadsortens Numismatiska Förening
sammanträder fredagarna den 21
oktober, 18 november och 16 december kl 19.30 på H emgården,
Norretullsvägen 9, Kristianstad.
Efter förhandlingarna följer auktion. Aukt ionsobjekten visas från
kl 18.00. Listor och upplysningar
ges av Ingvar Nilsson, Box Il 068,
291 Il Kristianstad. Tel 044-713 28.

UPPSALA. Numismatiska Klubben. Onsdagen den 19 oktober kl
19.30: Föredrag av Bertel Tingström om indragningen av köpkraftsöverskottet efter Karl X ll :s
död 1718. Lokal: Skandia, Drottninggatan l. Måndagen den 21 november kl 19.30: Auktion, Skandia.
Fredagen den 9 december kl 19.30:
J ulfest, stadshotellet.
VÄXJÖ. Värends Numismatiska
Förening sammanträder den 18 oktober, 13 november och 2 december
kl 19.20 på Restau rang Munken i
Växjö.

SIGTUNA. Sigtuna Myntklubb,
Box 44, 190 40 Rosersbcrg, anordnar klubbafton med auktion den
16 oktober kl 19.15 i Drakegården,
Sigtuna, den 9 november klubbafton i samma lokal samt den 17

Baronen, välkänd mynt- och antikhandlare i Göteborg, har flyttat
till nya rymliga lokaler på Västra
Hamngatan 19, 411 17 Göteborg.
Det nya telefonnumret är 031 l
13 69 Il.

Sveavägen 96 · Fack, S.l04 32 Stockholm 19
T-Rådmansgatan ( uppgåug Handelshögskolan)
Telefon 08·34 34 23

Baronen llyttar!

KÖPER, SÄLJER,
BYTER
och
VÄRDERAR
Svenska och utländska mynt
sedlar, medaljer, polletter och
till behör, frimärken och brev
LAGERLISTA SÄN DES GRATIS

äljer • Värderar

Kom m.issionsuppclrag
Mynt • Secllar • Meda ljer • Tillbehör
Numismatisk litteratur
Öppet: vard. 11 - 18, lörd. 9- 1-t
28

SöDERTÄLJE. Tålje Myntklubb
hålle r möten den 20 oktober, 17 november och 15 december i Föreningsgården, Torekällbergct, kl
19.00. Upplysningar tel 0755-185 68.

NYKöPING. Myntklubben Nicopia håller möte onsdagarna den 12
oktober, 2 november och 14 december i Pensionärsgården, V:a T rädgårdsgatan 57, Nyköping, kl 19.00.
Nya medlemmar välkomna. Upplysningar och auktionslistor per tel
0155-32675.

MYNT & MEDALJE R

Köper • Byter •

december julutfärd till Nyköping.
Upplysningar per tel 0760 - 353 23.

MYNTAFFÄREN
NUMIS
Vall gatan l, Box 2332
403 15 Göteborg
Te l. 031-13 33 45
Yard. 11-18, lörd. 10-14
lunch 14-14.30

Antika grekiska mynt köpes. Tel
08- 20 94 56 (kontorstid). Sverige:
5 öre J910, l öre J880, J883 och
J892. Ev byte mot nordiska frimärken. Tandläkare David af Sandeberg, österleden 9 B, 271 00 Ystad.
Sedlar. Ovikta stjärnmärkta femmor och tior. Även andra äldre
svenska sedlar köpes. Lars Pettersson, tel 0522/856 43 e kl 17.
SALJES
Mynt, myntsamlingar, medaljer.
130 objekt. Full returrätt inom 10
dagar. Lista gratis. Gert Jonsson,
Rönngatan 3 A, 64 J 00 Katrineholm. Tel 0150-6 1717 förd o sönd.

Island 500 och 1000 kr- set ocirk
138:- . Gratis prislista över dub·
bietter från Sverige, Norge, Danmark. W. Borth, Stiftsstrasse 15 b,
D-3050 Wunstorf l .
Bröllopsmynt 1976 i plastkassett.
Kvalitet Ospegelglans, 70:-/st. Jan
Säbb, Box 333, 790 60 Vikar byn.
Tel 0248-20181.
Mynt 1760-1977, IOO·tals varianter.
Myntlista gratis. Bo Carlsson, Kronetorpsgatan l 04 A, 21 2 27 Malmö.
Unikt tillfålle. 5-öring, kval 01,
präglad pä 25-örings platt (Kopparnickel). Äkthetsbevis medföljer.
Säljes till högstbjudande. Tel 0413/
114 14, Sven Ohlsson.

19 -20 oktober. Hornungs M0ntauktioner. Hotet Sheraton, Köpenhamn.
22 oktober. Svea Mynt & Frimärkshandel AB. Hotel Sheraton, Stockholm. (Se annons)
25 · 26 oktober. Svenska Numismatiska Föreningen. Statens Historiska

Museum, Stockholm.
12 november. Galerie des Monnaies
GmbH och B. Ablström Mynthandel AB. Parkhotel, Diisseldorf.
Svenska mynt.
26 · 27 november. Hirsch M ynthandel AB. Operaterrassen, Stockholm.
(Se annons)

SVENSKA RIKSDALRAR
Gustav Il Ad. 1617
- Nurnberg 1632
- Augsburg t632
1640 h· spår
Kroatona
Fredrok l
1ns
1775
Gustav III
1776
1777
1781
1782
1788
1791
Gustav IV Ad . 1794
1795
1795
1796
1806
1806
1807
Karl XIII
1812
Karl XIV J
1821 jub.
1822
1831
1833/1
1834/1
1838
1839
1842 .. 3 kr ..
Oskor l
1855 lt år
4 mark
1610
4 mork
1638 st kr.
4 mork
1647
4 corollnor
1718
3 dolor
1770

---

---

----

l(+)
1+
1+
1+
Ot010101
0101
1+/01
l(+)
01
01
01l+
1+/01
1+
01
0101
OlåO
01
0101
1+
010101
1
l
l+
l++
l++

21ro.31ro. 1775.31ro.5350.1375.1475.1665.1235.1475.1135.675.4350.3875.2875.2175.2850.2565.4775.6650.-

68ro.8000.350031ro.31ro.15ro.21ro.J l ro.21ro.1225.24ro.32ro.3675.2475.-

Myntet •l Malmö
St. Nygot. 17,21137 Malmö
Telefon 040- 12 99 30

KÖPER - SÄLJER
BYTER
SVENSKA MYNT

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB

Bro sortering av tillbehör med
förmånliga rabatter. Prislista över
mynt, sedlar, mynttillbehör, frimärkstillbehör och litterotur sändes gratis.

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08 - 62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEOLAR • MEDALJER
ORDNAR
Numismatisk litteratur
Lagerkatalog utkommer tvli glinger årligen
llflllftm "" S•trit.tJ llf]nlhanJIArtJ Förtnint.

FIRMA ARNE E. HEDLUND
Box 3144, 162 03 Vällingby
Telefon 08-89 52 01
Vordagar 18 - 20, lördagar 10-17

•
Sysslor huvudsakligen med postorder
men personligt besök kon ske
efter överenskommelse.
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T ILL
VITIERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK INKOMMEN
NUMISMATISK UTIE RATUR
Adress: Storgatan 41
Box 5405, 11 4 84 Stockholm
öppet : måndag-fredag 9-16
MAJ-AUGUSTI 1977
Bastien, Pierre
Le tresar de Beaurains (dit d'Arras)/ Pierre Bastien et Catherine
Wetteren, 1977. Metzger. 258 s., 2 pl.-bl. (Numismatique
romainc; l 0)

Bastien, Pierre & Cothenet, Andre
Tresors monetaires du Cher. Lignieres (294-310), Osmcry (294313). Wetteren 1974. 124, (l) s.,
17 pl.-bl. (Numismatique romaine.
8 .)

Brekke, B. F.
The capper coinage of Imperial
Russia 1700- 19 17/ B. F. Brekke.
- Malmö, 1977.- 296 s. & prislista 8 s. i pärmficka.

ERT NAMN
OCH
ADRESS
och Ni får efter hand vår
prislista
STOR SORTERING
MO DERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE
MYNTHANDEL AB
S. Kungsgalan 19
Postadress :
Box 6124, 800 06 Gävle
Telefon 026- 12 82 25
Oppeiiider: 16 · 18
lördagar 9- 13

30

Eustache, Daniel
Corpus des dirha ms idrisites et
contemporains. Collection de la
banque du Maroc et autres collections mondiales, publiques et prives. Rabat 1970-71. (2), xl, 393,
(24) s., 40 pl.-bl. (Etudes sur la numismatique et l'histoire monetaire
du Maroc. 1.)
Lallemand, J. & Thiriun, M.
Le tresor de Saint-Mard. 1 Wetteren 1970 Numismatique romaine.
6. l. Etude sur le monnayage de
Victorin et des Tetricus. 1970. 262,
(3) s., 53 pl.-bl.
MacNeil, Neil
The president's medal 1789-1977
New York,
/ Neil MacNeil. 1977.- 160 s., 2 pl.-bl.
La Monnaie de Paris
L'administration des monnaies et
medailles. - Paris. u.å. - 62 s.
La documentation fran~;aise illustree.
La Monnaie de Paris
La Monnaie de Paris : etablisse-

R.UPPGRENS
MYNTHANDEL
Köper
By ter
Säljer

•

Mynt
Tillbehör
Litteratur

•
R ensliemas Gata 29
(Buss 48 från Slussen
eller Skanstull )
Öppettider: vanl. 9-18,
lunch 13-13.30, lörd. 9-B
Postadress:
Box 11080, 100 61 Stockholm
Te1efon 08-44 82 81

ment monctaire dc Pessac. l. ed. - Pa ris, 1976 ? - 25 s.,
5 pl.-bl.
Administration des monnaies el
mcdailles.
La Monnaie de Pa ris
La Monnaie de Paris. - 5. ed. Paris, 1975 '?- 83 s., 14 pl.-bl.
Administration des monnaics et
medaillcs.
Studies on money in earl y America
/ ed.: Eric P. Newman & Richard
G. Doty. - New York, 1976. (4), 2 16 s.
Vil/aronga, Lcandre
The Aes coinage of Emporion/
Leandrc Villaronga; trans!. from
the Spanish by Elisabeth Weeks.
- Oxford, 1977.-84 s., 15 pl.-bl.
(British urchacological re ports:
suppl. ser. ; 23).

Myntverket, Eskilstuna
Upplagesi/fror - 1976 års mynt
2.252.923 st
5 kronor
4.320.81 1 ,
l krona
2.588.575 ,
50 öre
2.815.285 ..
25 öre
4.172.790 ,.
10 öre
4.672.350 ..
5 öre

BARONEN
har flyttat
men köper och
säljer m ynt
som van ligt i samma
omfattning.

Nya adressen:

BARONEN
Mynt &Antikhandel
Västra H amngatan 19
S-4 t t t 7 Göteborg
T el.: 03 t -13 69 11

Myntfynd i Tallinn

Jul-, Mors-,
Årstallrikar,
äggkoppar,
krus,
figurer mm
Samtliga fabrikat, Jrgt'lngar
oftast i lager för omgJende
leverans- detalj - engros

F:a

BO SVENSSON
Box 638,60 1 14 Norrköping
Gatuadress: Hospit:tlsgatan 8
Telefon OJ t - tO 75 29

TB MYNT HB
U. Thimberg R. Berglund
Prislista nr 5 sändes gratis
på begäran

KO PER
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHOR
UTIERATUR
Erstagato n 14

116 36 Stockholm
Tel. 08- 41 01 33

Forts från sid 5

Ett oväntat mynt att finna var
3 mark 1562 med "Göteborgsbild''
samt två t Yl mark av samma typ.
T vå öre 1675 Landskrona fanns
också i ett exemplar, ehuru dåligt.
Av plåtmynt såg vi ca l 5 ex, hä If ten
slagna unde r Fredrik l och något
enstaka under Adolf Fredrik. alla
i Avesta. Av de tidigare tilldrog sig
ett par särskilt intresse. En daler
1679 finns, likaså Yl daler 1681, båda sällsynta. Ett mycket vackert exemplar av 4 daler 1719 med t.~e~an
tig stämpel finns också; d~n ar •.ntc
känd i många exempla r 1 Svenge.
Vi frågade också efter svenska
sedlar. Det finns ett ringa antal av
8 och t 2 skillingar banko frå n
1800-talets börja n i dåligt skick
samt dessutom J riksda ler riksmynt
från t 861, däre mot inga från Stockholms banco.
Den näm nda örtugen utan årtal
från Johan [)[ (= typ 1590) var hittills helt okänd. En svensk skulle
önska att se de svenska mynten utställda i en systematisk samling, t ex
fram till freden i Nystad J721. Den
skulle kompletteras med en motsvarande för mynt slagna i Reva! och
Narva. Material för en utställning
av ryska mynt fram till revolutionen t 9 t 7 och för republiktiden torde finnas. D et är i och för sig riktigt
att bevara skatterna orörda för nuvarande eller framtida forskn ing,
men det borde inte hindra att några
uttas för visni ng i en permanent utställning.
Det svenska materialet uppvisar
inga guldmynt och endast en och
annan av riksdalervalör, t ex Osna ·
bruck Gustav IT Adolf 1633. Det
finns heller inte särsk ilt många
markmynt men desto fler av de
minsta. Antalet mynt totalt utgör

Varje söndag
h a r Göteborgs-Posten
stor samla ravt.leln ing m ed
m a~sor

Oppethållande :
Vard. 10-18
Lärd. 10- 13

av annonser.

GÖTE BORGS- POSTEN
405 02 Göteborg

KRISTIANSTADSORTENS
NUMISMATISKA
FORENIN G
avhåller intressant auktion
fredagen den 21 oktober 1977
kl. 19.30 på Hemgården,
Norratullsvägen 9. Kristianstad
Auktionsobjekten förevisas
från kl. 17.00
listor och upplysningar :
Ingvar Nilsson
Box 11068
291 11 KRISTIANSTAD
Tel. 044-713 28

ca l 00.000. varav ca 30.000 svenska.
Att de större mynten saknas har väl
sin fö rkla ring i att Estland aiJ tid har
haft en utsatt position i striderna
mellan - i tur och ordning da nskar, tyskar, svenskar och ryssar. Dc första åren av det stora nordiska kriget 1700-21, revolutionen
19 17, sovjetmaktens upprättande
1940, krigshändelserna 1941 och
1944, allt har bidragit till att det
varit svårt att bevara samlingar av
värdefulla föremå l.
t den systematiska samlingen av
svensk-baltiska mynt fanns under
Reva t Erik X IY:s 2 mark 1561,
t mark 1562 och pennin g 1562 samt
Sigismunds l öre 1597, som i~;~ .~~så
hör till sä llsyntheterna, men 1 ovn gt
fanns endast småvalörerna representerade. Märkligt nog fanns ingen
2 schilling från Johan III.
Under Riga fanns Gustav fl
Adolfs riksdaler 1629 och Kristinas
riksdaler t 644, men i övrigt endast
schillingar från dessa regenter. V ida re fanns Karl X l:s riksdaler 1660
och de n mycket rara % riksdaler
1668.
Besöket i Estland blev för samtliga deltaga re en synnerligen intressant och givande upplevelse.

Adressändring!
Använd postens adressändringsblankett, som du
sänder t ill:
MYN T KO NTA K T
Prenumerationsavd.
Essingestråket 27
112 66 STOCKHOLM
31

MYNTAUKTION
Som fromg611 genom v6r annonsering i fockpressen, h611er vi v6r försto myntauktion p6
Hotel Sheroton-Stockholm lördagen den 22 okt.
Auktionen inneh611er objekt fr6n följonde
omr6den:
SVERIG E. Mynt fr6n Gustav Vasa och from6t,
m6ngo sällsynta mynt och praktexemplar.
Blond toppnu mren kon nämnas : Gustav Vasas
Stockholms-mork 1560 i kv: O, sex exemplar
av Kristinos ettöring 1639 p6 plants, ett praktexemplar av Fredrik l :s serafimer riksdaler
1748, Karl XIV Johans riksdaler 1829 Troysko
oss i kv. 01, somt en komplett samling av
Oskar Il :s guldmynt, med bl. o. 20-kronan 1885
i kv. 01 10. Dessutom ropar vi ut sedlar och
ett antal medaljer.
UTLÄNDSKA GULDMYNT. Blond de utländska
guldmynt vi bjuder ut kon nämnas en komplett
sam ling av Oskar Il :s norsko guldmynt, med
bl. o. 20-kronon 1883 i kv. 01.
Den rikt illustrerade kotalogen utkommer cirka
en m6nod före auktionen. Kotalogen kon du
f6 om du skickar oss ditt namn och din adress.
lAngeall det gäller myntouktionl
O BS. Till v6ro kommonde auktioner tar vi emot
material fortlöpande.

SVEA
MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB
Stureplan 4 · Box 7232, S-103 84 Stockholm, Sweden
Tele fon 08 -10 0385, 100395
Bank: Svenska Handelsbanke n
Bankgiro 189 • 3759 · Postgiro 85 96 65 -2
N ord· Reklam / Master pnnt

