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NYUTKOMMEN 

Prisguide över " Sveriges Mynt 1818-1979 med 
värderi ngspriser 1980" . Pris 14:- exkl. porto. 

Vi hälsar alla välkomna till våra 

NYALOKALER 
KUNGSGATAN 28 

(Norra Kungstornet, f.d. PK-banken) 

B. AHLSTRÖM * 
MYNTHANDEL AB ~"n~' 

Box 7662~~~g~!a~~~~KHOLM \J~lL§ 
Tel. 08-101010, 140220. ..~-

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hit intills 21 företag i nio 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är modlommar i 
Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskningar. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka 
sina tjänster. 

De nuvarande medlemmarna är: 
B. Ah lströ m Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
10394 Sthlm 7, tei. 0&-10 10 10 

Amn eklevfs Mynthandel 
Skolgatan 20.602 25 Norrköping 
101 011·10 29 50 

Yngve Alme< Mynthandel 
Storgaton 49. Box 2068 
700 02 Orebro , 1e1. O 19-13 50 61 

Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygatan 17.21137 Malmö 
tol. 040·12 99 30 

Handelsbolaget Mynt och Medaljef 
Sveavågen 96. Fack , 1 04 32 Sth l m 19 
tel, 08·34 34 23 

Hlrsc:to Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29 
11 t 57 Sthlm, tel. 08-11 05 56 

K arlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 
37 t 00 Karlskrona. t el. 0455-813 75 

Malmö Mynthandel AB 
Kalendegatan 9. 211 35 Malmö 
t el. 040-11 65 44 

Mattssons Mynthandel 
Kungsångsgatan 2t B 
753 22 Uppsala. tel. 018·t3 05 54 

Norrtälje Mynthandel 
Tullportsgatan 13, Box 4 
761 00 Norrtalje.tel 0176-168 26 

Nordisk Varutjänst Nova 
Södra Strandgatan 3, Box 40 
701 02Örebro. tel. 019-1205 11 

Myntalfören Numls 
V allgatan 1, Box 2332 
403 15 Göteborg. t el 031·13 33 45 

Svea Mynt & Frimärkshandel AB 
Stureplan 4. Box 5358 
t02 46 Stockholm. teL 06- 10 03 85/95 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5 132 
102 43 Sthlm. tel. 08·62 62 6 1 

J. Pedersen Mynthandel 
Sko lgatan 24. 5023 1 Borås 
t el. 033·11 24 96 

Peo Mynthandel AB 
Drottninggatan 29. Box 16 245 
103 25 Sthlm. t el. 06-21 12 tO 

Strandbergs Mynthondel AB 
Arsenalsgatan 8, tt147 Sthlm 
tel 08/2081 20.205t10 
Tiealen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 Göteborg 
tel. 031·20 8 1 t1 

R. Uppgrens Mynthandel 
Renstiemas Gata 29. Box 11 080 
10061 Sthlm, tel. 08-44828 1 

1. Wallin Myntgalleri AB 
Stora Nygatan 14, ttt 27 Sthlm 
tel. 0&-20 27 51 

Hålcan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42. 111 20 Sthtm 
tel. 06-110807 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING 
Box 5132, S - 102 43 StockhoJm 



MYNTKONTAKT 
SVE SKA NU MISMATISKA 
FÖREN INGENs TIDSKR II-T 

Östermalmsgatan l! l 
11 4 50 Stockholm 

Telefon 0!:!-67 55 9!:! 
(måndag-fredag kl 10.00-13.00) 

\1 w11 t.. 1111 ud r: 
Postgiro -12 30 50-4 
Bankgiro 2 19-0502 

Svenska Ilandelsbanken 
Myntkontakt utkommer den l i 
mänaderm1 februari- maj och 

sept e m ber- december. 
Prenumeration: helår 55:-

REDA KTlOJ 
1/umdrc'dtl ktiir 

oclt 1111.1 1'1/ri,r.: utgh·llrl': 
Frank Olrog 

Telefon Ol!-26 l-l 57 
Arkitektvägen 29 
16 1 -15 Bromma 

Bitriicla/1{/e n -claktiirer: 
Madeleine Greijer 

Torbjörn Sundquist 

Cllfl_l'ri!:ll t : 
Myntkontakt och respektive 
författare . vilka ansvarar för 

sakinnehl\ llct i s ina bidrag 

ANNONSE R 
Rokning 

Telefon 0!:!-67 55 91:!. 756 !!6 62 

A 111/WI.\flri.lc' r c'.\' Å/. 11/1111/.\' : 

2 sidor (mittuppslag) 2 000:-
2:a omslagssidan l 200:-
omslaget!> 4:c sida l 500:-
1/1 sida( l57x220mm) l 000:-
2/3sida ( l04 x 220 mm) 700:-
1/2 sida (l 57 x 101:! mm) 525:-
1/3 s ida (50 x 220 mm) 375:-
1/4 sida (76 x JOX mm) 290:-
1/6 s ida (50x 101:! mm) 200:-
1/12 (50x 52 mm) 110:-

Sistll llltltl'rialclag: 
Den 5:e i månaden 

före utgivning 

A 11 111111.\'llla t er it1 l: 
Negativ eller positiv offsetfilm 

Sändes till Ordfront 
Fack. l 0-1 32 Stockholm 

AlllltJ/1,\ (' r .1'11111 c-j iir .fi'irellliga 
IIIC'cl SNI-' :s. 1-'1 Dl::.ll :s och 

A / N /':.1 c-ti!.. 
Å tJIIIIlie r aff m ·hiUa.l 

ISSN nr0435-8245 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FORENINGEN 

HÖSTENS FÖRENINGSTRÄFFAR: 

NOVEM BER 
Tisdag 6 kl 18.30 Föreningsmöte. Disku ssion om kvalitetssättning på dc 

senaste hundra årens svenska mynt under ledning av Rolf Alstertun och 
Yngve Almer. Lokal: Historiska Museernas lunchrum. Storg 41. 
Stockholm 

Lördag 17 kl 13.00 Antiksektionen .' Lokal: Östermalmsgatan 8 1. Stock
holm . Vilken litteratur behöver man för studium av antika mynt? Hur 
skaffar man den? 

Onsdag 21 Bernadottesektionen besöker Hirsch MynthandeL Malmskill
nadsgatan 29. Stockholm för att titta på och diskutera kring de mynt, 
som skall försäljas på auktionen den 25/11. Samling kl 17.00 i affären. 

DECE MBER. 
Lördag l kl 14.00 Medeltidssektionen. Rolf Alstertun kåserar om utländs

ka mynt som cirkulerat i Sverige. Lokal: Historiska Mu seernas lunch· 
rum. Storgatan -Il. Stockholm. 

Onsdag 12 kl 18.30 Liten julfest med kaffe. frågesport och lotteri. Lokal: 
Historiska Museernas lunchrum, Storgatan 41. Stockholm 

Måndag 17 kl 18.30 Antiksektionen. Mats Nörle berättar om kejsar Vespa
sianus. Tag gärna med egna mynt! Lokal: Östermalmsgatan 8 1. Stock
holm 

Årmötesjetongen! 
Vol o: J iiri Tam.wlu. 

ETT BRA INITIATIV 
Bernadottesektionens inom Sven
ska Numismatiska Föreningen ini· 
tia t iv att hålla ett möte i H irsch 
Mynthandels AB lokaler för all 
studera Bernadottemynten bland 
höstens auktionsmaterial kan mana 
till efterföljd. Mynthandlarnas kun
skaper och innehav av numismatis
ka objekt kanske inte utnyttjats till-

Kontakta kansliet! 

räckligt rent föreningsmässigt. Be
gränsade grupper kunde t ex tänkas 
ges tillfälle att bese Bjarne Ahl
ströms besittningsmynt eller Ulf 
Nordlinds medaljer och bibliotek. 
Jag tror alla mynthandlare skulle 
vara positiva till förfrågningar av 
detta slag. Början är gjord - fort
sättning kan följa. 

FO 
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EN GÖTALANDsBRAKTEAT 
o 

FRA N 1200-TALET 

Av Rolf Alstertun och Bengt Hemmingsson 

Vi~: l. S kalu J.r l . F vro: KMK 

Den svenska m yntserien ä r endast 
de lvis grundlig t genomforskad , lik
som må nga andra o mråde n inom 
numisma tike n. E tt ständigt arbete 
pågår emellertid fOr att täppa till dc 
luckor som finns . Sålunda är t ex 
avdelningen Sturetide n i projekte t 
Sv eriges Mynth is to r ia nu i s lutfa
se n. Ka rtläggningen av vikingati
dens m yn t har pågå tt länge och in
o m nyare t ide ns serier fors kas i 
p lå tmyntningen och i Karl XI :s 
mynt. fö r a tt nämna några exempe l. 
Under de t fortsatta forskningsarbe
tet kommer säkerl igen nya viktiga 
upptäckter a tt göras i form av helt 
nya typer. år tal och varia nter . 

Ett mynt som vi med dessa rader 
v ill fåsta uppmärksamhete n på är 
emellertid varke n nyupptäckt e ller 
opublicerat. Det rör sig om e n brak
teat. som a lltsedan den fö rs ta gäng
e n på träffad es har fört e n anonym 
tillvaro bland den grupp mynt som 
ej med bestämdhet ha r kunnat föra s 
till S ver ige. Mynte t kan beskriva 
e nl igt f61jande: 

Brakteat med sexuddig s tjärna 
(so l?) . vid vars sida må nskära. in
om slät ring. l vardera a v s tjärna ns 
s trålv ioklar e n kula (= sex s tyck
e n). LL g rupp XIX: 1. 1 Vikt: Sex 
undersök ta exemplar . vara v fem 
kompleua- 0.14: 0. 12: 0 . 10: 0 .08 
resp 0 .07 g . (Medelvikt 0 . 10 g .) 
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T ype n s ynes ha fra mko mmit för 
första gången i och med påträiTan
det av de n stora myntskatten frå n 
Sty ra i Ö ste rgötla nd å r 1786. l e n 
förteckning över s katten. upprättad 
av Jacob von Engeström strax 
e fte rå t. beskrivs typen med ko m
me ntaren a tt "d era f sågs 3 s t " 2 • 

Märkligt nog tycks dock von Enge
ström ej ha obse rverat må nskäran 
vid s id an av s tjärna n. Den teckn ing 
av type n som be ledsagar ha ns 
manus kript ä r dock ej he lt tydlig : 
e na kante n av m ynte t är d iffus t 
framställd . Möjligen kan j ust de t 
exemplaret ha var it skada t e lle r då
ligt utpräglat på de t s tälle llär 
månskära n normalt befinner s ig. l 
så fa ll borde han e mellertid ha 
observera t den detaljen på något av 
de a ndra två exemplaren. Ett ex
e mplar i Kungl Myntkabinette t här
s ta mmar med störs ta sanno likhe t ur 
S tyraska tten . l iksom e tt privatägt 
mynt ( F ig l. 0 .1 2 g). Båda exemp
laren uppvisar samma. rör fyndet 
karakter ist iska ljusgröna patina. De 
övriga undersökta exe mplare n 
fra mkom å r 195 1 vid undersökning
ar av Hal ltorps kyrka i Småland . e tt 
i form av e tt lösfynd (skadat) och de 
övr iga ingående i e n l itcn s ka tt. Då 
v i ej har efte rsträvat a tt kart lägga 
samtliga kä nda exemplar kan llock 
ner ko mma att upptäckas i offent li
ga och privata samlingar. 

Pir: 2. Skala 2xl . Foto: A TA 

Vad talar då för a tt typen är 
svensk? Oss vete rligen har den a ld
rig på träffats utanför S ve r ige . Där
emot ka n den fö rväxlas med sa mt i
da norska mynt. Liknande bra ktea
ter präglades i vårt grannla nd under 
Hå ko n Håko nssons ( 12 17-63) rege
ring. Dessa myntuppvisar de ls sex
t ill å ttauddiga s tjärno r med punkter 
mellan s trå larna. uta n mänskä ra 
( Fig 2). dels e n typ med e n må nskä
ra som nästa n o ms luter e n betydl igt 
mindre stjärna - eller s narare sol, 
efte rsom dess strå lar ej pekar rätt 
ut uta n är något svängda . samtliga i 
samma riktning (Fig 3).3 Medelvik
ten fö r dessa brakteater ligger strax 
ö ver vår typs värde n. O. 14 - 0 . 12 g . 
och s ilverhalten i dc säkert norska 
mynte n frå n de nna tid ä r mycket 
låg. ca 25-30%. Halten i vår b rak
teat är visuellt hög; den synes vara 
j ämförbar med de vanligaste brak
teattyperna i Styra fyndet . de med 
antingen krö nt. fra mvänt huvud el
ler lejonhuvud å t höger e ller väns
ter inom s lät r ing (Fig 4-5). Ha lt
analyser av dessa typer har giv it 
värde n kring 800-825/IOOO.• 

F i ~t J . Skala 2x l . Pato: K.\IK 

Plan t formen hos dc norska m yn
ten frå n denna tid skiljer s ig också; 
de n är å ttkantig. medan vår brak
teat har e n for m so m he lt överens
stämmer med de nyss nämnda 
svenska typerna . Ä ven and ra te k
niska de ta ljer . såsom dia meter. den 
yttre ringens bredd och präg lingens 
djup pekar på ett götaländ skt u r
sprung. Medelvik te n fö r Gö ta-



Fif: 4--S. Skala 2:rl. Foto: ATA 

landsmynten från första halvan av 
1200-talet ligger mellan 0.11 och 
0.17 g; det förstnämnda värdet fin
ner vi bland det tidiga 1200-talets 
myntgruppcr_ medan de senare har 
en högre medelvikt. E tt baltiskt ur
sprung för s tjärna/mänbrakteaten 
kan uteslutas, då detta områdes 
präglingar (också representerade i 
Styraskatten) vik ts- och storleks
mässigt samt tekniskt saknar all 
anknytning. 

När kan då denna brakteat ha 
präglats? s tyrafyndets nedlägg
ningstid är ej helt säkert fixerad. 
men av allt a tt döma tillhör det 
1200-talets mitt. skattfyndet från 
Halltorps kyrka bestod i övrigt av 
följande mynt :s 

Götaland: Erik Knutsson? 
( 120!S-16). Brakteat 
med krönt. framvänt 
huvud. 
(LL grup XI B?) l ex. 
Johan Sverkersson 
( 1216-22). Brakteat 
med rovfågelshuvud åt 
vtinster. (LL grupp 
XIV:2) l ex . 

Gotland : Efter ca 1210/20. Ensi
diga penningar. (LL 
grupp XX, XXII) 28 
ex. 

De troligen ä ldsta mynten- de båda 
från Götaland -är mycket s litna el
ler skadade. vilket tyder på a tt dc 
cirku lerat en viss tid innan de an
förtro tts å t jorden. Dc gotländska 
myntens dominans i den lilla skat
ten är ej märklig, då Ha lltorp en
dast ligger drygt ett par mil söder 
om Kalmar. Tyvärr är dateringen 
av dessa präglingar ej fullt säker; 
den som här angivits skall ses med 
reservation . Förs lagsvis vill vi dock 
förlägga skatten. och därmed också 
vill' braktcattyp. till senast 1230-ta· 
le t. 

De ovan be krivna nor ka paral-

lcllerna hör till ungefår samma tids
period . ca 1230-50. 

Vad beträffar motivet StJar
na/månskära så finner vi även i den 
danska myntserien liknande motiv 
bland dc s k borgarkrigsmyntcn. 
Det väl intressantaste är e tt av 
Hauberg till Erik Glipping 
( 1259-86) och N fl!Tejy lland förlagt 
mynt (Fig 6). Det uppvisar på e na 
sidan stjärna och månskära. på den 
andra en sol e ller stjärna. även här 
med svängda strålar.6 Sam tliga 
dessa mot iv synes dock gå tillbaka 
på en irländsk prägling. en penny 
s lagen for Johan utan land 
( 1199-1216) under tidsperioden 
1204- 11 (Fig 7).7 Frånsidan ä r här 
försedd med en triange l, vari en 
mhn skära, en sol och tre s må s tjiir
nor. Motivet stjärna/månskära fö
rekommer även på ett franskt fe
odalmynt från 1200-talet. en denar 
s lagen för markisen Raimond VII 
( 1222-49) av Provence.~ 

Norre...J'ylland 

Fi~: 6. Skala l x l. 

Ä ven under antiken förekommer 
-;amma motiv. t ex på drachrner 
präglade ror konung Juba Il och 
drottning Kleopatra Selene av 
Mauretanien (25 f.Kr-23 e.Kr.): på 
romerska aurei och denarer s lagna 
år 42 f.Kr fOr P. Clodiu s samt på 
denarer s lagna år 19 f. Kr ror kejsar 
l\ugus tus.9 

V i avstår här ifrån a tt försöka 
tolka motivet på vår brakteattyp 
och nöjer oss med at t konstatera. 
all myntet verkligen hör hemma i 
1200-tale ts götaländ ska serie. Vi 
hoppas LÄSARNA av denna arti
kel har komplenerande upplys. 

ningar och synpunkter att lämna. 
t ex beträffande TOLKNINGEN 
AV MYNTMOTIVET e ller FÖ
REKOMSTEN A V YTTERLI
GARE EXEMPLAR i offentlig el
ler privat ägo. Vi hoppas slutligen 
a tt kommande forskning skall kun
na ge ett exak tare svar på frågorna 
var. när och varfOr detta sällsynta 
mynt präglades. 

Noter: 
l. L.O. Lagerqvist: Svenska mynt 

under vikingatid och medeltid 
samt gotländska mynt (Sthlm 
1970). 

2. B. Thordemann- N .L. Rasmus
son: Jacob von Engeströms be
skrivning av S tyrafyndet (NNÅ 
1936) s . 124. 

3. Ahlström-Brekke-Hemmingsson: 
Norges mynter (Sthlm 1976) 
s . 20; K. Skaare: Norsk utmynt
ning på Håkon Håkonssons tid 
(NNA 1970). 

.t, LL s. 67. 
5. N .L. Rasmusson: Kungl Mynt

kabinettet år 1960 (NNÅ 1961 ) 
s. 168. 

6. H. V. Mansfeld-B i'tllner: Afbild
ninger af samtlige hidtil kjendte 
danske mpnter fra tidsrummet 
124 1- 1377 (Kbhvn lll!!7) nr 172. 

7. M. Dolley: Medieval Anglo
lrish Coins (London 1972) s. 6 f. 

8. F. Poey d'Avant: Monnaies fe-
odales de France (Paris 
1858-1862). nr 3726. 

9. J. Ma7.ard: Corpus Nu mmorum 
Nvmidiae Mavrewniaeqve (Paris 
1955) , 299; M.H. Crawford: Ro
man Republican Coinage (Cam
bridge 1974). 494/203: A Cata
logue of Coins oJ' the Roman 
Empire in the British Museum 
vol. l (London 1972). 32. 

Fig 7. SJ..alu2xl. Fow: KMK 
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ISOTOPER OCH 
NUMISMATIK 

Av FILIP HÄRENSTAM 

Vi som läste kemi i detta sekels bör
jan. hade aldrig hört talas om isoto
per. Kemins grundämnen, som stod 
stramt uppradade i Mendelejevs 
periodiska system, hade vart och 
et t s in bestämda atomvikt. som 
man inte ruckade på. Sålunda fick 
man lära s ig, att t ex järn (Fe) hade 
atomvikten 56. s ilver (Ag) 108. tenn 
(Sn) 119 etc . och därmed basta. Nu 
får man lära sig, att det finns atom
slag. s k isotoper. som har samma 
atomnummer. dvs tillhör samma 
grundämne. men har olika atom
v ikt. Sl\ har t ex vanligt bly med 
atomvikten 207 .2 1 visa t sig ha b ly
isotoper med atomvikterna 206. 207 
och 20!L och tenn t ex har tio s tabi
la isotoper. 

Isotoper upptäcktes först bland 
de radioaktiva grundämnena och 
dessas isotoper har nu sedan länge 
fått en allt vidsträcktare anviind
ning ino m vetenskap, teknik och 
medicin. På de ytters ta av dessa 
dagar har även numismatiken tagit 
isotoper i s in tjänst. 

.. Handelsblatt Dusseldorf-
Frankfurt" meddelar i sitt nummer 
av den 6 december l977 i en s tort 
uppslagen artikel, att ett stort pro
jekt sedan nl\gon tid varit i gång för 
att utröna, varifrån silvret till d e 
äldsta mynten i östra Medelhav
sområdet härstammade. Med hjälp 
av högkäns liga instrument och för
finade analysmetoder, (från början 
avsedda för bl a undersökningar av 
markprover från må nen) har man 
gett s ig i kast med analys av en 
silverskatt, funnen å r 1969 i Egyp
ten. 

l samarbete med tyska, grekiska 
och turkiska arkeologer, gruvspe
cialister och na turvetare av s ki lda 
discipliner under ledning av Profes
sor Wolfgang Gentner. tidigare Di
rektor för Max Planch-Institutet för 
Kärnfysik i Heidelberg. lyckades 
man s påra de gamla silvergruvor. 
från vilka meta llen till mynten i den 
ovannämnda s ilverskatten här
s tammade. 

"H andelsblatt'' meddelar v idare, 
att Prof Gentner nyligen givit pres
sen en förs ta inblick i de ännu 
( 1977) pågående undersökningarna. 
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ETI JNTRESSANT MYNTFYND 
FRÅN HERODOTOS' DAGAR 

År 1969 upptäckte tre arbetare- om 
av e n slump eller vid en gravplund
ring är icke klarlagt - omkr 300 km 
söder om Kairo. vid den gamla 
egyptiska staden Siut (Assiut) e n 
myntskatt på ca 900 s t mycket gam
la grekiska silvermynt. På hemliga 
vägar fårdes myntskatten ur landet 
och blev tillgänglig för myntkänna
re och numis matiker. Fyndet är 
publicerat av M. Prict' - N. Wag 
goner: Th eAssiur !-loard (1975). De 
daterar nedläggningen till år 475 
f Kr, alltså under den grekiske hi
s torieskrivaren Herodotos' tid och 
ca 5 år efter slaget vid Salamis, då 
perserna definitivt tvingades lämna 
Grekland. 

på mynten hade emellertid en för
del. Prof Gentner. själv en intresse
rad numismatiker, kunde nu för s itt 
forskningsprojekt (med medel som 
ställts till förfogande av Volkswa
gen werk) köpa 120 st stark t skada
de mynt ur s amlingen till ett förhål
landevis billigt pris. 

FÖRSÖKSM ETODEN 

Försöksmetoden består i att med 
största precision. mynt för mynt . 
bestämma ha lten av olika bly-iso
toper i mynts ilvret. Sedan kommer 
turen till silvergruvorna. J enlighet 
med sin geologiska förhistoria här
skar i varje gruva e n alldeles be
s tämd och endast för denna fyndort 
karakteris tisk blysammansättning. 
Man kan alltså genom jämförelse av 

Fi~ l. Sicilien. /.ankle. lelrwlrachm 494...490f Kr. Fr!w A.fsiu t J:vndel. 1111 i Kungl 
Mymkabinellet , Stockhnlm. 

Ä ven om skatten är ytterst in
tressant får forskarna är den kan
ske inte så mycket för samlare. Alla 
mynten v isade nämligen svä ra ska
dor, alla företedde djupa hugg (= 
probermärken ). Detta är en vanlig 
företee lse. Tydl igen hade ägaren -
kanske en s ilversmed - velat kon
trollera s ilverkvalitete n. Skadorna 

myntets isotoper med isotoperna i 
gruvans s lagg och malmrester av
göra, om myntsilvret tagits från 
nämnda gruva. Isotoperna måste 
stämma överens. J sammanhanget 
är det att märka, alt då s ilver utvin
nes ur mineralet blyglans, innehål
ler även de bästa si lvermynt spår av 
bly. 



Vid universitetet i Oxford finns 
eu Isotop-laboratorium. som speci
a liserat s ig pi\ bly. och därvid kan 
utföra extremt noggranna mätning
ar. Deua laboratorium anlitades nu 
för Gentnerprojektct. 

UPPDELNING AV DE 120 SIL
VERMYNTEN PÅ REPSK ETIV E 
Sl LVERFYNDIGH ET ER 

Så kunde då arbetsgruppen gå till 
en uppdelning av silverskattens 120 
mynt i o lika grupper alltefter deras 
olika halt av spårelement och in
blandning av koppar, gu ld och bly, 
a llt enligt Oxford -laboratoriets utlå
tande. därmed klargjordes vilka 
mynt- oberoende av präglingsort
som härstammade från samma gru
va eller samma bergverk. 

l nästa skede av undersökningen 
(vilken ännu icke Ur fullt avslutad) 
måste så de gam la gruvorna å te r
finnas och undersökas. för att för
delas på de riktiga myntgrupperna 
med avseende pi\ lika koncentra
tion av föroreningar i avfalle t. 

Därvid visade det s ig, a tt mynt
s ilvret från denna tid i al lt väsentl igt 
härstammade från tre källor. nämli
gen från berget Laurion på Attikas 
sydspets. från ön Sifnos i ögruppen 
Kykladema samt frän gu ldvaske
rier i fl oden Paktalos i närheten av 
Sardes, tidigare Lyd iens huvudstad 
men vid den här aktuella tidpunk
ten annekterad av Persien. 

l Paktolos' meander-slingror 
fanns det s ilverhaltiga guld, elekt
ron. som var grunden till kung Krö
sus' sagolika rikedom. Medan i 
Laurion s ilvret utvanns ur blyglans. 
var utgångsmaterialet för mynt
framställningen i Sardes elektron. 
som bestod av ca 80 procent guld 
och ca 20 procent silver . De ä ld sta 
mynten. som över hu v ud cirkulera
de, bestod ännu av denna ljusgula 
e lektron-metall. Förr ansågs elekt
ronmynten vara gjorda av en natur
lig legering men moderna under
sökningar har klarlagt a tt de ä r av 
en konstgjord legering. 

l Assiut-skatten visade sig and e
len av mynt, tillverkade av spanskt 
silver. vara förvånande liten. De 
antika författarna talar ofta om de 
rika spanska silvergruvorna. Så 
ska ll fenicierna ha fraktat mycket 
s ilver från Spanien till Egypten och 
grekerna fört silver från Spanien till 
handelsmetropolen Ägina i den Sa
roniska viken pi\ västsidan om At
tika. Prof Gentner och dennes 
medarbetare har dock entydigt för-

Fig 2. Thral.ien . Abdera. okt(l(/raclml (l :2) ca 500~/W f Kr.frt!n A.\·siut[\·ndt'l. 

klarat , a tt ägineterna åtminstone 
vid den här aktuella tiden icke an
vänt myntsilver från Spanien. 

En s tor del s ilver kom däremot 
från gruvorna på ön Sifnos. Därav 
kan man sluta, att ägineterna däme
ra behärskat denna ö. Della har hi
s torikerna redan tidigare förmodat. 
men det låter sig nu med s tor be
stämdhet bekräftas. En mindre del 
av de äginetiska mynten består av 

silver från Laurion, vilket utgjorde 
grund en till atenarnas rikedom . 
ProfGentner drar därav slutsatsen , 
a ll a tenarna vela t dela med s ig av 
sitt silver åt ägine terna för a tt vinna 
dessa på sin sida i kampen mot per
serna. 

Som ovan nämnts, har Heidel
berg-forskarnas undersökning ännu 
inte avsluta ts och slutredogörelsen 
lär väl ännu låta vänta på sig. 

SVENSK-KINESISKT NUMISMATISKT 
SAMARBETEPÅBÖRJAT 

Två medlemmar i Svenska Nu
mismatiska Föreningen. Tor~:ny 

Lindgren och UlfNordlind, har ny
ligen varit i Kina och bl a besökt 
myntkabinettet i Historiska museet 
i Peking. På bilden härovan ser vi 
myntkabinettets chef, dr K e ng 
Tsung-jen. tillsammans med de 
bägge svenskarna. Dr Keng berät-

tadc, att samlingarna håller på att 
ordnas om med tanke på en blivan
de permanent myntutställning. Det 
svenska materialet i myntkabinettet 
vru· ringa. 

MYNTKONTAKT skaU i e tt 
kommande nummer ge några nu
mismatiska glimtar från våra dagars 
Kina. 

Torgny Lindgren , K e ng Tsung-)en och Ulf Nordlind 
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TV Å PENNINGPUNGAR MED 
BEVARAT INNEHÅLL A V MYNT 
Av LARS O LAGERQVIST 

Författaren presenterar nedan två skinnpungar från resp 1600-
och 170Q-talen, i bägge fallen med ett antal äldre kopparmynt 
kvar liggande. 

l början av 1960·talet gjorde nuva
randeavdelningsdirektören vid riks
antikvarieämbetet Åke Nisbeth 
författaren uppmärksam på att det i 
Häradshammars kyrka i Ö stergöt
land förvarades en synbarligen ål
derdomHg skinnpung, innehållande 
huvud sakligen 1600-talsmynt , alla 
av koppar; pungen sku lle ha funnits 
i kyrkan så Hinge man mindes och 
någon anteckning om hur den 
kommit dit existerar ej. Genom 
tillmötesgående från kyrkoherde 
Erik Grahm har Kungl Myntkabi
nettet, där förf dä var anställd. haft 
tillfålle att undersöka och fo togra
fera bäde pungen och de i denna 
förvarade mynten. 

Pungen är av sämskskinn. sam
manfogad med linnetråd och pä två 
ställen lagad med runda skinnlap
par i samma material: a llt tyder pä 
att den varit väl använd. Dess 
största höjd är 18, bredd 9 cm. 
fig l. Den rem som en gäng suttit 
trädd genom hålen upptill har gått 
förlorad. 

13-14. Som föregående men 1680. 
Holmberg 909. 35,62 och 36,10 g. 
15. Som föregäende men 1683. 
Holmberg 910. 38,72 g. 
* 16. Som föregäende. En liten 
halvmåneformig bit saknas nedtill 
(räknat på åtsidan). Detta före
kommer ofta pä valsverkspräglade 
mynt , beroende på oskicklighet el
ler sparsamhet vid utskärningen av 
det närmast föregående myntet på 
det fårdigpräglade bandet och fram-

20 av mynten är l-ören från Karl 
Xl s regering. De övriga härstam
mar frän U l rika Eleonora ( l öre 
k.m. 1719) samt från Karl XIV Jo
han och Oskar l . De yngre mynten 
har med all sannolikhet lagts ned i 
pungen vid e tt e ller flera senare t iii
fållen, medan 1600-talsprägl ingarna 
mycket väl kan ha fun nits med från 
början. Pungen är enligt fil dr 
Agnes Geijer av allt att döma från 
1600-talet. 

l. Penningpung lll' siimskskinn, förva
rad i Hiiradshmnmars kyrka . Östergöt
land. och 111lgra al' lll)'llten i d enna . F o
to (liksom2-4): Nils Lager{?ren. ATA. 

En beskrivning av mynten blir som 
följer: 
Karl XI 
l. Avesta. l öre s .m. 1669. Holm
berg 897. 42 .O g. 
*2. Som föregående men 1673. Som 
Holmberg 90 l , men åtsidans krona 
varierande. 5 1 ,52 g. 
3-4. Som föregående men 1675. 
Holmberg 902.41.86 och 42 ,52 g. 
5. Som föregående men 1676. Som 
Holmberg 904 , men s tjärnans övre 
spets nående t ill rutan. 40.94 g. 
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6. Som föregåe nde. Som Holmberg 
903-905; till följd av skada pi\ frän
sidan ej närmare bestämbar till 
nummer. 39,06 g. 
7-8. Som föregående men 1677. 
Ho lmberg 906. 39.70 och 40.55 g. 
*9-10. Som föregående. Som 
Holmberg 906. men punkt efter ÖR 
och s tjärna som nr 903. 40,12 och 
42,68 g. 
Il. Som föregående. Som Holm
berg 906, men punkt efter ÖR och 
övre s tjärnspetsen på l mm avstånd 
från rutan. 40,12 g. 
12. Som föregåe nde men 1678. Som 
Holmberg 907, men åtsidans krona 
snett inplacerad över skölden , 
39,13 g. 

träder även på andra mynt än dem 
Holmberg anger (jfr t ex fig 2:2). 
35,80 g. 
17 . Som föregående. Skadat ex. 
( inkomplett). Som Holmberg 910, 
men pilspetsen pä 2 mm avständ 
från rutan. 
18. Som föregående men 1685. Som 
Holmberg 912. 41 ,84 g. 
19-20. Som föregående men 1686. 
Som Holmberg 913. men s tjärn
spets som förefaller s träcka sig 
över hela myntet. 37, 16 och 39, lO 
g. 

Samtliga har stämpelställning 180°, 
dvs Mmsidan är vänd nedåtjämfört 
med åtsidan. 



2. Ndgro (Il' dc• kopparmynt (l öre s.m.[r1ln Karl X I) som Id~: i pungenfrdn Håradshammars kyrka. 

Ulrika Eleonora 
21. Stockholm, l öre k.m . 17 19 
(ompräglat nödmynt). Lindgren 15 . 

Karl XIV J olu111 
22. Avesta, 1/2 skilling 1821. 
23. Avesta. 1/4 sk illing 1820. 
24. Som föregående men 1828. 
25. Avesta, 1/6 skilling 1831. 
26. Stockholm , 2/3 skilling b:co 
1836. 
27. Stockholm. 1/3 skilling b:co 
1839. 

Oskar l 
28. S tockho lm. 1/6 skilling b:co 
1847. 
29. Som föregående men 1!!55. 

* Med stjärna utmärkta mynt är 
avbildade på fig 2. 

l beskrivningen citerad litteratur: 
Berta Holmberg: Beskrivning över 
l s idor Adolf Bonniers samling Carl 
Xl: s mynt. S tockholm 1931.- Det 
kan diskuteras. om det ö h t är värt 
a tt ci tera den Bonnierska katalogen 
när det gäller kopparmynten. som 
är på en gång både summariskt och 
"knappologiskt" beskrivna . l vissa 

hänseenden, t ex kronans och lejo
nets utformning (dvs huvudbilden 
eller de för typen karakteristiska 
detaljerna), täcker beskrivningen 
inte de förekommande variationer
na, medan i andra hänseenden mö
da lagts ner på a u a nge bl a hu r lång 
den övre spetsen på frånsidans 
s tjärna är. en detalj som slu mpvis 
varierar från mynt till mynt. bero
ende på någon form av teknisk ska
da vid mynttillverkningen som rå
kar sammanfalla med s tjärnans 
mittaxel och därvid tyckes dra ut 
spetsen inte enbart till den rombo
idiska fyrkanten ovanför. utan 
ibland över hela myntet. 

Torgny Lindgren: Sveriges mynt 
17 19-1776. S thlm 1953. 

Anmärkas bör. att valsverkspräg
ling infördes i Sverige 1625 och 
upphörde 1715. Se Erik /' (•r sson 
(Gamby): Mynt- och medaljpräg-
1 ingstekniken intill omkring 1800. 
Kulturens årsbok, Lund 1935. s 87 
ff. 

Uppenbart är. att det ringa anta
let mynt från Karl XI icke räcker 
till för au , som Thordeman gjort 
med Loheskatten (The Lohe 

Hoard: a contribution the meth
odology of numismat ics. Numis
matic chronicle, 6th series, VIl l. 
London 1948 , s 188 fl) , visa e tt 
proportionellt förhällande till ut
myntningskvantiteten för respekti
ve är. Här nedan är dessa sitTror. 
som trots allt gett anledning till nå-

TABELL: 

Antal präglade 
År l-ören 

i daler s.m. 

1669 62 053 
1673 100 594 
1675 54 020 
1676 49 850 
1677 102 700 
1678 45 900 
1679 8 400 
1680* 19 687 
1683 10 500 
1684 8 662 
1685 17 220 
1686 18 060 

F om s 161 

Antal i pen
ningpungen 

l 
l 
2 
2 
5 
l 

2 
3 

2 

*Slagna 168 1 (Wallroth , a .a. s 105). 
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gra kommentarer . angivna (meller
sta kolumnen e nligt Wallro th. Sve
riges mynt 1448- 19 17. Numisma
tiska meddelanden XXII. Stock
holm 19 18). 

Om man nu. som sagt. skall anse 
sig kunna utlä a något av ovanstå
ende tabell. så är det att den pro
portionella ökningen för dc sista 
präglingsåren är uppenbar, nämli
gen fr. o. m. 1680 (eller rättare 
1681. då l -ören med förstnämnda 
å rtal ä r slagna påföljande å r). För
fattaren vill påpeka, att rorordning
en om nedsättningen av kopparskil
jemyntets vik t kom å r 16RO (J . Vo
lontis: Kopparmyntningen i Sverige 
1624-1714. Lund/Hels ingfors 1936. 
s 154) - utan a tt fördenskull vilja 
påstå . att den obetyd liga teoretiska 
vik tskillnaden. ca 2 gram. skulle ha 
haft någon betydelse. Viktuppgif
terna tyder knappast på a tt mynt
förordningarna fö ljts med större 
noggrannhe t. På enskilda å rtal s 
förekomst kan man tydligen ej a lls 
bygga något; 1679 och 1684 med 
sina låga präglingssilTror är ej före
trädda alls. medan 1683. då nästan 
l ika få mynt utgavs. representeras 
av 3 exemplar! 

Det s ista år talet är 1686. dvs det 
ä r då präglingen av l öre i koppar 
upphörde. De yngre myntens goda 
konservering gör det t roligt att 
penningpungen skänkts till kyrkan 
relativ t snart efter 1686. 

Den andra penningpung med inne
hå ll av mynt som skall skildras är 
avbildad på fig 3. Förf fick på 
1960-talet t iiistånd att publicera den 
av dåvarande ägaren. herr Gervid 
Löfveberg, Norrköping. 

Pungen är inte av den vanliga 
l ångstr~ick ta typen , u tan mera viisk
liknande samt t illverkad av skinn 
(svin e ller nö tkreatur) och har ur
sprungligen varit färgad (i rött?); 
må tten är: nedtill 22 cm. upptill 14 
cm och höjd 15 cm. T ill höger si tter 
ett påsytt band kvar; ett liknande 
har funnits till vänster. Genom 
dessa har man kunnat trä en rem el 
dyl. varigenom pungen kunnat bä
ras kr ing l iv et. 

l pungen låg 108 s t 2 öre s. m. från 
åren 1746- 1768. fOrdelade på föl
jande sätt och jämförda med den 
kända utmyntningen: 
Allt fOr vittgående slutsatser enlig t 
" T hordemans lag" kan inte dras av 
detta material. Det iir dock intres
sant att å ren 1755 och 1757 helt 
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3. Penningpung Il l' l'iiskliknande typ . sannolikt f rtln Gotland och daterad till 
1700-ta/et. Den innellö/1108 st. 2 öre s.m. 1746- 1768. Pril'llt iiJ!o. 

saknas- vi vet, a tt då s logs mycket 
få mynt (19 200 resp 379 200). 

Framlidna docent Anna-Maja 
Nylen vid Nordiska Museet. som 
jag har haft rörmånen att få konsul
tera. har påpekat a tt förekomsten 
av penningpungen har ett direkt 
sammanhang med klädedräkten: de 
medeltida klädesplaggen gav ringa 
plats å t fickor. varför en buren 
penningpung var vanlig både för 
män och kvinnor. medan till de vida 
kläder som brukades under nyare 
tiden denna ersattes med fickor. 
Folkdräkten. som är konservativ, 
behöll dock på många hå ll väskan 
som en dekorativ komponent. Nå
gon dylik är det emellert id inte frå
ga om här. 

Pu ngen med s ina mynt inropades 
i mitten av 1920-tale t på en auktion 
i Visby e ft er Sofi På lsson , Vis
borgsgatan 14; denna dam hade va
r it hushållerska hos en lanthand la
re. som hon ärvde. Denne hade 
köpt mynten. som uppges ha hittats 
''på en vind i ett gammalt hus". 

År: Antal: Prägling: År : 

1746 6 st 1762 
1747 8 st 1763 
1748 10 st 1764 
1749 10 st Okänd 1765 
1758 l s t 1766 
1759 9 s t 1767 
1760 9 st 1768 
1761 6 st 17?? 

Pungen har, som ovan framhål
lits . icke ingå tt som en bestämd de
talj i en folkdräk t och den kan icke 
sägas ha ett utförande som är ka
rakterist iskt för en viss landsända. 

ANDRA EXE MPEL 
Fynd av penningpungar med kvar
liggande mynt ~ir inte vanliga, i 
synnerhet inte så välbevarade som 
dessa. Den föregående år påträffa
de vikingatida silvermyntskatten 
från Eskilstuna (se E. Lindberger 
och K. Jonsson i MYNTKON
TAKT 1978/3. s 66) låg i en pung av 
läde r , hopbunden upptill och trasig 
nedtill. och denna i sin tur i ett bly
hölje . Skatten från Blidsbergs kyr
kogård i Västergötland , ned lagd i 
början av 1200-talct (Nils Ludvig 
Rasmusson: Kungl. Myntkabinet
tet , Sthlm 1956, Nordisk numisma
t isk årsskrift 1957-58, Sthlm 1958, 
s . 265f, och rapporl av landsant ik
varie l. Wall in , i Ant ikvarisk t-To
pografiska Arkivet). var synbarli
gen förvarade i en på mitten hop-

Antal: Prägling: 

12 st 4 339 200 
5 st Okänd 
2 st 5 496 000 
8 st 5 304 000 

13 st 4 296 000 
3 st 4 665 600 
5 st Okänd 
l s t 



snörd. tyvärr helt förmultnad pung. 
Undersökningen av Korsbetnings
gravarna från 136 1 vid Visby resul
terade som bekant bl a i att några 
ytterst viktiga myntfynd gjordes; 
ett av dessa förvarades i en delvis 
bevarad pung, av allt att döma av 
samma typ som det här behandla
de, 300 år yngre (Bengt Thorde
man: Myntfynden i Korsbetningens 
massgravar, Fornvännen 1932, fig. 
26. En liknande- utan mynt men 
bättre bevarad - som påträffats vid 
Stora Nygatan i Stockholm avbil
das av honom som fig. 27). 1960 
inlöste Kungl. MY-ntkabinettet en 
vid sprängning i Overberg, Sveg, 
Härjedalen, framkommen sämsk
skinnspung och e tt i denna fOrvarat 
mynt, e tt kopparöre 1639 (Nils 
Ludvig Rasmusson: Kungl. Mynt
kabinettet, Stockholm 1960, Nor
disk numismatisk årsskrift 1961, s. 
177). Den är tyvärr skadad , men 
efter konserveringen kan man se, 
att den är prydd med fransar av lä
der. Snömingen upptill är bevarad, 
medan botten är trasig, fig. 3. Dess 
utförande är något mera påkostat 

Om du vill göra en fråga om ett 
mynt eller något annat föremå l i 
din egen e ller någon annans samling 
eller du vill diskutera någon upp
gift i den numismatiska litteraturen, 
så skriv till MYNTKONTAKTS 
FRAGESPAL T. 

Skicka gärna med ett tydligtfoto 
av föremålet. Avritningar, blyerts
kalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågo r rörande 
samlarvärdet på dina föremål. Frå· 
gor om värdet besvaras inte. 

Skriv helst på maskin och bara 
på en sida av papperet. Underteck· 
na med namn och adress; anonyma 
brev publiceras inte. 

Suomalaiset lukijamme 
voivat, jos niin ha luavat, 
kirjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Me käännämme 
micle llä mme kysymykset 
suomesta ruotsiksi. 

4. Penningpung p!mäffad 1960 i Över
berg. Sveg. Härjedalen. Kungl. Mynt
kabinellet. 

Fråga: 
Undertecknad vore tacksam att få 
svar på vad slags mynt, som är av
bildat på bifogade foton. 

S1·en Käck. l önköping 

Srar: 
Myntet är l Pfennig 1693 för Braun
schweig-Wolfenbiittel. Omskriften 
DG. RUD. AUG . & ANT. UL. 
DD B. & . L står för Dei Gratie 
Rudolph August & Anton Ulrich 
(1685-1704) Duces Braunschweig 
-Liineburg . Mellersta hu set 
Braunschweig-Liineburg, linjen 
Dannenberg, ärvde 1635 Wolfen
biittel och kallas därefter nya huset 
Braunschweig-Wolfenb i'1ltel. Man 
bibehöll emellertid B(raunschwe ig) 
& L(iineburg) på mynten. 

Frank Olrog 

än Häradshammars-pungens. Kan
ske var det en "örespung" av den 
typ, varom Agneta Horn talar i ett 
brev till s in morfar, Axel Oxen
s tierna. Se härom närmare i: Agne
ta Horns lefverne efter Ellen Fries 
efterlämnade manuskript utgifvet 
med tillägg af Sigrid Leijonhufvud, 
Sthlm 1908, s . 178 (brev 28 april 
1642). Det framgår ej om den var av 
tyg e ller skinn . För bilder av skinn
pungar från Tyskland , erinrande 
om den här behandlade, men från 
1500-talet, se Ludwig Veit: Handel 
und Wandel mit aller Welt, Miin
chen 1960, pi. 49. Dessa hänv is
ningar har lämnats förf av framlidne 
förste antikvarie Nils Ludvig Ras
musson . 

Från utlandet vill förf nämna yt
terliga.re ett exempel. l slutet på 
1830-tale t påträffades i R ochester, 
England , vid rivning av ett hus en 
sämskskinnspung med 158 silver
mynt från 1500- och 1600-talen, de 
yngsta från Karl l . Tyvärr anges ej 
dess utseende (Gentleman's maga
zine, London. August 1838, s 181 ). 

* 
Xenia Myntmässa 
Samlarföreningen skaraborgarens 
Myntsektion i Skövde kommer 
även i år a tt ordna en myntmässa. 
Det blir den 17-18 november lik
som förra året på restaurang Xenia. 

Ett flertal ledande mynthandlare 
kommer att finnas på plats. En ut
ställning är planerad, där förening
ens medlemmar kommer att visa 
s ina samlingar. 

Förra årets myntmässa blev en 
stor succe med närmare tusen be
sökare under de båda dagarna. Ar
rangörerna hoppas på lika stort in
tresse även denna gång. 

* 
Svenska 
besittningsmynt 
Kungl myntkabinettets sal med 
svenska besittningsmynt har åter 
öppnats. Ett besök är väl värt be
sväret. 
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PROVSEDLAR P Å AVVÄGAR na inte kosta. men kvinnan hade 
inte väntat på att få tillbaka vad hon 
hade betalat för mycket. utan hon 
hade tagit kläderna och skyndat ut. 
"Detta fOrhållande ansågs natur
ligtvis misstänkt. hvarfOre den 
okända qvinnan eftersattes och er
tappades samt blef ti ll boden äter
förd. Sedeln granskades närmare 
och befanns vara utan allt värde. 
Den hade efter tryckt anteckning å 
baksidan tillhört sjeu e år~:ttn~:en af 
magasin för konst. nyheter oclt 
moder och. efter hvad antagas kan. 

Av TORGNY LINDGREN 

Sverige. som en gäng hade varit ett 
föregångsland på sedelutgivningens 
område. hade i början av 1800-talet 
sackat efter i utvecklingen. Banko
utskottet ,·id 1823 å rs riksdag an
modade därför bankofullmäktige 
att söka anskaffa ett lämpligare se
delpapper och fOrbättra trycket. så 
att sedlarna blev hållbarare i cirku
lationen bland allmänheten och 
svärare att efterapa och förfalska. 

Myntproberaren Carl Abraham 
Broling fick 1828 lägga fram rörslag 
till några sedelvalörer i s.k. kons t
svarvningsgravyr - en teknik, som 
ditt ills inte hade prövats i Sverige 
(Torgny Lindgren, Riksbankens 
sedelhistoria 1668-1968 . Sthlrn 
1968, s. 12311). 

Egendomligt nog fick tidningsu t
givare tillätclsc att läna Brolings 
originalplät för att avbilda ett så
dant sedelfOrs lag. långt innan det 
ännu hade hunnit dryftas i alla in
stanser. 

l veckotidskriften Arkif fiir Hus
hållnins('ll och Niiri11gant<! för den 
28 februm·i 1829 finns sålunda som 
plansch 2 ett avdrag i naturlig stor
lek, på s tyvare papper, av ett för
slag till en sedel ä 10 riksdaler ban
ko med ärtalet 1830. Pä planschens 
baksida finns en tryckt redogörel e 
for det avbildade sedelforslagets 
tillkomst. 

En avbildning av samma sedel
förslag - likaledes i naturlig s torlek 
och gjort från originalpläten - finns 
som plansch 3 1 i månadstidskriften 
Magasin för Konst. Nyheter och 
Moder fOr augusti 1829; även den 
har en kort text tryckt på baksidan 
(iii. la och lb). 

Det föreligger alltid fara för att 
sådana exakta avbildningar av 
sedelförslag missbrukas på det sät
tet. att rörslagna individer fOrsöker 
begagna dem som betalningsmedel i 
allmänna rörelsen. Vi kan här be
rätta om ett t illfälle, då en av de 
nyssnämnda avbildningarna liim
nades i betalning i en salubod i 
S tockholm - märkligt nog 23 flr ef
ter avb ildningens tillkomst! Hiin
dclscn fi nns omtalad i Stockholms 
Dagblad för den 5 mars 1852; dUr 
berättas följande. 

Mamsell Sofia Strömberg, som 
idkade handel med begagnade klä-
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der på Södermalm i Stockholm. 
anmälde den 3 mars 1852 fOr trak
tens polismän, att en okänd kvinna 
hade kommit in i hennes bod och 
tillhandlat s ig en kjol och en kofta; i 
betalning för dessa klädesplagg ha
dc hon lämnat en sedel ä lO riksda
ler banko. Sä mycket skulle kläder-

l/Ila . Sede/förslag publicerat i Magasinför K otzst. Nyheter och Mndt'r. 

D e 'Valörer som B anko-Styrelsen föreslagit tl 

d essa nya sedlar, äro: pd I , 3 , 1 o, 25 , 1 oo och 5o o 

R :dr, /iÅ"1Jäl m ed olika Jr) ·ck , format oc!~ f iirg pcZ 

papperet. 

III l b . St•deljurs/agets baksidestext. 



blifvit derifrån utklippt. Sedeln är 
ställd på to rdr bko att af Rikets 
$tänders bank betalas vid uppvi
sandet och försedd med årtalet 
1830. Såsom konstprodukt är den 
synnerligen nätt och vacker. Ne
derst å densamma står tecknadt: 
grav. i stål af C.A. Broling. - Vid 
polisförhör den 4 mars 1852 uppgav 
kvinnan, som hade försökt prångla 
ut "sedeln", f.d. korrektionshjo
net, smedsarbetarhustrun Anna 
Strandberg, att hon hade "bekom
mit sedeln af en maehinist såsom 
afbetalning å skuld för logis m.m.". 
Vi har inte undersökt vilken på
följd, som utprånglingsförsöket 
medförde för Anna Strandberg. 

Brotings vackra sedelförslag 
stannade på förslagsstadiet. Vi fick 
aldrig någon sedel med det utseen
det. Det är värt att lägga märke till 
att Broting hade tänkt sig, att det 
norska yxbärande lejonet skulle 
finnas med i riksvapnet upptill på 
sedeln. 

Vid 1828- 30 års riksdag bestäm
des, att riksbankens sedlar skulle 
lyda å vissa jämna belopp i riksda
ler banko. nämligen 500, 100. 25. 
tO. 3 och l riksdaler (Lindgren a.a., 
s . 126ft). Åtminstone till tre av 
dessa valö1 er utr61 des prov medelst 
avdrag av originalplåtar på det fast
ställda lamellerade och färgade se
delpapperet. 

En sådan provsedel å t riksdaler 
banko på gult papper lämnades in 
till banken den 2 apr il 1835 av lär
gossen Nyström hos perukmakar
åldermannen Engs tröm i Stock
holm. Nyström uppgav inför ban
kokommissarierna, att han ungefår 
tre veckor tidigare hade växlat till 
sig provsedeln ur s in husbondes 
kassalåda. 

Perukmakaråldermannen Eng-
s tröm tillkallades och uppgav. att 
provsedeln förmodligen hade läm
nats till honom av en högförnäm 
kund, nämligen " Hans Excellence, 
En af Rikets Herrar Herr Öfverste 
Marskalken m.m. Grefve Jacob De 
la Gardie''. De la Ganlie hade i be
talning för en hårklippning för nå
gon tid sedan lämnat en hopvikt se
del å 8 skillingar banko, som Eng
ström utan att öppna den hade lagt 
ner i kassatädan. Engström trodde 
nu, att provsedeln av misstag hade 
följt med 8-skillingssedeln: när han 
blev uppkallad till banken, hade 
han nämligen anställt förhör med 

dessa ungefiir en kvart eft er det all 
De la Gardie hade lämnat tokalen 
hade fått syn på provsedeln i kassa
lådan och låtit Nyström växla till 
s ig den. 

Två dagar senare lämnade Eng
s tröm till bankokommissarierna ett 
intyg från De laGardie av följande 
lydelse: 

"Då jag härom dagen lät klippa 
mitt hår hos Herr Engström. och 
skulle betala. lärer af ett misstag 
ifrån de öfrige sedlarne utfallit ett 
prof uppå dc nye föreslagne sedlar
n e h vilket jag erhålli t af en Bankens 
ledamot, samma sedel har idag blif
vit mig förevist, och önskade jag 
gerna af Commissariatet den vid 
tillfålle återfå. 

Som Herr Engström begärt af 
mig detta betyg lämnar j ag det med 
nöje, och tagande på min Ed att 
förhållandet är sådant jag det här 
ofvan nämt. 

Stockholm den 4 Aprilt 1835. 
Jacob De la Gardie". 

Sedan detta intyg blivit uppläst. 
fann bankokommissarierna ingen 
anledning att vidare höra Engström 
eller hans arbetare. 

Bankokommissarierna ansåg in
te. att de kunde bifalla De la Gar
dies önskan att få tillbaka provse
deln, utan den skulle korsas över 
och förvaras i banken (iii. 2). 

Under hös tmarknaden i Falun i 
oktober 1851 tog "qvinnsperso
nen ·· - som hon kallas i a lla hand
lingar i mälct - Lisa Lundstedt i 
växel av en okänd person emot en 
provsedel å 25 riksdaler banko på 
grönt papper. Hon lämnade i sin tur 

provsedeln i betalning, dl\ hon köp
te kreatur av en man från Bjursås. 
Denne blev emellertid av kyrko
herden i sin församling "upplyst 
om sedelns beskaffenhet '' och 
tvingade Lisa Lundstedt a tt ta till
baka den. 

D1'1 gick Lisa Lundstedt till 
landshövdingen i Falun med prov
sedeln. Hon hfivdade att hon tagit 
emot den "utan förstånd om dess 
odugliga beskaffenhet". Hon be
gtirdc ersättning av banken. efter
som hennes förlust ytterst berodde 
p1'1 oaktsamhet från dess sida. "der
igenom. att omförmälde sedel kun
nat från bankens vård obehörigen 
utkomma och spridas bland en 
okunnig allmänhet. på sätt nu egt 
rum··. 

Landshövdingen vidarebeford
rade Lisa Lundstedts ersättnings
yrkande till banken och yttrade 
därvid. att det inte fanns anledning 
att betvivla hennes uppgift om 
åtkomsten. 

Bankofultmäktige ställde sig po
si tiva till Lisa Lundstedts begäran. 
Både papperets beskaffenhet och 
gravyren i provsedeln överens
stämde med sedelvalören 16 2/3 
r iksdaler banko. l skrivelse den 5 
februari 1852 till bankoutskottet 
framhött bankofullmäktige detta 
och frågade, orn inte " någon er
sättn ing må len1nas bemälda Lund
s tedt. hvars oförstånd att såsom 
verklig sedel emottaga den ifråga
varande prof·blanketten torde 
å tmins tone till någon del ursäktas 

/-'orts s 166 
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af den mängd olika sedlar. hvilka 
nu löpa i allmänna rörelsen." 

Det dröjde emellertid nästan två 
år, innan s tänderna kallades in till 
riksdag; först den 10 januari 1854 
kunde bankou tskottet bevilja L isa 
Lundstedt ersättning med 16 2/3 
riksdaler banko. - Den av Lisa 
Lundstedt i god tro emottagna och 
åter utgivna provsedeln finns nu i 
riksbankens samling (iii. 3). 

riksbankens samling finn s 
också en liknande provsedel å 10 
riksdaler banko (iii. 4). 

Emellcnid bestämde ständerna 
vid 1834-1835 års riksdag. att riks
bankens sedlar skulle lyda ä vissa 
jämna belopp i riksdaler riksgiiftls. 
även om valörerna därigenom blev 
bru tna ta l, när de uttrycktes i r iks
daler banko (Lindgren, a.a.. s. 
131f; ii i. 67-73). Det arbete. som 
hade lagts ner på framställning av 
sedlar ä jämna belopp i bankoräk-

III J. Lisa Lundstedts set! el. F ow: ltiri Tamsa/11. 

.\ 

11/.J. Pnwsedel p/i /O riksdaler banl.o. Fow: J iiri Tamsalu. 
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ning. blev därigenom till stor del 
bortkastat. 

När bankofullmäktige förklara
de. att Lisa Lundstedts ororstånd 
å tminstone till någon del ursäkta
des ''af den mängd olika sedlar , 
hvi lka nu löpa i allmänna rörel
sen". måste det rimligtvis i första 
hand vara den r ika floran av privat
bankssedlar. som åsyftades. 
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PRI SLISTA Nr 2 1 
Innehållande 
MYNT- SEDLAR 
MEDALJE R 
- SAMLARPORSLIN m m kan 
Nu rekvireras kostnadsfritt av 

~~~~Å~~ ifil' 
MYNTHANDEL ~~~ 
Box .t. 761 00 Norrtäljey~ 
Tel 0176-168 26 

SVENSKA SEDLAR 
1() J.. ro nor 1909 1 375 -
11) kronor 1910 1 l 1 . 3~0 -
11) k:"onor 19 12 1. 701) -
10 kronor 1'3 1 3 0 1a0 1300 -
10 k :"Onor 1')15 1 11 • 325 -
10 k:-onor 1316 1/1+ "5:! -
10 kronor 1~17 1 275 -
10 J.. ro nor 19?!) 01 90~ -
10 kro:~or 1322 1• 1H -
10 k~onor 1925 o 1100 -
10 kronor 19"0 01a0 105 -
10 kronor 19 .. 1 01 200 -
1C io:r onor 19" 2 o 180 
10 kror.or 1 ')Il 3 :l 175 
10 kr onor 1 9~ 5 () 110 
10 k!'onor 1 9•• G C 1 .:~0 325 -
10 kronor 1 9 51 o 55 -
10 kronor 1952 o 5') -
10 kronor 1963 o . 80 -s kronor 1936 01 1~ 5 -s l.:ror.or 1941 o q~ -
s kronor 19~ 2 01 ,10 so 
s kr or.or 1962 o . nO O -
s kronor 1963 o . 150 -

krona 1!17 .. 1? 90 -
krona 1875 1• 1 51) -
k!'ona 1875 1 75 -
krona 1914 o 225 -

PEO MYNT & 
FRIMÄRKEN DB 

OROTININGGATAN 29. 
BOX 16245, S-103 25 STOCKHOLM 

TELEFON 08-2112 10 



BERNKONGRESSEN 

K ongressmeda/jen a 1· Max Bill 

Den 9:e internationella numisma
tiska kongressen ägde rum i Bern 
den 10-15 september 1979 och upp
tog i sin dellagarlista 344 namn. 
Därtill bör tilläggas diverse anhöri
ga så det totala besökarantalet 
översteg 400. Varje deltagare erhöll 
en diger portfölj med program, bro
schyrer och numismatiska små
tryck. 

Berns u n iversit et var kongres
sens centrum. l dess föreläsnings
salar hölls fOredragen och i dess 
vestibul hade kongresskansliet sin 
plats. Organisationen fungerade bra 
och man hade uppenbarligen förbe
rett sig väl inför den numismatiska 
mvasionen. 

Föredragen var uppdelade på 
sektioner och varje sektion upptog 
ett ämne eller ett tema. Så t ex hade 
sektion 2 rubriken "Primitive 

Forms of Money" , sektion 5 
"Coins and Art History (Portra
its)" osv. Den antika numismatiken 
var tämligen dominerande men na
turligtvis fanns det guldkorn även 
inom andra områden. 

Tidsgränsen för varje talare var 
bestämd till20 minuter. Ett förmid
dagspass (kl 10.10-12.20) kunde 
uppta 6 föredrag. Dessa hölls i en 
följd möjligen avbruten av en kort 
kaffepaus. De efterföljande diskus
sionerna och möjligheterna att 
framställa frågor rörande det sagda 
var i sådana fall förlagda eft er 
lunchpausen. 

Denna ordning tror jag många 
fann otillfredsställande. Man v iii 
gärna göra sina frågor omedelbart 
efter det talaren slutat sin fram
ställning. Ett mindre anta.! föredrag 
på vardera en halvtimmes längd 

Bertel Tingström med meda/jörl'rtlll. 

med diskussion efter varje skulle 
kanske vara mera givande för de 
flesta. 

Svenska Numismatiska Före
ningen fick tillfälle att framträda i 
internationellt sammanhang. Vid 
den stora. synnerl igen påkostade 
banketten i Berns Casinos gyllene 
konsertsal framträdde vår vice 
ordförande Bertel Tingström och 
dekorerade Gay van der Meer och 
Peter Berghaus med Elias Bren
nermedaljen. Denna utmärkelse ut
delades på grund av framstående 
insatser i projektet svenska vikinga
tidens myntfynd (se MYNT
KONTAKT 1979/7 s 139). 

Den l O:e internationella numis
matiska kongressen kommer att 
hållas i London 1985. Den interna
tionella numismatiska kommissio
nen består nu av Robert A. G. Car
son. London. president, Kolbjl!)l'n 
Skaare, Oslo , sekreterare. Herbert 
A. Cahn , Basel, skattmästa re. 
Michael Lawrence Bates, New 
York , Peter Berghaus, Mönster , 
Ernesto Bernareggi. Milano . Lou is 
Gaillard, Paris, Istvan Gedai, Bu
dapest och Octavian lliescu. Buka
rest. 

Frank Olrog 

MYNT 
KOPES 

OCH 
SÄLJES 

BETALAR BRA 
FOR SEDLAR 

FORE 1930 

Håkan lVesterlund 
Alynthandel 

Vasagatan 42 
111 20 Stockholm 
T el. 08- 11 08 07 
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MEDALJFEST I LISSABON 

Kongressm edaljen a•· Jose Candido . 
PortuJ?al. 

Kongress en öppnas. Frdn vänster m edaljsamlaren Cancello de Abreu. Lars O 
Lagerqvist. Portugals kulturminister Aderito Sedas Nunes. chefenför Gulbenkian 
Foundation J o.H; de Azeredo Perdigao. samt stående generalsekreteraren i arbets
utskoilet Carlos Baptista da Sih·a 

FIDEMs (Federation lnternationa
Je de la Medaille) kongress och ut
ställning av modern medaljkonst i 
Lissabon den 2-7 september var för 
deltagarna en omväxlande och in
tressant upplevelse. Föredrag, mot
tagningar och utflykter avlöste var
andra i tät följd. Huvudkvarter för 
kongressen var förlagt till de syn
nerligen eleganta Gulbenkian 
Foundations lokaler, där också in
sända medaljer var utställda. Mate
rialet var uppdelat i två huvudgrup-
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per, nämligen dels sådana som in
sänts till täv lingen om Internatio
nella Barnaårels bästa medalj och 
dels ca 30 länders medaljer. 

Barnaårels medaljer var placera
de i montrar i en lång rad . De skulle 
undergå speciell gran skning av en 
jury för utseende av den bästa. 
Denna form av tävling kan ge an
ledning till vissa funderingar. Borde 
inte konstnär och nation vara ano
nyma för jurymedlemmarna? När 
det gäller ett tema som Barnaåret 

hade en bestämmelse om att a ll text 
skulle vara på franska kanske varit 
lämplig. Den vinnande medaljen är 
ett verk av den framstående portu
gisiske konstnären Helder Baptista . 

Nationernas medaljer var ordna
d e efter länder i t v å s tora salar. 
Mängden var överväldigande. Ka
talogen , vari dock även Barnaårels 
medaljer ingår, upptar l 572 num
mer fOrdelade på 32 nationer . Ty
värr är den tjocka boken ej pagine
rad. Sverige representerades av 12 
konstnärer, som tillsammans s täll
de ut 40 medaljer. Enligt uppgift 
finns det en bestämmelse att medal
jer äldre än 1 O år ej får vara med. 
Trots detta presenterades objekt 
t o m så gamla som från 1924 (Väst
tyskland). Fl DEMs kongresser 
äger rum med två års mellanrum. 
En tanke som ligger nära till hands 
är att endast medaljer som produ
cerats efter föregående kongress 
borde komma i fråga. 

Vid genomgång av det mångskif
tande materialet torde de fles ta 
undrat var gränsen mellan medalj 
och småskulptur egentligen ska 
dras. Detta spörsmål togs också 
upp i debatten och troligen kommer 
regler härom a tt fas ts tällas till nästa 
kongress 1981. 

Kungl Myntkabinettet, 
Statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 
Narvevagen 13-17.2 tr 

Stockholm 
(Buss nr 42. 44 och 69 

till Historiska museerna. 
tunne lbana Ull Karl aplan) 

Ny tillfällig 
utställning 

Moderna ungerska 
medaljer 

Utställning av 170 moderna 
ungerska medaljer av 

35 konstnärer 
oktober-november 

Muaeet : 
Måndog-fredag Il -16 

Lördag och söndag 12 - 17 



l förgrunden Anne Str<Jm , U niversi tetets My ntkabinell. Oslo. @yvind och So/1•eig 
Hansen. Den Kg/ Mynt. Kongsberg, Leo Holmgren. S tockholm. 

Deltagarlistan upptar 238 namn 
varav ej mindre än 41 var samlare, 
konstnärer och andra intresserade 
från Finland. Övriga skandinaviska 
länder kunde tillsammans räkna 22 
represenlan ter. 

FI DEMs nuvarande presidium 
består av Lars O Lagerqvist , Sveri
ge, president, Gay van der Me er, 
Nederländerna, vice president. 
Claude Arthus-Bertrand, Frankri· 
ke, generalsekreterare och Fernand 
Lembourbe, Frankrike. skattmäs
tare. Svensk huvuddelegat är 
skulptör Berndt Helleberg, Åkers
berga. 

Frank Olrog 
Parl'ine Curie. Frankrike: "T<'fllpfe // " . 
M eda/j eller skulpwr? 

Den segrande Barnatlrsmeda/jen lll' 

Helder Baptisw. 

LANZ (/RAZ 

AU KT ION XIII 
den 23 november 1979 på Hotell 

Daniel i Graz 

ME DELTIDEN 
BÖHMEN- Mi\HREN 

Denarer. b rakteatrar och groschen 
från de böhmiska och mähriska 
dynas tierna präglade i Böhmen. 
Mähren. Schlesien. Luxemburg. 

Österrike. Steiem1ark och Kärnten. 
Kontramarkerade Praggroschen. 

Denarer från S tadt Eger. 
Med över 800 mynt utgör denna 
auktion det störs ta utbudet på 

lirtionden inom detta specialområde. 

A U KTION XI V 
den 24 november 1979 på Ho tell 

Daniel i Graz 

TYSK-ROMERSKA RIKET 
HA BSBURGSKA HUSET 

LOTHRJNGEN 
1740-1806 

MYNTOCH tviEDAUER 
de nes ta i silver. Över 1000 mynt , del
vis sällsynta och många av hög kvali
tet. från tiden för Maria Theresia. 
F ranz l , Josef Il. Leopold Il och 
Franz Il ur gamla specialsamlingar. 

Rikt illus trerad k<atalog sv kr 25:-

MO NZHANDLUNGLANZ 
Hauptplutz 14 .. Pos tfach 677 

A-ROll GRAZ/Osterreich 

Mynt ti ll förs iiljning på våra kom
mande a uktione r emollages fortlö· 
pandc. 
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KRING MEDALJEN ÖVER 
KRONPRINS GUSTA V ADOLFS 
EXAMEN 1786 

Av TORGNY LINDGREN 

Gustav ll l: s ä ldsta son. kronprins 
Gustav Adolf (sedermera kung 
Gustav l V Adolf). var född den l 
november 177S. Den 7 juni 17S6 , då 
kronprinsen sålunda var 7 1/2 år, 
lät Gustav II I genom lantmarskal
ken och de ofrälse ståndens talmän 
vid den då pågående riksdagen in
bjuda stånden att utse representan
ter att bevista den examen, som 
samma dag skulle hållas med kron
prinsen , för att de skulle erfara 
hans framsteg i studier. Adeln utsåg 
IS och de ofrälse stånden vartdera 9 
deputerade; därjämte deltog lant
marskalken och de ofrälse s tåndens 
talmär1. 

Dagen därpå redogjorde lantmar
skalken och talmännen var i s itt 
stånd för förhöret med kronprin
sen. Lantmarskalken yttrade helt 
kort. att kronprinsens frams teg i 
stud i er " vida öfverträffade h vad 
man kunde förmoda". l de ofrälse 
stånden ådagalade talmännen 
mycket ro ja l ist i ska tänkesätt och 
skildrade hänfört kronprinsens för 
sin ännu späda å lder utomordentligt 
s tora kun skaper. 

Prästeståndet beslöt den l O juni 
föreslå medståndcn. a tt en stor de
putation från alla fyra s tånden skul
le uppvakta kungen och frambära 
rikets ständers tacksamhet för hans 
ömma och faderliga omvårdnad vid 
konprinsens uppfostran. Detta för
s lag bifölls samma dag av samtliga 
övriga stånd. 

Borgarståndet önskade emeller
tid. att ständernas tacksamhet och 
glädje skulle markeras ytterligare. 

för all framtid, antingen genom en 
crachat eller en medaille". 

Två Stockholmsrepresentanter, 
rådmannen Anders Wallin och 
grosshandlaren David Schinkel, 
"föreslogo en medaille såsom tjen-
1 igaste utvägen. och h vi lken medail
le herr Schinkel tykte böra blifva af 
största sorten . som s tåndet genast 
enhälligt biföll" . 

Förslaget att rikets stiinder skulle 
låta prägla en medalj till minne av 
kronprins Gustav Adolfs examen 
den 7 juni 1786 inför ståndens re
presentanter bifölls samma dag av 
adeln och prästeståndet och den 
13 juni också av bondeståndet. Så 
vitt framgår av ståndens protokoll 
diskuterades inte inom något stånd 
hur kostnaderna för medaljen skul
le täckas. 

Finansieringsfrågan togs upp i 
bankoutskottet den 14 juni av riks
rådet greve Axel von Fersen. Då 
ständerna inte hade anvisat medel 
till kostnadens bestridande för den 
beslutade medaljen. yrkade Fersen. 
att bankoutskottet skulle föreslå de 
tre högre. bankgaranterande s tån
den . att medaljen skulle s lås på ri
kets ständers banks bekostnad och 
genom bankofullmäktiges försorg. 
Fersen befarade. a tt stånden i annat 
fall vid något av s ina allmänna 
sammanträden utan att höra ban-

kou tskotte t skulle lämna banken ett 
sådant uppdrag. "at stånden in pie
n is immed iate ålägga banquen en 
sådan skyld ighet", som han sade. 
Han ansåg . att stånden inte borde 
ta omedelbar befattning med dispo
s ition av bankens medel. Fersen de
lade en vid denna tid a llmän upp
fatt ning. att alla ärenden rörande 
banken förs t skulle beredas i ban
kou tskottet. Övriga l edamöter av 
bankoutskottet ins tämde i Fersens 
förs lag. 

Bankoutskottet uttalade samti
digt sin önskan, att den beslutade 
medaljen skulle bli av samma stor
lek som den, som rikets ständer lät 
slå 176 1 i anledning av att kronprins 
Gustav (sedemera kung Gustav II I ) 
då fyllde 15 år. Denna medalj be
skrivs av B. E. Hildebrand. Sl'eri
ges o c !t .n-en ska kon u nga/111 set s 
minnespenningar etc, Il, Sth lm 
1875, s 141. nr 4. Vi avbildar med
a ljen här (iii l) . 

Vidare önskade bankoutskottet. 
att stamparna till medaljen skulle 
graveras av myntgravören profes
sor Gustav Ljungberger. 

Med hän syn till att medaljen inte 
k u n de förvän tas bli färdig före riks
dagens avslutande borde banko
fullmäktige få i uppdrag att å rikets 
ständers vägnar överlämna exem
plar av medaljen i guld till kungen. 
drottningen och övriga kungliga 
personer samt till kronprinsens gu
vernör riksrådet friherre Fredrik 
Sparre ävensom i .1·illw till riksrå
den och till dem . som hade deltagit i 
undervisningen av kronprinsen. 

Stånden biföll bankoutskottets 
förslag. Genom protokollsutdrag 
den 19 juni överlämnade bankout
skottet till bankofullmäktige upp
draget att verkställa rikets ständers 

l n itiativet togs av borgmästaren i 
Västervik Christopher Spaak. som i 
anslutning till beslutet om en s tor 
deputation "väkte fråga att y tterli
gare bibehålla minnet af denne gla
da händelse" . Borgmästaren i Ek· 
SJO. lagmannen Johan Lorentz 
Munthe yttrade då . "att detta vore 
visserligen ibland de gladaste äm
nen ror riksens ständer att få visa 
det höga kong!. huset sin underdå
niga tacksamhet och at minnet där
af borde på ett utmärkt sätt bevaras Il/ l. Rikers sriinders medalj ri/1 mill/Il' m· kronpins Gus tm·s 15-tlrsdal! 1761. 
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beslut om prägling av en medalj 
över kronprinsens examen den 
7 juni 1786. 

Bankofullmäktige beslöt den 26 
juni att vända sig till vitterhetsaka
demien och utbe sig "ideen och öf
verskriften" till medaljen. Två av 
bankofullmäktige, som tillika var 
ledamöter a v vitterhetsakademien, 
åtog sig att framföra bankofullmäk
tiges anhållan i akademien: de var 
bankofullmäktiges ordförande kan
slirådet greve Gustav Fredrik Gyl
lenborg, den kända skalden, och 
kanslirådet Jakob von Engeström. 

Vitterhetsakademien godkände 
den 16 augusti 1786 ett förslag av 
dåvarande expeditionssekreteraren 
Gudmund Göran Adlerbeth, att 
medaljen skulle få följande utseen
de: 

Åtsidan: Gustav III i bröstbild 
med namn och titel. 

Frånsidan: Minerva, vishetens 
gud in n a, leder vid handen fram 
kronprinsen, som bär krona och 
manteL till en kvinna, som symbo
liserar Sverige. Kvinnan håller med 
högra handen en sköld med tre kro
nor och sträcker, med framböjd 
hållning, vänstra handen mot kron
prinsen. 

V itterhetsakademicn fastställde 
också Adlerbetils förslag till in
skription på frånsidan , nämligen 
orden A el'i de/iciae praesentis 
sr,esque.fitluri , som kan översättas: 
Närvarande tidsålders glädje och 
en kommande tidsålders hopp. l re
gel brukade medaljinskriptioner vid 
denna tid hämtas från någon klas
s isk latinsk författare, men den nu 
fastställda inskriptionen kan vara 
komponerad just för denna medalj: 

enligt vitterhetsakademiens proto
koll trodde nämligen Adlerbeth 
denna vers "änskönt ej lånt ur nå
gon auctor. uttrycka de känslor 
hans kongl. höghet i svenska bröst 
väcker' ' . 

Adlerbeth hade också föreslagit , 
att avskärningn, " exerguen" , un
der figurkompositionen på frånsi
dan skulle innehålla följande långa 
och svassande text: Ingenitlin Pr. 
1-/aer. annor. modum superans 
plaudentibu s Ord d. R . V Il /u n. 
MDCCLXXXV/; textens innebörd 
kan återges sålunda: Inför de be
undrande ständerna den 7 juni 1786 
v isade kronprinsen en fattnings
förmåga utöver s in ålder. Vitter
hetsakademien godkände med viss 
tvekan denna inskrift; det befara
des, att det skulle bli svårt för 
Ljungberger att få in den långa tex
ten i avskärningen och en kortare 
text ställdes därför i utsikt. 

På basis av vitterhetsakademiens 
beslut om medaljens utseende gjor
de Ljungberger upp en ritning ti ll 
medaljen, som visades för banko
fullmäktige den J3 september. Gyl
lenborg tog med sig ritningen för att 
visa den i vitterhetsakademien. 
Ritningen har inte kunnat återfin
nas. Vitterhetsakademien godkän
de figurkompositionen på frånsidan 
men bestämde, au avskärningen 
skulle innehålla följande text: Ob 
fe/ices Pr. Haer. in studiis pragres-
sus Ord(/. R. S. MDCCLXXXVI. 
vilket kan översättas: Rikets stän
der lät s lå denna medalj över kron
prinsens goda framsteg i studier 
1786. 

Genom banken fick Ljungberger 
undeJTättelse om den ändring, som 

III 2 . R i kels ständers medalj tillminne m· kronprins Gustm· Ado/ft examen 1786. 

vitterhetsakademien hade gjort i 
hans medaljritning. Till bankofull
mäktiges protokoll den 3 oktober 
antecknades, att Ljungberger hade 
förklarat, att arbetet med att grave
ra stamparna till medaljen "under 
närvarande möreka årstid" torde 
kräva 3 å 4 månader; i arvode be
gärde Ljungberger 400 riksdaler 
specie, vilket bankofullmäktige be
viljade. 

Graveringsarbetet krävde emel
lertid längre tid än Ljungberger 
förmodade: först den 21 april 1787 
kunde han överlämna de färdiga 
medaljstamparna till bankofu llmäk
tige. De befanns ' ' vara förfårdigade 
aldeles efter herrar fullmäktiges 
åstundan och hvad af professoren 
Ljungbergers allmänt kända capaci
tet bordt förmodas''. 

B. E. Hildebrand beskriver stän
dernas medalj över kronpins Gus
tav Adolfs examen 1786 i nyss
nämnda arbete,Enligt Hildebrand 
var denna medalj Ljungbergers sis
ta arbete; den framstående gravö
ren avled den 5 november 1787. Vi 
avbildar medaljen här (iii 2). 

Medaljstamparna överlämnades 
nämnda dag den 21 april till mynt
mästaren Olof Lidiin, som fick 
order att låta slå 8 exemplar i gu ld 
för kungafamiljens medlemmar och 
Sparre ävensom 27 exemplar i sil
ver. Till guldexemplaren gick det åt 
216 dukater specie, som överläm
nades in natura ur bankens behåll
ning. De 27 silverexemplaren förde
lades sålunda: 17 till riksråden, 7 till 
kronpinsens informatorer och ka
valjerer, l till den kungliga sam
lingen, l till bankens samling och l 
till Adlerbeth, som inventerat me
daljen. 

Vid bankofullmäktiges samman
träde den 18 maj anmäldes, a tt 46 
ledamöter av senaste bankoutskott, 
som hade varit med om beslutet om 
medaljen, hade låtit anteckna sig på 
kungl myntet att mot betalning er
hålla medaljen i silver. 

Till bankofullmäktige:; protokoll 
den 9 maj 1787 antecknades, att 
bankofullmäktige den 2, 3 och 4 maj 
fått överlämna exemplar i guld av 
medaljen till kungen, drottningen 
och övriga kungliga personer. Vid 
medaljöverlämnandet höll Gyllen
borg tal för kungen, drottningen 
och kronprinsen; den sistnämnda 
hade nu hunnit bli 8 1/2 år. Manu
skripten till dessa tal finns bevarade 
bland bankofullmäktiges inkomna 
hand tingar i riksarkivet. Talen till 
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III J. K mllfll'ills G u.ua•· A do(/~· ••.s:enflii/1(/iga lllilllil.>kript till tal 1787 ltll'tlttll'k ji)r ri/,,·t~ stiiadl'rs nu•cla/j. 

kungen och drottningen var jämfö
relsevis korta och stereotypa . även 
om Gyllenborg måste tala om kron
prinsens " stora och ly sande fram
steg uti kunskaper och snille" resp 
"stora och sällsynta framsteg i alla 
till des höga sti\nd hörande kunska
per". Talet til l kronprinsen var nl'l
got längre. Gyllenborg anhöll att få 
överlämna den medalj. son1 beslu-
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lats av rikets ständ er "under deras 
ömaste gliidje-rörelser vid c. k. 
höghets å daga lagde framsteg i alla 
för des höga stånd nöd igc och pry
dande kunskaper". l talet anspela
de Gyllenborg på medaljens in
skription: stiindcrna . ehuru numera 
åtskilda. hade "frän al la landsiindar 
ögonen 11iste på eder-; k. höghet. 
:.l\som niin·ammlt• tida.• r:liidje och 

IIOfiJll't.fi'ir de tillkolliiii/d C' ". 

Kronprinsen höll ett litet tacktal; 
Liven manuskriptet till detta tal , 
skrivet av den unga tronarvingen 
med egen hand men alldeles upp
enbart efter förlaga. finns bevarat 
bland bankofullmäktiges inkomna 
hand linar (il l 3). 



UNGERSKA MEDALJER 

Museidirektiir Olm· Isaksson. Tamas Stirl.fmy .ram t ambassadör Til·ndar fl·ån 

mt•d.fi·u. Foto: A TA. 

MYNT& 
MEDALJER 

s ,•ea\·ägen 96 
Fal'k, S-104 32 Stnc:kholm 19 

T-Rådmansgoton 
(uppgång Hondelshögskolan) 

T elefon 08-34 34 23 

Köper • Byter 

Säljer • Värderar 

K onunissionsup pclrag 

Mynt • Sedlar 

Medaljer • Tillbehör 

N w nismatisk litteratur Mändagen den l oktober hade ut
stä llningen "Modemil UllNerska 
medaljer" vernissage p{l Kungl 
myntkabine tte t i S tockholm. Un
gerns s tockholmsambassadör T i
vadar lvån invigde uts tä llningen ef
ter a tt ha hälsats välkommen av 
riksantikvarien Roland Pälsson 

nom His toriska Museet. Narvavä
gen 13-17.2 tr. Buss nr 42,44 och 
69 till Historiska Mu seet. tunnelba
na t ill Karlaplan . 

Öppt!l : van!. 11- 18, lörd. 9- 14 

Det är nästan 50 år sedan e n un
gersk medaljutställning visades i 
Sverige. Under senare år har den 
ungerska medaljkonsten a lltmer 
uppmärksammats internationellt. 
Tanken a tt presentera denna rör en 
nord is k publik väcktes i samband 
med en utställning under Federa
tion International de la Medailles 
(FIDEM) XV II :e kongress i Buda
pest 1977. Initiativet togs av Gillet 
för Medaljkonst i Finland. och en 
mycket uppska ttad utstä llning hölls 
i Helsingfors under maj-juni i år. 
Utställningen kommer troligen att 
v isas i Paris efter Stockholm. 

Ungerska Nat ionalgalleriet och 
den ungerska konstnä rsorganisa
tionens medaljsektion har verksamt 
bidragitt ill utställningens tillkomst. 

Inte mindre än 170 medaljer av 35 
kons tnärer s tiills ut. Tamils Sarkå
ny har på e tt berömvärt s iitt o rdnat 
den representat iva uts tä llningen. 
Han bär också ansvaret rör den ut
märkta kata logen. 

Utstä lln ingen ä r öppen för a ll
m~inheten vardagar kl ll- 16. 1örda
gar och söndagar 12-17 under 
oktober och november. l n gång ge-

F.O. 

ULF NORD LINDS 
MYNTHANDEL AB 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDN AR 

N umismatisk lineratur 

Lagerkatalog utkommer två gånger å rligen 

M et/lem m· S•·eriges My lllhandlares Fiirening 
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November 10 

November 24 

November 23-24 

•• 

SVEA Mynt & Frimärkshandel AB. Stock
holm på Hotell Anglais. Stockholm. 

Hirsch Myntha ndel AB, S tockholm på Restau
rang Oxen, l tr , Stockholm. 

M iinzhandlung Lanz. Graz, Österrike. 

MASSOR 
November 17-18 Xenia Myntmässa. Skövde. Arrangör: Samlar

föreningen skaraborgarens Myntsektion. lokal 
restaurang Xenia. 

FAGERSTABYGDENS MYNTKL UBB sammanträder förs ta helgfria 
mändagen i varje månad på AB Västanfors Indus trie rs matsal , S Linjan. 
Fagersta. Upplysningar te l 0223/1 16 7 1 e kl 17.00 och 223/172 18 kl 
8.30-16.00. 

FALU -BORLÄNGE MYNTKLU BB har möten på Kristinegärden. Kris
linegatan 9-11. Falun 14/ 11 på Östers Bageri. Gjutgatan 5, N Industriom
rådet, Borlänge 11 / 12. Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Upp
lysningar tel 023/330 30 kl 07.00-16.00. 

FINSPÅNGs MYNTKLUBB sammanträder s is ta torsdagen i varje må
nad på Sparbanken Östergötland. Bergslagsvägen 4, Finspäng. Upplys
ningar tel 0122/103 89 e l 16 1 20. 

FROSTA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auk tion på Fri
tidsgården, Hörby den 22/11 ,20/ 12 samt 1980 24/1,28/2,27/3.24/4 och 
29/5 kl 19.30. Visning från kl 18.30 

GÖTEBORGS N U MISMATIS KA FÖRENIN G, mötesdagar 29/11 och 
20/12. Föreningen har öppet hus i föreningslokalen, Schackspelets hus . 
Haga Kyrkogata 3, Göteborg, mellan 18.30-21.00 följande dagar: 5/1 1, 
12/ 11 , 19/11 ,26/11 ,3/1 2 och 10/12. 

KATRINEHOLMS MYNT KLU BB har möten fOrs ta helgfria onsdagen i 
varje månad på Restaurang Storstugan , Stortorget l, Katrineholm. Upp
lysningar te! 0150/2 10 45 el 151 00. 

KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion 16/ 11 och 14/12 på Hemgården, Norretullsvägen 9, Kristian
stad. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra onsdagen i varje månad på 
Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. Upplysningar te l 
0155/131 31, 133 09, 134 29. 

NORRKÖPIN Gs MYNTKLUBB har möten 20/ 11 och 18/ 12 i Fritidsgår
den. Ektorp. 

SA MLARKLUBBEN NUMIS. Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar 0910/186 80. 

Forts s J 75 
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Brita Malmer 

INST ALLATI ONS
FÖRELÄSNING 
Professor Brita Malmers installa
tionsföreläsning ägde rum tisdagen 
den 16 oktober i K. Vitterhetsaka
demiens vackra sessionssal på Vil
lagatan 3 i Stockholm. Ämnet för 
föreläsningen var Myntcirkulatio
m•n i det m edeltida S1·crige. Ett 
hundratal inbjudna lyssnade med 
intresse på den klargörande och 
med tydliga bilder väl illustrerade 
framstä llningen . 

Ordföranden i Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga Forsknings
rådet professor Erik Lönnroth och 
ordföranden i Ekströmska stiftel
sen professor Hans Thornstedt var 
de första som hyllade dagens instal
lat ionsföreläsare. Därefter följde 
inhemska och utländska talare, som 
alla betygade sin glädje över a tt 
Sverige fått en numismatisk profes
sur och att Brita Malmer blev dess 
för sta innehavare. 

Den Ekströmska professuren 
kommer säkerligen att innebära en 
intensivare numismatisk forskning i 
Sverige och alla intresserade vär
desätter detta. Vi tillönskar Brita 
Malmer all lycka och framgång i 
hennes nya viktiga värv. 

F.O. 
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NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten 
första helgfria onsdagen i varje månad på Handelsklubben, Sundstorget 3, 
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14. 

PITEÅ SAMLARFÖRENING har möten tredje fredagen i varje månad . 
Upplysningar 0911/710 76, 500 17. 

SANDV IKEN-GÄV LE MYNTKLUBB har möte den 6/ 11 kl 19.00 på 
Folkets Hus i Gävle, och den 6/12 kl 19.00 på Folkets Hus i Sandviken. 
Upplysningartel 026/13 Il 77,026/25 26 17 och 026/27 00 19. 

SAMLARFÖRENINGEN S:T ERIK, myntsektionen har möten 1/ 11 och 
29/11 kl 19.30 på Karlbergsvägen 32 A, Stockholm. 

TÄLJE MYNTKLUBB, Södertälje har möten 15/11 och 6/ 12 på Före
ningsgården, Torekällberget, Södertälje. Upplysningartel 0755/ 185 68. 

VILLSTADSORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten med 
auktion andra måndagen i varje månad kl 19.00 på Finnvedens Sparbank. 
Upplysningartel 0371/322 02. 

VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖREN ING, VÄXJÖ håller sammanträ
de med myntauktion Il/l l, myntmässa, 26/11, 12/12 på Restaurang Mun
ken , Norragatan 24 . Växjö kl 19.20. Visning 18.2(}...19.20. 

SVAR TILL HARR Y ERIKSSON 
I oktobernumret har Harry Eriks
son fortsatt diskussionen omkring 
varianterna av 1876 års tvåkronor. 
P g a pressläggningsomständighe
terna kunde tyvärr inte i samma 
nummer inkomma mitt svar härpå. 
som i stället kommer nu och som 
jag försöker göra kortfattat. 

spalt l , där saken behand las utför
l igare. 

När det gäller att fastställa anta
let av en gång präglade mynt utifrån 
nu bevarade antal exemplar är jag 
inte lika optimistisk som Harry 
Eriksson. l vårt fall gäller det ett 
fåtal mynt - låt vara större eller 
mindre fåtal - varfår s tatistisk be
dömning blir osäker. Vidare får 
man nog räkna med möjligheten av 
att flera stampar kan ha använts 
men sedan av någon anledning kas
serats, innan deras kapacitet till ful
lo utnyttjats. Så t ex var 1870-talets 
tekniska utrustning sliten, och ändå 
förelåg tvång att tillverka mycket 
stora mängder mynt enligt mynt
ordningen 1873 - jfr också här 
MYNTKONTAKT 1979:2, s 35! 

En ytterligare osäkerhetsfaktor är 
att nedsmältningen av mynt under 
indragningen av Oscar ll: s mynt 
kan ha drabbat olika varianter 
olika. 

Att "valspråket på ettörena för
längdes i två etapper 1877-1880' ' 
obs att det står bindestreck mellan 
årtalen, inte ''och" eller komrna
tecken - är inte detsamma som att 
säga att en fOrändring skedde 1877 
och en 1880 utan betyder enligt vad 
jag vågar påstå är gängse språkbruk 
att båda fOrändringarna skedde un
der perioden fr.o.m 1877 t.o.m 1880 
utan att ange exakta årtal för änd
ringarna under denna period. Att 
jag uttryckte mig som jag gjorde 
sammanhänger dels med önskan att 
skriva kort. dels med det faktum au 
ändringen fortlöpande skedde u n
der både 1879 och 1880, eftersom 
båda dessa årtal uppvisar båda val
språkslängderna. Eriksson skriver 
f ö att ' 'ändringen gjordes 1879". 
Det är a lltså inte riktigt rätt. "Det 
som sägs bör väl vara rätt, även om 
det är aldrig så lite". 

Jag respekterar Harry Erikssons 
kunnande och energiska sysslande 
-f ö ådagalagda också i andra pub
likationer än MYNTKONT AKT
med Oscar ll:s myntvarianter, men 
tydligt är att vi har olika sätt att se 
på dem. Respekterar han inte mitt 
sätt att resonera eller uttrycka mig, 
kan jag inte gärna göra mer än jag 
gjort. Han får ta s ista ordet i vårt 
meningsutbyte, om han än en gång 
skulle återkomma. För min del är 
nog samtalet slut. 

Med ännu en vänlig hälsning 
Gun11ar Sundberg 

* 

Jag har aldrig trott och aldrig 
sagt, att någon av f6rekommande 
årtalsförteckningar sk u Ile vara 
ofelbar. Men jag har självfallet ut
gått från att bakom medtagandet av 
vissa varianter och uteslutandel av 
andra ligger - inte vetenskapliga 
undersökningar. det vore att begära 
för mycket men väl - bedömanden 
och avvägningar. byggda på erfa
renheter och studier. i förekom
mande fall även kännedom om 
Kinnmarks uppsats av 1964. Nu vill 
Eriksson uppenbarligen icke godta
ga Ahlström-Almer-Hemmingsson 
eller Gliick-Hyllengren men väl 
Ingvar Nilsson och Arne Lindblad. 
Att de senare skulle vara mer till
förlitliga än de förra är åtminstone 
för undertecknad en nyhet. Eller 
skall vi istället konstatera att det 
gäller en svårbedömd avvägnings
fråga? 

Xenia Myntmässa 
- Skövde-

I fråga om mynmästarmärkets 
olika storlekar går jag inte med på 
att jag "utan vidare godtar (dem) 
som variantskiljand e" -jfr artikeln 
i MYNTKONTAKT 1979:2 , s 35, 

Lörd 17 nov kl 12-18 
Sönd 18 nov kl 10- 16 
på Restaurang Xenia. 

Flera av landets ledande 
mynthandlare deltar. 
Utställning. Väs tsveri
ges e nda myntmässa. 

Samlarföreningen Skaraborgarens Myntsektion 
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TB MYNT HB AUKTION 13. U. Thimberg R. Berglund 
Prislista nr 8 sändes gratis 

på begäran Den 24 november kl. 10.00 
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KOPE R 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHOR 
LITTERATUR 

Erstagaton 14 
116 36 Stockholm 
T el. 08 -41 01 33 

Oppethållonde: 

Yard. 10-18 
lörd. 10-13 

Ingemar Wallin 

Lokal: Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 48 
Mitt emot vår affär 

Svenska och utländska mynt, sedlar och medaljer, 
samt antika mynt och litteratar. 

Bl a 214 utrop på 
Oscar Il , Gustav V och Gustav VI Adolf . 

Katalogen erhålles enklast med 20 kr 
till postgiro 70 26 86-7 

HIRSCH MYNTHANDEL AB 
Etablerad 1893 

Malmskillnadsg. 29, 111 57 Stockholm, 
Tel. 08/ 11 05 56 

~yntgalleriAB + SVEA =1 
Svea Mynt & Fri märkshandel AB och Ingemar Wall in 

Myntgalleri AB har gått samman. Handel med mynt, sedlar 
etc äger nu rum i våra lokaler på stureplan 4. 

Vi önskar våra kunder hjärtligen välkomna 

SVEA mynt & fri märkshandel AB l. Wall in Myntgalleri AB 


