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Höstens program 

NOVEMBER 
Onsdag 4 , Föreningsträff hos Anders Fröseli för au tina på mynt och 
litteratur. Tel 0758/345 32. 

Onsdag-torsdag 11-12, Föreningens höstauktion. Historiska Museerna. 
Storgatan 41 , Stockholm. Visning från kl 17.00. 

DECEMBER 
Torsdag 10, Liten julfest. 

Årsset 1981 
Svenska, norska och linska årsset 
198 1 samt danska årsset 1980 har nu 
börjat distribueras till dem som be· 
s tällt av dessa. De som noterat 
"hämtas' ' på talongen är välkomna 
till kansliet, Östermalmsgatan 81, 
a tt hämta sina mynt. Öppet varda
gar 10-13. 

Kansliet 

Besittningsmynt på plansch 

En jätteplansch - dess storlek gör 
det omöjligt att överväga en avbild
ning i tidningen - med de svenska 
besittningarnas mynt i urval och 
korta historiker har utgivits av Mal
mö Mynlhandel, Kalendegatan 9, 
21 1 35 Malmö, varifrån den kan be
ställas för 45 kr inkl papprulle. 

REGENTLÄNGD -
bra present 
Under sommaren har på Kungl 
Myntkabinettet framställts en Re
gentlängd för Nordens regenter och 
myntherrar i form av en ''affisch'' i 
behändigt format (42x30 cm), som 
gör att den kan användas antingen 
som underlägg på skrivbordel eller 
sättas upp på väggen . Sveriges, 
Danmarks och Norges regenter står 
i tre skilda spalteroch harordnats så 
att man relativt lätt skall kunna se 
vilka regenter som vid en viss tid
punkt regerade i de olika länderna. 

Den kan köpas i museibutiken i 
Statens historiska museum eller be
ställas från Kungl Myntkabinettets 
exp tel 08/63 07 70 (10:- ). 

NUMISMATISKA INSTITUTIONEN 

Måndagsseminarierna kliO.OO i lokalerna vid Sandhamnsgatan 52 A, Stock
holm (buss 41 eller T-bana till Gärdet) fortsätter fr o m 16 november enligt 
följande: 

16/11 : Rapport från USA och Mexiko. Prof Brita Malmer. 
23/11: Probermärken på vikingatida mynt. Några mätningar och reflexio

ner. Erik Sperber. 
30/ 11 Romerska denarer på kontinenten och i Skandinavien. Lennart Lind. 

7/ 12: Kyrkfynd i Norrland. Ian Wisehn. 
14/ 12: stämpelidentitet och myntcirkulation. Frekvensen av stämpeliden

tiska mynt i några penningsummor från vikingatid och medeltid. l Ham
marberg, B Malmer, G Rispli ng. 
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KRONINGSMEDALJEN 1800 
Av Torgny Lindgren 

III. /. Medalj tillminne m· GIIS/lll' 11/:s kråning 1772. Grlll·ör: Gll.\laf l.jllngberJ!I'f. Beskril•en lll' B. E. 
Hildebrand: GIISUII' fllllr 15. K11ngl. Myntkabinellet. Foto: N. La~tergrt•n. ATA. 

Rikets ständer samlades den I(J 
mars 1800 till riksdag i Norrköping. 
Den l aprillät kungen- Gustav IV 
Adolf- meddela. att stånden t v å da
gar senare. den 3 april. skulle följa 
honom i procession till Norrköpings 
stadskyrka (S:t Olai kyrka). där han 
ämnade 11\la kröna sig och drottning
en. 

Vid prästeståndets plenum <.len l 
april yttrade biskop Thure Weidman 
i Skara, att kröningen öppnade för 
var trogen undersåte det rikaste äm
ne till glädje. Glä<.ljcn skulle sträcka 
sig till eftcrv~irlden. "som i ymnigas
te måtto med oss skördar fruckterne 
af en mild, vis och rättvis konungs 
regering". Wcidman föreslog, att 
prästeståndet skulle beslu ta att till 
betygande av sin under<.låniga glädje 
och till en varaktig hågkomst av krö
ningen låta slå en medalj "och at 
detta ärendets besörjande öfverlem
nas til riksens högl. ständers ban
que". 

Prosten Paul Juringius i Kimstad. 
Linköpings stift , var ense med We
idman om att det var lämpligt att låta 
slå en medalj till minne av kröning
en, men den borde inte bekostas av 
banken. med hänsyn till att ''det he
dervärda bonde-ståndet. hvilket i 
ban q ven icke har nägon del , ofelbart 
lärer vilja deltaga i betygaodet af 
den glädje, hvaraf det gemensamt 
med de öfriga stånden vid detta Iii
fälle lifvas". Prosten Johan Lagus i 
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lisalmi, Borgå stift. hävdade där
emot. att medaljen borde bekostas 
av banken. Biskop Olof Wallquist i 
Växjö "begärde proposition om sa
ken och at frågan om sättet måtte 
framdeles förekomma". 

Före propositionen utspann sig en 
liten diskussion om den lämpliga 
storleken på medaljen. Karlstads
lektorn OlofSpak ville, att medaljen 
skulle "blifva af första storleken··. 
Biskop Jakob Axelsson Lindblom i 
Linköping yttrade. "at första storle
ken vore hvarken vanlig eller här 
lämplig"; han föreslog i stiillet. att 
medaljen "måtte blifva av vallliRa 
storleken och sädan som den öfver 
högstsaL konung Gustaf III ~ krö
ning''. Spak önskade sålunda en 
medalj av 21 :a storleken, under det 
att Lindblom förordade 19:c storle
ken. - Vi återger härintill Gustav 
lll:s kröningsmedalj 1772 (III . 1). 
vars storlek Lindblom ansåg lämplig 
även för Gustav IV Adolfs krönings
medalj. 

Ärkebiskop Uno von Troil ställde 
nu propositionen: "Bifaller högvör
diga ståndet, at minnet af deras 
kong!. majestäters kröning. denna 
för Svea folk högst glada högtid, må 
genom en medaille af vanliga storle
ken förvaras". Prästeståndet svara
de ''med allmänt Ja''. En deputation 
av 12 ledamöter, under anförande 
av Weidman, avgick till de tre övri
ga stånden för att tillkännage präs-

teståndels beslut om en krönings
medalj. under förmodan att med
stånden ville delta i beslutet. 

Hos adeln föreslog friherre Carl 
dc Geer. "att kostnaden till en sådan 
medaille kulle. såsom altid tillföre
ne vid kröningar varit vanligt. be
stridas af riksens ständers bank". 
Här mindes de Geer fel: banken ha
de aldrig bekostat präglingen av en 
kröningsmedalj; han tänkte kanske 
på dc medaljer, som ständerna vid 
1786, 1789 och 1792 års riksdagar 
hade låtit slå på bankens bekostnad, 
men dc hadeju-som vi har visat här 
i Myntkontakt l SVENSK NUMIS
MATISK TIDSKRIFT -andra äm
nen. Samuel Stierneld ansåg, att 
ärendet först borde remitteras till 
bankoutskottet. ''efter kostnaden 
icke vore bestämd och att man först 
borde vara underrättad. om i ban
ken fu nnes sä mycket guld och siff. 
ver. som härtill kunde erfordras". 
Lantmarskalken ställde proposition 
på prästeståndets beslut , med det av 
dc Geer gjorda tillägget, vilket "be
svarades med et allmänt Ja'' . Därpå 
avsändes en deputation för att un
derrätta dc övriga stånden, även 
bondeståndet. om adelns b.!slut. 

Borgarståndet biföll, att en med
alj skulle präglas till minne av krö
ningen och att kostnaden för medal
jen skulle bestridas av banken. 

Ä ven prästeståndet gick seder
mera den 23 april 1800 med på att 



kröningsmedaljen skulle bekostas 
av banken. 

Efter besöket av prästeståndets 
deputation den l april "biföll bon
deståndet, på deromgjord proposi
tion, att äfven för dess del bidraga 
till den medalj, hvarmed högvördiga 
presieståndet velat förvara minnet 
af deras kong!. majestäters höga 
kröning". En deputation skickades 
ut för att underrätta övriga stånd om 
att bondeståndet instämde i beslutet 
om en kröningsmedalj.l och med att 
de t re högre stånden beslöt, att med
aljen skulle bekostas av banken, 
blev emellertid bondeståndet ute
stängt från deltagande i ärendets vi
dare behandling: bondeståndet del
tog nämligen vid denna tidpunkt än
nu inte i bankoadministrationen. 

Kontakten mellan de tre högre, 
bankgaranterande stånden och ban
ken handhades av bankoutskottet. 
Bankoutskottet infordrade den 8 
maj 1800 upplysning från bankofull
mäktige i Stockholm om vad som 
hade "blifvit i akttagit, då krönings 
medaillen år 1772 på banquens be
kostnad blef förfärdigad' ': vidare 

ville utskottet inhämta, hur ständer
nas beslut om medaljer vid riksda
garna 1786, 1789 och 1792 "samt de
ras öfverlemnande'' hade verkställts 
av bankofullmäktige. Bankofull
mäktige svarade, att banken inte ha
de bekostat 1772 års kröningsmedalj 
men däremot en medalj till minne av 
"regementsförändringen'' 1772. 
(Om präglingen av sistnämnda me
dalj se Nordisk Numismatisk Års
skrift 1941 , s. 139f.) Bankofullmäk
tige redogjorde därefter för verk
s täliandet av s tändernas medaljbe
s lut 1786, 1789 och 1792. 

Genom utdrag av bankoutskot
tets protokoll den 29 maj 1800 fick 
bankofullmäktige underrättelse om 
ständernas beslut om en medalj på 
bankens bekostnad till minne av 
kröningen 1800. Bankofullmäktige 
skulle skyndsamt verkställa beslu
tet så som det hade skett i fråga om 
medaljbesluten vid nyssnämnda tre 
riksdagar. A v medaljen skulle ban
kofullmäktige på s tändernas vägnar 
överlämna exemplar i guld till kung
en, drottningen. änkedrottningen 
och kronprinsen samt övriga kungl i-

z. ~· 

ga personer. Bankoutskottet förc 
skrev också, att vissa silverexemp
lar skulle utdelas på bankens be
kostnad. 

J § 3 i riksdagsbeslutet den 15juni 
1800 talade ständerna om. att de ha
de bevistat kungaparets kröning och 
att de hade "beslutit, at deröfver låta 
prägla en skådepenning" (III. 2). De 
medaljer, som s tänderna lät s lå vid 
1786. 1789 och 1792 års riksdagar, 
finns inte omnämnda i respektive 
riksdagsbeslut. 

Bankoutskottets nyssnämnda 
protokoll uppläs tes först en månad 
senare, den 30 juni , hos bankofull
mäktige. Ordföranden hos fullmäk
tige överstekammarjunkaren greve 
Fabian Reinhold von Fersen å tog 
sig att hos sin svärfar.ledamoten av 
vitterhetsakademien hovmarskal
ken Sten Abraham Piper anmäla 
bankofullmäktiges önskan att "med 
görligaste första' ' erhålla förslag till 
kröningsmedalj från vitterhetsaka
demien. 

Bankofullmäktiges begäran om 
medaljförslag anmäldes vid vitter
hetsakademiens sammanträde den 3 

u~pa jtongl. 9J?aJ :t~ -m~biqa faUt1ft ~.aflm ~~ 6t1ni, 
ilat S')Jut4 .ronsl. Wl~ f.;td o~ ~~~ ~ogtdlffdtga 0;tmdt~ 1 

-~eune~ Jrongl. gn,lJ.: t ~rottnittJUJ~ S,og" ~ron~ns 1 fom 
fltbbt f btntttt t;tabttt& .rorra 'Dtsr J fiffltbnt April, o~ 
mtb rorbt Oitrtan å bort btn ~btfiga fforfåfran 1 S)an' 
.R'ongf. IDlLlj:t li~igtn Q~agt 1 ott ~n>ilfrn genom trQcfft 
ar allman giorb • 

. c:mt ~afwc roib btnn61 ~~gtibliga Aa tnflåmt f bt 
11\arma~t 6nffningar o~ trogna~t f6rbbntr fbr 2Sar 
Afflabt ~onungtJ ~tgtring , od) for at at ftnafle cfttr• 
lt>trfb fbrwara minnet af ~tnna for fö~ta 5olf fl glå• 
~jefuUa ·iJtfl, bafmt. ~i ·6cflut itl at bcJ'bftutr ldta prllQ(Q 
tn t;fabt penning •. 

~ ~dr pba åro bt ~t liga ban b 1 (om O a mtb .tO• 
11ungcn förcnG, An tlii'bart befåftabt. 2Bi ~ofwt htn 7 
i fbren·åmbt April ®dn ab l tfttr urgammal pfågfeb l of• 
fcntdigtn t>l)llat ~dr ~ogfrontt .fon ung od) ~trttt, famt 
btnart 6tdnb for fig frourit f)onom s;>ulb, o~ ~ro~et, 
fdfom bt rcban trt)tftt ~btr uttuifa: 

J/1. 2. § 3 i "Sveriges rikes ständers beslut. gjordt, samtyckt oclt/örafskedadt pci den 
allmänna riksdagen. som slöts i Norrköping den 15 jmzii 1800". 

157 



III. 3. Tn1 m· La r,, (iram/('/ llt/iirda fiirsla~:sritnill}lllr till nu•da/j ii ver k1111gaparets 
kröning 1800: t'_j fllllll$:1111. K1111}!l. Myntkabint•llet. Reprofoto A 1Ä. 

juli 1800. Akademien beslöt. att 
kanslirådet Gudmund Göran Adler
beth skulle anmodas biträda akade
mien med utkast. 

Ett av Adlerbeth uppgjort förslag 
till kröningsmedalj företeddes vid 
vitterhet akademiens sammanträde 
den 13 augusti och gillades enhälligt. 

" Första sidan: Konungens och 
drottningens bröstbilder, med bara 
hufvudcn och halsar. vända emot 
hvarandra. Öfverskrift: Custm·us 
IV. Adolplws. Fredrica Dorotlrea 
Vii/r. R. et Reg. Suec. 

Andra sidan: Konungen och 
drottningen i full ligur. sittande på 
hvar sin thron bredvid hvarandra. 
med kronor på hufvudet, spiror och 
äpplen i händerna samt iklädde krö
nings skruden. Öfverskrift: Gloria 
et Delicia• Temporun1. Nedanskrift: 
In Menwr. Coronationis Norrk. /11. 
Apr.

1
MDCCC. 0flld. R . Sv. 

- 19< f. storleken". 
Säviii framgår av bankofullmäkti

ges protokoll har delta medaljför
slag över huvud taget aldrig anmälts 
hos fullmäktige. mycket mindre dis
kuterats hos dem. Därför är det 
egendomligt att i vinerhetsakade
miens protokoll den 15 oktober 1800 
läsa, att bankofullmäktige hade be
gärt ändring av förslaget: "l anled
ning av banco fullmägtiges genom 
öfverste kammarjunkaren herr gref
ve Fcrscn till herr hof marskalken 
Piper y lirade önskan och på herr ho f 
marskalkens tillstyrkan beslöt aca
dcmien. att det af henne den 13 ist l. 
augusti fastställda förslag till den 
skådepenning. som rikets ständer 
beslutit att på bankens bekostnad 

158 

låta prägla skulle inrältas sålunda--
... Det nya förslag. som akademien 
nu fastställde. innebar inte någon 
~indring av den tidigare fastställda 
åtsidan. Däremot lick medaljens 
från ida ett helt annat utseende: 
"Andra .fidan: Ett altare med tviinne 
h.ycnden. ptt h vilka tv11 kronor ligga. 
Ofvcrskrift: Prtesidium et DeC'// s. 
Nedanskrift: In Me mor. Coronatio
nis Non·k. /11 . Apr. MDCCC. On/d. 
R. S1·." 

Nils Ludvig Rasmusson har i 
Kungl. Myntkabinettets årsberiH
tclse för 1961 (Nordisk Numisma
tisk Års krifl 1962. s. 2781) publicc
rat en rad teckningar. som Lars 
Grandel har utfört till kröningsmc
daljens fr5nsida enligt den andra 
versionen. Vi återger härintill (III. 3) 
t v å av dessa av Grandel utförda för
slag till kröningsmedalj. Men trots 
att konstnären uppenbarligen har 
lagt ner stor möda på detta arbete, 
ledde det inte till något. 

Vid bankofullmäktiges samman
triide den 30 oktober 1800 presente
rades ett av vi tterhetsakademien 
uppgjort projekttill kröningsmcdalj. 
Men det var en helt ny version , ett 
förslag som - såvitt vi har kunnat 
Iinna- inte linns omnämnt i akade
miens protokoll. 

"Jiimnlikt berörde proje~t skulle 
denna meclaille blifva af 19 c storle
ken. Pt1 cltsidcm: Konungens och 
drottningens krönta bröstbilder, 
viinde emot hvarandra. Öji•erskri}i: 
Gustavus IV . Adolphus . Fredrica 
Doroth. Wilh. Rex & Reg. Svecia:. 

Andra sidan: En lagerkrams med 
inskrift: Presidium et Decus. Ne-

e/anskri/t: In Memor. Coronationis 
Norrk. III. Apr. M.D.C.C.C. Ordd. 
R: Sv." 

l de två första versionerna av 
medaljen framstiills kungen och 
drottningen på åtsidan "med bara 
hufvuden ··, det vill säga att de ännu 
inte är krönta: kröningen skildras på 
frånsidan. l första versionen av 
frånsidan är skildringen nästan na
turalistisk. med kungen och drott
ningen framställda i helfigur, iförda 
kröningsskrud och bärande rega
lierna. Innebörden av den latinska 
överskriften i denna version är: 
"V ärt tidevarvs prydnad och glädje
ämne". l andra versionen av frånsi
dan antyds kungaparets kröning ge
nom de två kronor. som ligger på ett 
altare och som ärkebiskopen strax 
skall sätta på kungens och drott
ningens huvud. Den latinska över
skriften kan översättas: ''Rikets be
skydd och prydnad". 

l den deliniliva versionen av me
daljens åtsida har kröningen redan 
iigt rum: kungen och drottningen bär 
sina kronor. Fränsidans framställ
ning har nu förenkla ts till en lager
krans med sist nämnda inskrift. 

Den i alla tre versionerna av från
sidan förekommande nedanskriften 
betyder: "Till minne av kröningen i 
Norrköping den 3 april 1800 låt Sve
riges rikes ständer slå denna med
alj". 

Fersen åtog sig att visa det nya 
medaljförslaget för kungen och att 
"eft er nådig approbation·· fråga 
Grandel vad han begärde i arvode 
för att gravera stamparna till medal
jen och inom vilken tid han trodde 



III. 4. Medalj l iiiminne a1• Gus1m· JV Ado/ff ath hans genuils kröning 1800. Grcn·ör: 
Llus Grande/. Beskril·en (Il' B. E. Hildelmmcl: Gt1s1m· I V Ado(( nr 20. l Kungl. 
Mylllkabinellel . F(llo: N. Lagergrrn. ATA. 

sig kunna tillverka dem. Först ett 
halvår senare, den 12 mars 1801, 
kunde Fersen berätta, att kungen 
hade godkänt medaljförslaget. Han 
berättade vidare, att Grandel dels 
hade begärt 500 riksdaler specie i 
arvode men "efter något vidare sam
tal och dervid skedd föreställning'' 
gått med på att pruta till 450 riksda
ler specie, dels hade lovat att grave
ra stamparna "så :skymle:samt som 
det för honom kunde blifva möje
ligt". Bankofullmäktige träffade nu 
överenskommelse med Grande!. 
Det hade sålunda redan gått ett år 
efter kröningen, innan arbetet med 
graveringen av stamparna till krö
ningsmedaljen över huvud taget 
kunde börja, men det skulle komma 
att dröja mycket längre, innan arbe
tet blev färdigt. 

Åren gick utan att Grandellevere
rade några medaljstampar. Till slut 
blev han den 8 december 1803 upp
kallad till bankofullmäktige. Han 
hade då med sig ett par stampar till 
kröningsmedaljen; av dessa var 
frånsidesstampen "i det mästa full
bordad'' men åtsidesstampen ''der
emot icke mer än till hälften full
komnad". Fersen framhöll. att 
dröjsmålet med graveringen inte 
stämde med vad Grandel flera gång
er hade lovat och att det hade ådra
git bankofullmäktige "flere mindre 
behagelige erindringar". Grandel 
förklarade , att han hade måst skjuta 
upp arbetet med graveringen av 
stamparna till ständernas krönings
medalj till följd av flera hinder; han 
angav emellertid bara ett av dem: 
"Ett ovanligt behof af stämplar till 
den fortfarande s tarka myntningen 

af l /6dels riksdalers stycken hade på 
längre tid icke lämnat honom någon 
enda stund af dygnet ledig till annat 
arbete". Bankofullmäktige sade då 
ifrån, tydligen på skarpen, att stam
parna måste vara färdiga före ut
gången av januari l 804: annars skul
le de tänka på någon annan utväg att 
"utan vidare uppehåll" få ständer
nas beslut verkställt. Förmodligen 
menade bankofullmäktige, a tt de el
jest skulle lämna graveringsuppdra
get till någon annan; i varje fall tog 
det skruv: stamparna blev färdiga 
visserligen inte i slutet av januari 
men i slutet av april 1804. Vid ban
kofullmäktiges sammanträde den 26 
april företeddes avtryck av stampar
na och Grandel fick s itt ut lovade ar
vode 450 riksdaler specie. 

Men därmed var saken inte klar. 
Den 20 september 1804 anmäldes till 
bankofullmäktiges protokoll, att då 
s tamparna skulle undergå slutlig 
härdning på kungl. myntet, så inträf
fade med åls idesstampen "den 
oväntade händelse, att en förut 
osynlig bristfäll ighet uti s tålmate
rien vid härdningen sig yppat , som 
gör samma s tamp för prägling alde
les obrukbar". Grandel erbjöd s ig då 
att inom fyra, högst fem månader 
leverera en ny åt sidesstamp och be
gärde 250 riksdaler specie i arvode 
för den. Bankofullmäktige ville 
emellertid inte utsätta banken för 
risken av nya utgifler, ifall stålet 
även i denna nya åt sidesstamp skul
le befinnas bristfälligt. Grandel åtog 
s ig då att mot ytterligare l 00 riksda
ler specie i arvode garantera att ban
ken skulle få en ny åtsidesstamp, 
som skulle hålla till prägling av det 

antal medaljexemplar, som skulle 
s lås på bankens bekostnad. 

För att utröna om frånsidesstam
pen var pålitlig lät bankofullmäktige 
prägla ett exemplar i sil ve r med den
na s tamp och den felaktiga åtsides
stampen; detta exemplar Jades in i 
bankens mynt- och mcdaljsamling. 
Denna samling är numera depone
rad i Kungl. Myntkabinettet; där 
finns fortfarande den unika silver
medaljen, som är beskriven av B. E. 
Hildebrand under Gustav IV Adolf 
nr 20a. 

De fyra , högst fem månader, som 
Grandel sade sig behöva för grave
ringen av en ny åtsidesstamp, blev 
till ett helt år nära nog: först den 15 
augusti 1805 anmäldes till bankofull
mäktiges protokoll, att stamparna 
var avlämnade på kungl. myntet 
"samt efter verkställd härdning be
fundne pålitelige till prägling af till
räckeligt antal exemplar för ban
quens egit behof, bestående af 10 
exemplar i gull och 20 exemplar i 
s ilfver". För prägling av de tio guld
exemplaren utanordnades 360 
dukater in specie ur bankens behåll
ning. - Vi återger härintill rikets 
ständers medalj till minne av krö
ningen 1800 i dess s lutliga version 
(III. 4). -Den 2 september 1805 er
höll Grandel arvodet för gravering
en av den nya ålsidesstampen 375 
riksdaler specie. 

Enligt ständernas beslut skulle 
exemplar i guld av kröningsmedal
jen lämnas till kungen, drottningen, 
änkedrottningen och kronprinsen 
samt övriga kungliga personer. De 
senare var, när beslutet fattades 
1800, till antalet fyra, nämligen her-
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tig Carl, hertiginnan Hedvig Elisa
bet Charlotta. hertig Fredrik Adolf 
och prinsessan Sofia Albertina. Ef
ter hand ökade antalet kungliga per
soner genom födelsen av kungapa
rets barn Sofia Vilhelmina, f. 1801. 
Carl Gustaf, "storfurste av Fin
land", f. 1802, och Amalia Maria 
Charlotta, f. 1805, men antalet min
skade genom hertig Fredrik Adolfs 
död 1803. Den 15 a~gust i 1805 var 
antalet kungliga personer sålunda 
sammanlagt tio.- Strax därefter dog 
"storfursten av Finland''. 

När kröningsmedaljen efter allt 
dröjsmål äntligen var färdig. vista
des kungen utomlands; han hade 
nämligen den l november 1805 be
gett sig till Pommern för att leda 
kampen mot Napoleon i norra Tysk
land. Vid bankofullmäktiges sam
manträde den 29 mars 1806anmiilde 
Fersen. att kungen i brev hade med
delat , att ytterligare uppskov med 
överlämnandet av medaljen inte var 
lämpligt utan tillät att medaljen 
översändes ti ll honom: ett exemplar 
i guld jämte en underdånig skrivelse 
från bankofullmäktige avgick sam
ma dag till kungen "i hög quarteret 
Greifswald". Den Il september an
mälde Fersen vidare, att kungen ha
de befallt, att de för drottningen. 
kronprinsen, änkedrottningen. prin
sessorna Sofia Viihelmina och Ama
lia Maria Charlotta samt hertig Carl, 
hertiginnan Hedvig Elisabet Char
lotta och prinsessan Sofia Albertina 
avsedda guldexemplaren skulle 
"jämte bifogade underdåniga skrif
velscr ifrån bancofullmägtige" över
sändas till vederbörande: medaljer
na översändes med posten "inlagda i 
passande foderaler''. Fersen ä tog 
sig också att se till . att de för rikets 
herrar, universiteten och vitterhets
akademiens sekretcrare avsedda sil
verexemplaren kom vederbörande 
till handa. 

Genom att "storfursten av Fin
land" dog innan me"da.ljema över
lämnades till de kungliga, blev ett av 
de tio här ovan nämnda guldexemp
laren över; i bankofullmäktiges pro
tokoll står det felaktigt, att exempla
ret hade blivit över genom hertig 
Fredrik Adolfs död. Detta exemplar 
såldes den 4 december 1806 till kan
slipresidenten friherre Fredrik Vil
helm von Ehrenhcim för 36 dukater 
in specie, det vill säga för metallvär
det. 

Dröjsmålet med färdigställandet 
av 1800 års kröningsmedalj har be .. 
handlats av en av våra mera kända 
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skalder. Det förefaller uppenbart , 
att dröjsmålet i första hand berodde 
på Grandels långsamhet, men skal
den Johan Gabriel Oxenstierna 
tycks mest ha hört talas om svårig
heten att få framgott stål och fäst sig 
vid det: den åldrande skalden tog 
detta till utgångspunkt. då han i ett 
litet cpigrum uttalade sin bitterhet 
över sin samtid. EpigrHmmet åter
ges här efter Holger Frykenstedts 
utgåva av Oxenstiernas smädikter 
Caracterer, portraiter och epigram
mer. Sthlm 1956, s 49. 

E PI GRAM 
Öfver KröningsMedaillens dröjsmål 
efter Riksdagen i Norrköping 1800 

Sista Kröningspenningen, 
F:_ast befalld af Rikets S tänder, 
Ar likväl ej slagen iin; 

Och hans dröjsm~l derrif händer, 
Aff man ej mer f~r igen 
Inom alla Sverges länder 
Dugligt stål för präglingen: 

Än det böjde. än det bräckte, 
Ingen stämpel rigtig t tål. 

Usla Sverge för di tf slägte 
Tryter t ill all art af stål. 

Gustav II Adolf i Oppenheim 

Kungl Myntkabinet/ers exemplar av .ri/vermeda/jen från Oppenlleim. Foto: Juri 
Tamsalu . Ska la l Il. 

Den 17 december i år är det 350 år 
sedan en häravdelning under Gus
tav Il Adolf gick över R hen och ett 
par dagar senare befriade staden 
Oppenheim från den spanska ocku
pationen. 

Om denna historiska bedrift från 
30-åriga kriget påminner det vid 
övergångsstiillet vid Erfelden resta 
monumentet "Schwcdensäule". 
Monumentet, som på Gustav Il 
Adolfs begäran skulle resas nere vid 
flodbädden till Rhen, skapades av 
arkitekten Matthäus Staud, som 
även var byggmästare för det mitt
emot Mainz belägna Mainskansen 
Gustavsburg. 

Oppenheims Volksbank har nu lå
tit prägla en minnesmedalj över 
dessa historiska händelser. Medal
jen är utförd i 1000/000 finsilver och 
mäter 45.5x37 mm. Vikten är ca 27 
gr. Den har skapats av Friedrich Bi-

schoiT. Oppenheim, och graverats 
av Kriiger Pforzheim. Man har valt 
den ovala formen, som under 1600-
talet var ett omtyckt medaljformaL 

Åtsidan: Försedd med kraftig 
rand inramas den på fyra kulor pä en 
sockel vilande sandstensobelisken. 
På krönet bär monumentet det sven
sku lejonet med skyldrat svärd och 
med krönt ''spangcnhelme" (hjälm 
gjord av nertal delar) (originalet är 
utfört i marmor). På ömse sidor om 
monumentet står ärtalen 1631-198 1. 
Omskriften på latin nämner anled
ningen till uppförandet av monu
mentet: PIRAMIS IN MEMORI
AM RHENI TRAIECT\tS SVEC 
(ORUM) (Översättning: Obelisk till 
minne av svenskarnas övergång av 
Rhen). l exerguen står dagen för 
Rhenövergången, den 17 december. 

Frånsidan: OPPENHEIM/A/ 
GVSTAVO ADOLPHO/SVECO-



RUM REGEIHISPANIS DEYI C
T US/CAPT A/D. XIX DEC./ 
MDCXXXI. (Översättning: Oppen
heim intaget av Gustav Adolf, Sve
riges konung, sedan spanjorerna be
seg,rats den 19 december 1631). 

At- och frånsidorna återger där
med två olika händelser som ändå 
hör intimt samman. 

Ian Wise/111 

En "Mula" i SNF:s medalj
serie 
År 1879 präglades hos Pettersons 
knappmakeri i Stockholm Svenska 
Numismatiska Föreningens s. k. in
stiftelsemedalj 1873 (Hyckert, 
Oscar Il nr l : NSS 2 nr 1). Fig. 1-2, 
vilken hade graverats av A. Lind
berg, vars namn fin nes inpunsat ne
danför Oscar JI:s halsavskärning. 
Initiativtagare till denna prägling 
liksom de övriga av SNF:s 15 första 
medaljer var kammarherre Magnus 
Lagerberg, som också bekostade 
dem. 

Med samma åls idesstamp lät han 
även göra medaljer för S :r Jolwnnis
logen riiw vinkeln i Vänersborg 
(Hyckert , Oscar Il , nr 6), Fig. 3. 
S venska Sällskapet för Antropologi 
och Geografi (Hyckert, Oscar Il nr 
17) , Fig. 4. och till kronprins Gus
tavs äldste sons, sedermera Gustav 
VI Adolf, födelse 1882 (Hyckert, 
Oscar Il nr 58). Fig 5. 
Utöver dessa lät Lagerberg prägla 
en medalj med snarlik åtsida för S:r 
Johannis/ogen S:r Sigfrid i Skö1·de 
med den skillnaden ,jämfört med fö
regående. att A Lindbergs namn i 
stället å terfinns till vänster om kon
ungens hals och under halsavskä
ringen avbildas "Den adliga ätten 
Lagerbergs hjälmprydnad (Iager
kvist mellan två vingar)" (Hyckert. 
Oscar Il nr 24). Fig. 6- 7. 
SNF:s medaljer har i små upplagor 
nypräglats (NSS 2, s 6) ochjag blev 
nyligen visad en dylik av instiftelse
medaljen i silver från 1921 , men i 
ställe t för den ordinarie å tsidans 
s tamp hade använts åtsidan till 
ovannämnda Hyckert 24, och man 
har således därmed skapat en ej tidi
gare beskriven hybrid. Ä ven präg
lingar i brons förekommer. 

Tilläggas kan , att i Kungl. Mynt
kabinettets samling finnes även 
kombinationen av tig. 6- 3 och 6-4. 
ej heller dessa beskrivna hos Hyck
ert. 

A Fröseli 

6 7 

Stampkombinationer mellan de i artil..eln belrandlade medaljerna. Exemplar i Kwr[!l. 
Mymkabinettets samling. Foto: N. LaJ:err:ren oclr Hans Markstedt, ATA. 1-2 iir = 
l lyckert, Oscar l/nr l, 1- J ii r Hilliiiiii nr 6. l-4 ii r Stmrmanr 17. 1-5 ii r samma nr 58. 
6-2 .wknas !ros Hyckert (lrybrid 1921 ). 6-J otlr 6-4 saknas likaså. 6-7 ii r Osmr Il nr 
2-1. 

Ulleratur 
Hyckerr = B E Hyckerr , Sveriges 
och svenska konungahusets min
nespenningar, praktmynt och belö
ningsmedaljer efter 1874 j ämte nå
gra från äldre tider, Numismatiska 
Meddelanden XIII, 1892. 
NSS 2 = L O Lagerqvisr, Medaljer 
utgivna av Svenska Numismatiska 
Föreningen. Svenska Numismatis
ka Föreningens Småskrifter nr 2, 
1977. 
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Goethe och 
numismatiken 
Den store allfrestaren Johann Wolf
gang von Goethe varäven numisma
tiskt intresserad. Han blev en ivrig 
samlare av såväl mynt som medal
jer. Hans efterlär.made samlingar
som var universellt upplagda - om
fattar följande objekt: 

159 antika mynt ( 121 grekiska och 
638 romerska) 

43 medeltidsmynt 
60 osmanska mynt 
ca l 100 mynt från nya tiden 
ca 2 000 medaljer (såväl original 

som avgjutningar). 
Hur mycket Goethe älskade sina 

mynt och medaljer kan lätt beläggas 
genom olika utdrag ur vad han skri
vit. l januari 1803 skrev han till 
Friedrich Schiller: "Mein einziger 
Trost ist der numismatische Talis
man. der mich auf eine bequemc 
und reizende Weise in entfemte G\'
genden und Zeiten fiihn:· (Min en
da tröst är den numismatiska hob
byn, som på ett bekvämt och hänfö
rande sätt för mig till avlägsna trak
ter och tider.) l ett brev i april 1803 
skriver Goethe: ' 'Da ich mich von 
dem Anschauen grösserer Kunst
werke, hier in meiner Lage. entfernt 
sche. so ist die Betrachtung von 
Miinzen eine besonders belchrende 
Unterhaltung, indem man die 
Kunstgeschichte aus ihnen sehr gut 
studieren kan n." (Då jag, där jag be
finner mig, är alltför avlägsen från 
att direkt studera större konstverk, 
är betraktandet av mynt en särskilt 
lärorik sys-:elsättning, eftersom 
man genom dem mycket väl kan föl
ja konsthistorien.) Goethe kallade 
sina mynt och medaljer ' 'mcine 
Lieblingskinder' ' och skrev om 
dem, att deras värde ''in his to rischcr 
und artistischer Hinsicht nicht ge
nug zu schätzen ist" (ur historisk 
och konstnärlig synpunkt kan de in
te skattas nog högt.) 

Goethe's intresse för numismati· 
ken väcktes under hans Italien-resa 
åren 1786-1788. Den 3juli 1786dy
ker mynt för första gången upp i 
hans anteckningar: "Auch die römi
schen Altertlimer fangen mich an zu 
freuen. Geschichte, lnschriften, 
Miinzen, von denen ich sonst nichts 
wissen mochte, alles drängt sich he
ran ... (Ä ven de romerska antik vi ter-
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F i J! . l. Johann Wo/fall,:! 1·on Goetlrl' ( /749-1831). Ml'dalj priiglad 1826 a1·jirma Laos i 
Berlin. KoiiSIIIiir: A. Fril'drirlr König. Brons. - Frånsidan. i tidl'nS antikiSI'rallde s til. 
''isar Got'llrl' bekra11sad a1· poesiens oclr tragedirns musor. Kungl Myntknbinl'llet. 
Stocklro/m. Fmo: J. Tam.mlu. 

na börjar att bereda mig glädje. Hi
storien, inskriptioner. mynt. om vil
ka jag annars inte vetat något. allt 
tränger sig på.) 

Goethe· s intresse växte. niir han 
fick studera den myntsamling. som 
den danske arkeologen Frederik 
Munter hade skapat i Italien. Efter 
det besöket skrev han bl a följande: 
"und wir milssen doch auch friih 
oder spät dieses Fach ernstlicher 
hinein" (och vi måste ändock förr 
eller senare allvarligt tränga in p~ 
detta område.) 

Men helt vunnen för numismati
ken blev Goethe vid sitt besök den 
12 april 1787 i Palermo i det prins 
Torremuzza tillhöriga myntkabinet
tet. Den b~ista redogörelsen lämnas 
genom ett direkt citat ur Goethe's så 
berömda dagbok: 

"Man zeigte uns heute das Me
daillen-Kabinett des Prinzen Torre
muzza. Gewissermassen ging ich 
ungern hin . Ich verstehe von diesem 
Fach zu wenig und ein bloss neu
gierigcr Reisender ist wahren Ken
nern und Liebhabern vcrhasst. Da 
mun aber doch einrnal anfangen 
muss, so bequemte ich mich und 
hatt davon vie! Vergniigen und Vor
tei l. Wclch c in Gewinn, wcnn man 
auch nur vorläufig ilbersieht. wie 
die alte Welt mit Städten iibersäct 
war. deren kleinste. wo nicht eine 
ganzc Rcihe der Kunstgcschichtc, 
wenigstcns doch einige Epochen 
derselben uns in köstlichcn Mllnzen 
hinterliess. Aus diesen Schubkastcn 
lncht uns ein uncndlicher Friihling 
von Blilthen und Friichten der 
Kunst, eines in höherem Sinne ge
filhrt en Lebensgewerbes und was 
nicht alles noch mehr hervor. Der 
Glanz der sizilianischen Städte. 
jetzt verdunkelt, glänzt aus diesen 

geformten Metallen wieder frisch 
entgegen ... (Man visade oss i dag 
prins Torremuzza ·s medaljkabinett. 
Mll.ste erkänna att jag ogärna gick 
dit. Jag förstår all tför litet av detta 
område och en blott nyfiken resenär 
är förhatlig för den sanne samlaren 
och hobbvmannen. Då man emeller
tid någon. gång måste börja. så gick 
jag dit och hade mycket nöje och 
nytta därav. Vilken fördel , när man 
blott översiktligt kan överblicka, 
hur den gamla världen var full av 
städer, av vilka den minsta eft erläm
nade , om inte en hel konsthistoria, 
så dock åtminstone några av dess 
epoker i form av utsökta mynt. Från 
dessa utdragslådor ler mot oss en 
evig vår av konstens blommor och 
frukter. ett till sin högsta form drivet 
livsverk och mycket mer. De sicili
anska städernas storhet. nu för
dunklad. träder åter fram genom 
den präglade metallen.) 

" Leider haben wir anderen in u n· 
serer Jugend nur die Familienmiin
zcn bcsessen. die nichts sagen, und 
die Kaisermiinzen, welche dassel be 
Profil bis zum Oberdruss wiederho
len. Bilder von Herrschcrn, die 
cben nicht als Musterbilder der 
Menschheit zu betrachten sind. Wie 
traurig hat man nicht unsere Jugend 
au f das gestaltlose Palästina und au f 
das gestaltverwirrende Rom be
schränkt. Sizilien und Neugriechen
land lässt mich nun wieder ein fri
sehes Leben holTen. Dass ich iiber 
die se Gegenstände mich in allgemei
ne Bet rachtungen ergehe, ist cin Be
weis, dass ich noch nicht vie! davon 
verstehen gelernt habe; doch das 
wird sich mit dem Obrigen nach und 
nach schon ge ben." (Tyvärr har vi 
andra i vår ungdom blott ägt konsu
larmynten, som inte säger någon-



ting, och kejsarmynten. som uppre
par samma profil till överdrift. Por
trätt av härskare, som inte kan anses 
som mönster för mänskligheten . 
Hur sorgligt har man inte begränsat 
vår ungdom till det formlösa Pales ti 
na och det hållningslösa Rom . Sici
lien och Storgrekland (=de grekiska 
kolonierna i Ita lien) låter mig åter 
hoppas på ett nytt liv. Attjag uttalar 
mig över dessa skatter blott i all
männa ordalag är ett bevis för attjag 
ännu inte lärt mig mycket därom: 
det kommer nog att ge sig av sig 
självt så småningom.) 

Goethe började bygga upp sin 
egen mynt- och medaljsamling om
kring år 1802. Han blev en seriös 
samlare. Han förskräcktes, nä r han 
såg, hur andra människor umgicks 
med sina skatter. l verket "Wahl
verwandtschaften" uttalar han s ig 
på följande sätt: "Niemand weiss 
eine Medaille am Rand anzufassen; 
sie betasten das schönste Gepräge. 
den reinsten Grund , lassen die köst
lichsten Stticke zwischen dem Dau
men und Zeigefinger hin- und herge
hen, a ls wenn man Kunstformen au f 
diese Weise priifte." (Ingen förstår 
att fatta en medalj på randen: de 
berör den vackraste prägling, den 
renaste ytan. låter de kostbaraste 
exemplar vandra mellan tummen 
och pekfingret, som om man på det
ta sätt studerade konstformer. ) 

Goethe har emellertid även som 
författare behandlat numismatiska 
ämnen. 

l en artike l, betitlad ' 'Myrons 
Kuh", ägnar Goethe s ig å t sin älsk
lingstanke att från myntbi lder re
konstruera konstverk som gått för
lorade. Myron var en skulptör från 
Boeotien i Grekland , som levde un
der femte å rhundradet före Kristus 
och vars förnämsta konstverk var 
en ko. Art ikeln publicerades 1819. 
Goethe skrev i ett brev följande om 
den: "Aufregend und höchst erhei
te rnd bleibt mir die Bemuhung, Ge
genstände alter Kunst aus ubrigge
bliebenen his torischen Nachrichten. 
Trummern, Anlässen und Ähnlich
kei ten wieder herzustellen. Mit My
rons Kuh, glaub ich, ist mir's ge
lungen." (Uppiggande och i högsta 
grad uppfriskande är för mig mödan 
att återställa gamla konstverk av 
vad som återstår av upplysningar, 
ruiner, anläggningar och liknande. 
Med Myrons ko t ror jag mig ha lyck
ats.) Goethe utgick vid författandet 
från att Myrons ko avbildats på e tt 
mynt, präglat för den illyriske kung-
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Fig. 2. A ntika mynt med bilder a•· en ko: a. Sil•·erJtater frtln Illyrien ca JOO f Kr. :wm 
Goethe anstig (ll•hilda Myrons ko. British Mll.l<'/1111. London. h. Dt'lwr ca /9 j Kr. 
slagen f år Augu.f/1/S. oclt .vom numera 111/St' .l l'isa denna berömda sw ty. Hunter 
Collection. Glasgm•·. 

en Monunios, men numera anses, 
att kon å terges på en av kejsar Au
gustus denarer. 

l en andra uppsats- ''Miinzkunde 
der deutschen Mittelzeit"- behand
lar Goethe mynt som numera klas
sas som keltiska och från tiden när
mast före Kristi födelse. de s k "re
genbogenschllisselchen". 

Dessa båda art iklar ingår i Goet
hes skrifter "Kuns t und Altertum". 

Slutligen har Goethe tillsammans 

med en Johann Heinrich Meyer 
skrivit uppsatsen ''Beyträge zur Ge
schichte der Schaumunzen au s neu
erer Zeit", som utkom 18 10 i ' 'Jena
ische Allgemeine Literatur-Zei
tung". De flesta av de i uppsatsen 
beskrivna medaljerna ingick i Goet
hes samlingar. 

Det numismatiska intresset hos 
ett så s tort geni som Goethe adlar 
vårt eget samlarintresse! 

N UF 

Om namnet Sveriges Riksbank 

Av TORGNY LINDGREN 

Rikets Stiinders bank grundades 1668. 
Efte rsom det länge inte fann s mer än en bank, gick det bra att i dagligt tal 

säga "banken" , när man menade Rikets Ständers bank. det kunde inte bli 
någon förväxling. Men även benämningen riksbanken för Rikets Ständers 
bank torde ha gammal hiivd, den finns i vmje fall belagd från 1680-talet. 
Denna benämning var fast etablerad i språkbruket senast i början av 
1800-talet. Eftertillkomsten av privatbanker i vårtland påt rätfas kortnam
net riksbanken på Rikets Ständcrs bank synnerligen ofta. 

Efter hand ko m kortnamnet riksbanken också att begagnas i officiellt 
t ryck. Sålunda kallas Rikets Ständers bank i bankoutskottets betänkande 
nr 29 den 25 november 1844 näs tan genomgående för Riks-Banken. 

Det grundläggande stadgandet för bankens status var § 72 i 1809 års 
regeringsform. som lydde:" Riksens Ständers Bank förblifver hädanefter. 
som den hitti lls varit. under Riksens Ständers egen Garantie och Vård". 

Rikets Ständer avskaffades 1866: det blev då nödvändigt att ändra 
bankens namn. Sedan ståndsrepresenta tionen avskaffats. fick § 72 följan
de nya lydelse: "Riks-Banken förbl ifver under Riksdagens egen garantie 
och vård" (SFS 1866 nr 29). På samma sätt infördes benämningen riksban
ken i den nya riksdagsordningen: i den förut gällande 1810 års riksdagsord
ning omtalades Rikets Ständers bank rätt och slätt som "Banken", men i 
1866 års riksdagsordning heter det t ex i ~ 41 : ''Banco-Utskottet tillhörer 
a tt undersöka Riksbankens styrelse" och i § 73: "Fullmäktige i Riksban
ken" (SFS 1866 nr 27). 

Att orden Rikets Stiinders bank byttes ut mot ordet Riksbanken innebar 
inte, att banken rätt ett nytt firmanamn. utan det betydde allenast, att 
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Fi[!. l . 5 rihclaler riJ...1myn1 /Hf>7 nu•cl 1111111111!1 S,·,•riJ.It'l NiJ..<'.I Sllmcler., /JanJ... Fow: 
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Fig . 2. 5 rik.wlalt•r rikl-myiii 1871 mccl 1111111111'1 Sl·t•ri~:t•s Uik.vll!mk. Fmo: Nils 
Lager[!rt'll. ATA. Uikslnmke11.r samliiiJ.:. 

KARLSiffiONA 
MYNTHANDEL 

Lcnnar1 Bertilsson 
Hnntvcrkargatan 11 

:m :35 KARLSKRONA 

bankens kortnamn. som sellan gammalt begngnats i dagligt tal. acceptc
rats t o m i rikets grundlagar. 

Frågan om ett nytt firmanamn för banken dryftades \iirskilt. 

KÖPER • SÄLJEH • BYTEH 
JUYNT • SEULAH • MEOALJF.U 

l si tt memorial nr 7 den 4 mars 1867 tog bankoutskottet vid den första 
riksdag. som samlades efter representationsreformen. upp frågan. Ban
koutskottet anförde, att .. i anseende till dc genom den nya Riksdags
ordningen inträdda föriindradc förhållanden hittills varande benämning af 
Rikers Sriinders Bank måste mot en annan utbytas samt i följd hiiraftcxten 
å Riksbankens sedlar undcrgf1 en föriindring, för hvilkcn enligt hvad 
Danko-full mäkt ige erin rat mycken tid kornmer att erfordras. enär densam
ma förutsiilter originalpatriccrnas ombildni ng i fle ra delar··. Bankoutskot
tet ansåg. att benämningen Nikers Sriimlers Bank liirnpligast borde utbytas 
mot S1>eri[!es Riksbank. Motivet härför var- enligt vad som sedermera 
uppgavs i kamrarna -. att kortnamnet "riksbanken .. redan förefanns i 
grundlagen: bankoutskottet trodde dessutom. att detta kortnamn skulle 
bli den i dagligt tal vanligaste bcniimningcn på banken. 
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I första kammaren föreslog bankdirektören Andre Oscar Wallenberg 
den 9 mars 1867 namnet S FeriReS Bank . Han hänvisade till alt ett liknande 
benämningssätt var antaget i grannliinderna, Finlands Bank, Norges 
Bank. Bank of England , Banque dc France. Dessutom borde ett firma
namn vara så kort som möjligt. Mot Wallenbergs förslag yttrade bruksid
karen Patrik Oskar Reuterswärd: "Om vi icke hade nera än en bank i 
Sverige, skullejag anse den av Herr Wallenberg föreslagna benämningen 
tillräckligt betecknade. men då vi äro lyckliggjorda med en mängd enskil
da banker. och Riksbankens sedlar dessutom gå utom landet. är det efte r 
mitt förmenande ganska nödigt. att de till undvikande af missförstånd 
kallas 'Sveriges Riks-Banks' sedlar och icke blott 'Sveriges Banks' 
sedlar." Vid omröstning avgavs 27 röster för namnet Sveriges Riksbank 
och 52 röster för namnet Sveriges Bank. 

Då frågan samma dag behandlades i andra kammaren. föreslog några 
talare där, att andra kammaren skulle fatta samma beslut som första 
kammare n. Men det stora nertalet ledamöter uttalade sig för det av 
bankoutskottet föreslagna namnet Sveriges Riksbank. Bruksidkaren Gus
taf de Man~ <\nsåg, att benämningen Sveriges Bank inte överensstämde 
med det svenska språkbruket: "icke säger någon : 'jag skall gå upp i 
Sveriges Bank och sätta in penningar på mitt kreditiv', utan man säger: 
'jag skall gå upp i Riksbanken' etc. Detta senare är kort och derföre det 
vanliga i dagligt tal. Hufvudskälet iir dock , att ' Riksbanken' är den af 
grundlagen legaliserade benämningen". En annan talare yttrade: ''Vi haf
vaju åtskilliga andra sedelutgifvande banker, och en förvexling skulle lätt 
inträffa, om man blott kallade Banken 'Sveriges Bank'." Rådmannen i 
Göteborg bankofullmäktigen Albert Wilhelm Björck framhöll, "det grund
lagen undvikit att bestämma något namn för Banken. Detta hafva äfven 
bankofullmäktige trott sig Iinna och af sådan orsak icke velat med frågan 
taga någon befattning för att icke gå riksdagen i förväg. För min del finner 
jag uttrycket 'Sveriges Riksbank' innebära ett upprepande tvenne gånger 
af samma ord . Sverige är ju en sammandragning af 'Svea Rike', och 
sedermera förekommer ordet rike ånyo i 'Riksbank' ." 

Andra kammaren biföll bankoutskottets förslag. 
Bankoutskottet hemställde då i sit t memorial nr 16 den 14mars 1867, att 

även första kammaren ville med friingående av sitt beslut godkänna ut
skottets förslag. 

Första kammaren beslöt emellertid den 20 mars att vidbliva si tt beslut. 
Frågan gick då jämlikt § 65 i riksdagsordningen till samfåll d votering i 

enlighet med en av bankoutskottet i memorial nr 17 den 29 mars 1867 
föreslagen voteringsproposition. Voteringen ägde rum den 15 april 1867. 
Därvid avgavs i första kammaren 26 röster för namnet Sveriges Riksbank 
och 83 röster för namnet Sveriges Bank. l andra kammaren avgavs där
emot 121 röster för namnet Sveriges Riksbank och 52 röster för namnet 
Sveriges Bank. Sammanräkningen visade sålunda. att riksdagen med 147 
röster för och 135 röster emot, eller med allenast 12 rösters övervikt. 
bes.lulat. att bankens namn skulle vara S1·eriges Riksbank. 

Andringen av bankens namn förde med sig att de av banken utgivna 
sedlarna måste ändra~. 

Enligt bankofullmiiktiges anhållan utnirdadc Kungl. Maj:t kungörelser 
angående utgivning från riksbanken av sedlar med bankens nya namn i 
följande ordni ng: den 6 augusti 1869 sedlar å l riksdaler riksmynt. den Il 
februari 1870 å 100 rdr rmt. den 10 juni 1870 å 1.000 rdr rmt, den Il 
november 1870 å l O och 5 rdr rmt samt den 9 december 1870 sedlar å 50 och 
500 riksdaler riksmynt. 

l sedellexten byttes orden S veriges Rikes Stiinders Bank ut mol orden 
Sveriges Riksbank. l övrigt Himnades- e nligt uppgift av tidsnöd- tryck
plåtarna helt oförändrade: i sedlarnas hörn behölls sålunda de gamla 
sinnebilderna för de fyra riksstånden , trots att det ju just var ståndsrepre
sentationens avskaffande. som föranlett namnändringen. Här avbildas en 
sedel å 5 riksdaler riksmynt utgiven av S1•eriges Rikes Ständers Bank år 
J 867 (Fig. J) och en sedel å samma valör utgiven av S veriges Riks bank år 
1871 (Fig. 2). 

Ä ven i sedelpapperets vattenmärke ändrades bankens namn: i de högre 
valörerna till SVERIGES RIKSBANK och i de båda lägsta valörerna till 
initialerna SR. 
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Nedan följer bilderna till artikeln i 
förra numret. NU F. 

f "' dO? tl»tt 

l Fiirstada[:sbre1-jör ''hlodsk/ippill{:e/1·· 
m ed frimiirke och specia/stiimpel. 
Foto (liksom fii/jmrde): J Tamsalu , 
KMK. 

GAMLA SVENSKA MYNT 

FO ST~ DAGSBIEY 

2 Fårstoring m· "b/odsklippill[lfll .. p å 
forsuulagsbrel'l?t. 



J Gusttll' VasasSI'llrtsjådaler- frimiirke 
och speciolstiimpel för jörstadagsbre1·. 

Sverlgea Riktbank - ursprungligall Rlkllnt 
S tindera Bank - llr landata ~ntralbnnk 
och fungerar bl.a. aom "bankarn .. bank". 

4 Fårstada~tsbrev till riksbankens J()(). 
årsjubileummed speciol.\111mpel och m·· 
bildad sedel. 

Mynthandeln 
TICALEN 

stureplatsen 3 
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FORSTADAGSBREV 
fiRST OAY COVEit 

NOBELPRISTAGARE 1901 

SESAM-kuvert "' 2S N l. 

Kring ett frimärke 

Under rubriken Numismatiskfila t<' · 
Ii l skriver Nils Uno Fornaoder på s 
147 i förra numret av MYNTKOt-:
TAKT: 

"'Till vår riksbanks 300-årsjubi
leum 1966 gavs ut ett särskilt frimär
ke. Det numismatiska intresset i 
samband med denna utgåva knyter 
sig dock främsttill förstadagskuver
tet. ty detta avbildar en sedel på 20 
riksdaler från 181 o.-· 

Tillåt idegivaren till ifrågavarande 
särskilda frimärke att en liten stund 
tala i egen ak. 

Till jubileumsfrimärket hade pos
ten låtit göra en del förslagsritning
ar. som jag fick tillfälle att uttala mig 
om. Jag ansåg mig inte kunna god· 
känna något av förslagen och blev 
då tillsagd att "'hitta på .. något själv. 
Jag har alltid betraktat två korslagda 
ymnighetshorn som riksbankens 
främsta - för att inte säga egentliga
emblem. se min artikel ' 'Sirater och 
emblematiske figurer"· i MYNT
KONTAKT 1977 nr 10. s lOfT. Som 
dekoration på jubileumsfrimärket 
valde jag de två korslagda ymnig-
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hetshorn, som förekommer i svart· 
tryck i övre vänstra hörnet på riks· 
bankens tidigaste sedlar. se iii 8-12 
och 14-16 i min bok om Rikshan· 
kens sl!de/lri.ftoria 1668-1968. Detta 
tryck anbragtes på sedlarna medel. t 
en stamp skuren i trä. Någon !ladan 
tamp har inte blivit bevarad till v:· 

ra dagar. Som förlaga lämnade jag 
konstnären ett nertal fotografier . 
som visade ifrågavarande svart· 
tryck. På basis av dem lyckades 
konstniiren åstadkomma en utmiirkt 
idealbild av dc två korslagda ymnig· 
hetshornen. 

Frimärket gavs ut i två valörer. 45 
öre och 70 öre. som på den tiden var 
portot för brev inom landet resp till 
utlandet. 

Jag var själv rätt bel~tten med det 
jag hade .. hittat på ... Men i Svenska 
Dagbladets frimärksspalt fickjag Iii· 
a. att mitt frimärke var fanta~ilö~t. 

Och nu får jag läsa, att viinncn 
Nils Uno tycker. att det numisma
tiska intresset i samband med denna 
utgåva främst knyter sig till första
dagskuvertet, .. ty detta avbildar en 
sedel". För min del tycker jag. au 
denna avbildning är vilseledande. 
Vad som avbildas är nämligen inte 

en av riksbanken utgiven sedel- vil
ket man ju i detta sammanhang har 
all anledning att tro! - utan det iir en 
check (assignation) dragen pf1 riks
banken av Göteborgs bankodis
kontkontor. - Dennn a<,s ignation är 
avbildad i Sven Bri.,man'> arbete 
Sverige affiirsbanker. 11.1 Grund· 
läggningstiden. Sthlm 1924. l> 25. diir 
innebörden av diskonternao; a '\Sig
nationer på riksbanken finns utför
ligt förklarad. 

Att en check kallas för sedel beror 
pli au ordet sedel hiir iinnu har kvar 
sin ursprungliga betydelse av "e u på 
papper utfårdat dokument ... se min 
artikel i NNÅ 1966. s 132. Fördenna 
avbildning har jag inget som helst 
ansvar: den är postens eget .. pä
hiu ... 

Även makuleringsstämpeln på 
förstadagsbrevet har numismatiskt 
intresse. Den avbildar nämligen den 
Moder S1-nr, som vi finner i nedre 
högra hörnet på riksbankens sedlar 
av 1890 års typ, se iii 97- 105 i min 
ovannämnda bok. Denna Svea-figur 
går tillbaka på Johann Carl Hedling
ers bankomedalj. 

Tor~:ny Lindwen 
P S Jubileet firades 1968. inte 1966. 



ANTIKENS STÖRSTA GULDMYNT 

Antikens största guldmynt, 20 sraterer, slaget av Eukratides av Baktrien. Cabinet des 
Medailles. Paris. Myntet är unikt. Repro/oro J. Tamsa/u , KMK, efter Mitclziner. 
lndo·Greek and lndo·Scythian Coinage. l. 1975. 

I Skandinavisk Numismatik/Mynt 
och medaljer 9, 1981, s. 24 finns en 
bloddrypande historia om "Det 
stora guldmyntet - som kostade tre 
liv", varmed åsyftas "det berömda 
guldmyntet från Baktrien", "stort 
som ett fickur", präglat för den bak· 
triske kungen Eukratides ca 171-
135 f.Kr. Myntet skall enligt denna 
rövarhistoria vara hittat på 1930-
talet och skall efter att ha kostat tre 
människor livet, slutligen ha hamnat 
i det franska myntkabinettet i Bib
liotheque Nationale år 1952. Vad 
som ligger bakom den relaterade 
historien är mig obekant men den 
har ingenting med Eukratides be
römda guldmynt att göra. Detta 
mynt har nämligen funnits i det fran
ska Cabinet des Medailles ända se
dan 18 juli 1867, då det förvärvades 
av franska staten. Det publicerades 
av A. Chabouillet i en lång artikel i 
Revue Numismatique samma år. 

Myntets proveniens är inte fullt 
säker, men det uppges komma från 
Merv i det nuvarande Turkmeni
stan. Platsen, vars antika namn är 
Antiochcia Margiana, var ett viktigt 
centrum i kungarikets västra del. 
Det baktriska riket uppstod ca 256 
f.Kr. genom att Diodotos, guvenör 
över de dåvarande seleucidiska pro
vinserna Baktrien och Sogdiana, 
frigjorde sig från det Seleucidiska 
riket och gjorde landet självstän
digt. Dess område omfattade unge
får det nuvarande norra Afganistan 
och trakten norr därom och ko m se
nare att utvidgas till att omfatta även 

landet söder om bergskedjan Hindu 
Kush, d v s delar av det nuvarande 
sydöstra Afganistan och norra Pa
kistan. 

Baktriens historia är föga känd. 
De antika källorna har endast spar
samma uppgifter om landet och dess 
härskare. De arkeologiska vittnes
börden är ännu få. Men mynten hör 
till den hellenistiska tidens förnäm
sta. De kompletterar de magra käl
lorna och ger oss därtill storartade 
porträtt av de baktriska kungarna, 
vilkas existens i åtskilliga fall inte är 
dokumenterad på annat sätt. De äld
re kungarna präglade mynt helt i 
grekisk stil och med grekiska in
skrifter; de senare präglade , efter 
erövringen av landet söder om Hin
du Kush , även mynt med bilingua 
inskrifter på grekiska och det in
hemska språket karosthi . 

Eukratides hör till den period, då 
landet var som mäktigast. Justinus 
(200-talet e.Kr.) förtäljer att han 
kom till makten genom en revolt och 
att han fi ck ett tragiskt slut: han blev 
mördad av sin son på återvägen från 
ett framgångsrikt fälttåg i Indien. 
Eukratides mynt är förhållandevis 
rikliga och myntorterna är flera. Ef
ter ca 160 f. Kr. får bäde silvermyn
ten, tetradrachmer, och guldmynten 
nya bild typer; på åtsidan ett porträtt 
av kungen iförd hjälm, på frånsidan 
Dioskurerna till häst. Samtidigt änd
ras titeln i inskriften till "basi/eos 
mega/or./ Eukratidou", den store 
kung Eukratides (mynt). A v guld
mynt finns staterer av attisk vikt 

(8,48 g) och det berömda stormyntet 
i valören 20 staterer. Det väger 
169,60 g och är det största guldmyn
tet från antiken. Det är känt i ett 
enda exemplar, vilket såsom ovan 
nämnts finns i Paris. Monogrammet 
på frånsidan visar att myntet är 
präglat i Puskalavati i södra delen av 
riket (Gandarah). 

Åtsidan visar ett elegant porträtt 
av kungen, iförd något som starkt 
påminner om en modern tropik
hjälm, dock med den skillnaden att 
den är försedd med en hög hjälm
prydnad och gudomliga attribut, 
tjurhorn och tjuröra, som visar 
kungens upphöjda status. l nacken 
hänger kungadiademets långa band
ändar nerunder hjälmen. Största in
trycket gör dock frånsidan med en 
virtuos framställning av Dioskurer
na Kastor och Polydeukos. De dyr
kades som hjälpare framför allt i krig 
och fara och är således en passande 
bildtyp för en krigisk härskare. 

Av vilken anledning Eukratides 
lät prägla sitt stora guldmynt, och 
var han fick den erforderliga guld
mängden från, är ej bekant. Myntet 
har några tekniska defekter: ett 
stycke av hjälmens bräm och den 
främre ryttarens knä saknas på 
grund av att metallen ej drivits ut 
tillräckligt i stampen. Trots dessa 
smärre skavanker är det i synnerhet 
med tanke på den höga reliefen en 
märklig teknisk bedrift att ett så 
stort mynt kunde präglas för hand. 

Ulla Westermark 
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Fråga: 
Myntet på bifogade foton anses tyd
ligen numera vara en medalj. Vilka 
"auktoriteter·· avgör detta? 

Myntets mått är 5 1 mm. vikt 47 g 
s ilver vilket väl svarar mot l Toman 
eller JO Kran. 

Jag skulle vilja veta om det någon 
gång kurserat som mynt i det gamla 
Persien. om det någon gång kunnat 
lösas in e ller växlas i bank därstä
des. 

Om den är en medalj . har den dc
lats ut e lle r sålts som souvenir? Jag 
vore mycket tacksam om jag kunde 
få både åt- och frånsidans text över-
satt. 

S1·ar: 

Nils Odelholm 
Öre hm 

Följande silver-tumän präglades un
der månaden zega'de år 1313 c. H. 
= 14/4-13/5 1896 e. Kr. till högt id
lighållandet uv 50-årsminnct uv ~äh 
Näsero-d-dins trontillträde 12 sep
tember 1848 (då det islamiska åre t är 
11112 dagar kortare än det kristna. är 
alltså en islamisk 50-årsperiod kor
tare i motsvarande grad); denna tu
män ( l O ge rån) har uppenbarligen ej 
avsetts för cirkulation. då under pe
rioden 1879-1926 silvermynt i högre 
valörer än 2 gerän ej präglades för 
reguljärt bruk. Säh Näsero-d-din 
lö nnmördades den l maj 1896. vilket 
var dagen före jubileumsfestlighe
ternas i:~ l cdande, och de jubileums
mynt och -medaljer, vilka redan 
spritts, kunde ej å terkallas. Myntet 
har sålunda ej kurserat men om det 
kunnat lösas in eller växlas undan
drager sig undertecknads bedöman
de. "Auktorite ten" som ansett detta 
mynt som en medalj är troligen Y e o
man , vilken i ''A Catalog of Mo
dern World Coins" 1973, s. 366 upp
giver: "Silver picces date d 13 13 with 
portrait are mcdals"; Rabino di Bor
gomale i "Coins, Medals and Seals 
of the Shahs of i rån", Hertford 
1945 , s. 76, benämner det endast 
som "silver turnän". 

Åtsidans omskrift begynnande kl 
11.00 lyder i översättning som föl

jer: ··sultanen son av sultanen son 
av sultanen och xägänen son av xå-
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gåncn son av xågänen konungarnas 
ko nung (Såhan~åh) dc båda hornen~ 
herre Nåsero-d-din såh (konung) 
(gåglir är namnet på den ~ill. till vil
ken Nåsero-d-din hörde). 

Frånsidans fältskrift (vilken liiscs 
från höger t ill vänster) lyder i över
sättning som följer: "Han iir Gud 
den höguppsatte-Till minne av kcj
scrligH trontillträdets fcmtioårsjubi
lcum. Vare den mycket heliga kej
sarvärdigheten .. med hyllande fram
gång försedd. Over rikets tron och 
kejserliga värdighet vare välsignel
se. lycka och framgång. l kejserliga 
palatset Telleran i månaden zcga'de 
1313 (= 14/4-13/5 1896).'' 

(Transkriptionen grundad å Jun-
kcr-Aiavi: Pcrsisch- Deutschcs 
Wörterbuch. Leipzig 1968). 

Bengt E /loven 

Som l'lmligt .. . 
har även dclla nummer uv 

MYNTKONTAKT 
salis och tryckts av 
On~fronts lt)'d rt•ri. 

Vi kun tidskrifter. broschy~r odt ltlic'ker 
oc·h tnr """'·nr for allt från >littllin~t och 
nmlt")tlling till t")cknin~:. bind11i11!! och 
distrihution. \'i lmr mer lin 30 tidskrifter 
bland \ ara J..under. 

Ortlfnmt.<~ Jotusåttl'ri 
är modernt och har ett stort >tilhibliotek. 
DN ii r datmiserat - men efter' ~ttij:n Jlrin· 
c·ipt•r l'Ofn ~ör \'Ara 111tiru•rc•nl.lo tWh J..urul· 
'iiuliJ!n. 

För rn er j,fonllation. offerter. ,ti lpro' -
rin~t \'å ra fuktnrcrilmr 1\olrlberk. Lt!ifErics
.<1111 t·ll•·r Rirgillrr f/järpe på td 
08/160:1:1ö;. 

Ordfront tryd.·eri 
& fiirla{! AR 
Diilwln~~tatan 52 
llo• 19.')() 1 
10 l :12 ~tocklmlnr 

NOVEMBERSPECIAL 
2 kr 1922 01a0 475 :-
2 kr 1928 01/0 600:-
2 kr 1930 01a0 450 : -
2 kr 1931 01a0 300:-
2 kr 1935 01 65:-
2 kr 1937 01 235 :-
2 kr 1938 01a0 70:-
2 kr 1940 01a0 60:-
2 kr 1952 01a0 115:-
,1 kr 1924 u pkt 01a0 500 :-
1 kr 1927 1+ 140:-
1 kr 1929 0130 275: -
1 kr 1930 01 11 5:-
1 kr 1932 o 300:-
1 kr 1934 01/0 250: -

Il 1 kr 1952 01 50 :-
50 öre 1377 1? 250:-
50 öre 1940 N o 325 :-
25 öre 1930 01a0 80 :-
25 öre 1931 o 165:-
25 öre 1936 01/0 55:-
25 öre 1938 o 55:-
25 öre 1940 N o 185 :-
25 öre 1941 N o 225 :-
25 ör e 1943 01a0 50:-
25 öre 1944 o 90:-

PEO Mynt & Frimärken 
Drottningg. 29, Tf n. 08·21121 O 
Box 16245, 103 25 Stockholm 



Åke Grenholms medaljsamling 
Numismatiken har under de senaste 
decennierna lockat ganska många . 
som åtminstone från början inte in· 
tresserat s ig för ämnet som sådant 
utan mera tänkt på objekten som 
placeringsobjekt. Till denna katego
ri hör mycket sällan medaljsamlarna 
och allra minst de som valt detta 
ämne av intresse för dessa fö remål 
som konst. En sådan ''äkta .. samlare 
var fil dr Åke Grenholm. Stockholm 
( 1893-1974). Han var född i Norr
land (Skellefteå). disputerade i Upp· 
sala 1923 i ämnet zoologi och kom, 
efter några år som lärare vid Fjell
s tedtska skolan och som amanuens 
vid zoologiska institutionen i Upp
sala, till Stockholm. Under 1\ren 
1923-60 var han chefredaktör för 
Gjallarhornet, den kända försäk
ringstidningen. och hade flera upp· 
drag inom denna bransch. Sitt gamla 
ämne höll han också kontakt med 
han var i 30 år s tyrelseordförande 
för Biologiska museet. Som förfat
tare var han främst verksam genom 
att publicera minnesskrifter över ett 
dussintal försäkringsbolag och -för
eningar. 

Hur kom det sig att zoologen och 
försäkringsmannen Åke Grenholm 
blev en ivrig mcdaljsamlarc, utan att 
egentligen någonsin intressera s ig 
för numismatik i egentlig mening? 
Därom har hans son , förlagsredak
tören Lennart Grenholm, berättat 
för MYNTKONTAKT: 
"Åke Grenholms hustru medförde i boet 
ell sexkantigt medaljbord. som tillhört 
hennes farfar. den kände meteorologen 
professor Hildebrandsson (f ö av samma 
släkt som familjen Hildebrdnd. bland vil
ka märks numismatikern och medaljex
perten riksantikvarien Bror Emil Hil· 
debrand). Bland dennes medaljer lftg 
några som utgivits av försäkringsbolag 

l 

och som profc~sorn få ll vid olika jubile
er. 

Relativt tidigt under sin försäkrings
journalistiska bana sökte Grenholm 
portriiii av några av dc legendariska her· 
ra rna och fann dem bland dessa. Della 
väckte hans intresse och han började 
s<Jmla försäkringsmcdaljcr. Det blev en 
hel del och gav upphov till ell samlande 
som gällde personer. Så smäningom kom 
konstintresset in i bilden och samlingen 
utökades med så mänga prov som möj
ligt på olika skulptörers verk. 

Allt eft ersom samlingen våxte rikta
des hans uppmärksamhet också utanför 
Sveriges gränser. i första hand genom 
kontakten med Harry Glilek (Hirsch 
Mynthandel). som skaffade de flesta av 
medaljerna. Finsk medaljkonst blev med 
rälla ell stort inslag vid sidan av det fran
ska. 

Min far läsle gärna och mycket och 
vad han än intresserade sig för var en av 
hans första litgärder all samla litleratur 
kring ämnet. Så också med medaljkons
ten. och genom kataloger och monogra
fier kom han i kontakt med de historiska 
medaljerna. På resor i Frankrike och Ita
lien samlade han in prov på den sidan av 
medaljkonsten. 

Genom sin bekantskap och med åren 
växande vänskap med sådana skulptörer 
som Gösla Carell och David Wretling 
fick Åke möjlighet all rikta beställare till 
dem och själv bidra till motivval och de
viser i några fall. Della roade honom 
mycket. 

Skall n1\gra namn framhållas speciellt 
vid sidan av Carell i den svenska sam
lingen så är det viii Eugen Erhardt och 
Carl Milles samt Svante Nilsson, vars 
kraftfulla porträtleringskonst han be
undrade mycket. På den franska sidan 
var det speciellt Andre Galtie som drog 
till sig hans uppmärksamhet. Det iir 
märkligt all han p1\ utländsk bollen gav 
fö reträde åt den konstnärliga medaljen 
medan han pä den nordiska gav ojämför
ligt större ut rymme åt personorienterade 
medaljer.·· 

Fil dr Åkt• Grenholm. Gjmen medalj av 
Gösta Care/l 1953. Brons . Förminskad. 
Foto Da~? Vendil. 

Auktion 19 
OBS! Ändrad datum 
Lördagen den 5 dec 
i Polhemssalen Ingenjörshuset 

Malmskillnadsgatan 48 
mitt emot vår affär. 

Samma dag håller vi även 

Auktion 20 
omfattande första delen av 
Dr Åke Grenholms Samling 

av i huvudsak personmedaljer. 
De flesta medaljerna kommer att 

vara avbildade i katalogen. 
Katalogerna kostar 20 kr/st och 
fås enklast genom att sätta in 

motsvarande belopp på 
postgiro 702686·7 

Material till Auktion 19 mottages 
t o m den 10 oktober. 

Hirsch 
Mynthandel AB 

Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stockholm 

tel 08-11 05 56 

Något fullständighetsraseri besatt 
icke Åke Grenholm, men när det 
gäller främst Carelis produktion äg
de han n0g det mesta denne fine 
konstnär utfört , såväl av gjutna som 
präglade medaljer. Akademise· 
rierna ville han också ha komplett. 

När nu Åke Grenholms samling 
utbjuds till försäljning i tre på var
andra följande auktioner, den första 
i december i år (Hirsch Mynthandel 
i Stockholm) är det en av de största i 
sitt slag av främst 1900-talets me
daljkonst (några äldre finns också) 
som går under klubban . Det blir ett 
stort tiUfälle för medaljvänncrna. 
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Särskilt bör de gj tltna medaljerna 
beaktas- de är utförda i små uppla
goroch av en kvalitet, som inte läng
re kan åstadkommas i Sverige- för 
att inte tala om att kostnaden att 
gjuta en medelstor medalj i dag 
överstiger det pris den brukar be
tinga i öppna marknaden! Ett fåtal 
av medaljerna har tidigare sålts ge
nom anbud i Samlarforum. 

LLt 

Fin afton i Örebro 
A v utrymmesskäl brukar vi sällan 
eller aldrig referera sammanträden i 
de olika numismatiska föreni ngar
na, vare sig de äger rum i Stockholm 
eller på annan plats. Dock vill red 
nämna den lärorika och trevliga af
ton som han bevistade den 29 sep
tember på Länsmuseet i Örebro, där 
traktens numismatiska förening 
sammanträdde och hade en verklig 
högtidsstund, då Ingemar Carlsson 
från Laxåstod i talarstolen. Kunnigt 
men ändock poulärt och lättfatt ligt 
berättade han för en talrik försam
ling om bl a stilväxlingar på svenska 
mynt (med bilder), om myntt illverk
ningens teknik (där han är en verklig 
expert) och om numismatisk littera
tur. 

Med tiden hoppas vi lä tillgång till 
hans föredrag för att kunna trycka 
det i några nummer av M YNTKON
TAKT. 

Internationell medaljkonst 
Katalogen från den stora FIDEM
utställningen av modern medalj
konst i Lissabon hösten 1979 har 
äntligen kommit i nytryck (den för
sta upplagan räckte inte ens till kon
gressen och innehöll många fe l). 
Bland de många deltagande Hinder
na märks som vanligt även dc nor
diska. Dess titel är Exposir;äo lnter
nacional de M eda l ha do XVIII Con
gressoda FIDEM, Lisboa 1979/Ex
position Internationate de la M edail
le du XVIII Congres de la FIDEM, 
Lisbonne 1979, Fundar;äo Calouste 
Gulbenkian/lmprensa Nacional
Casa da Moeda. Priset är motsvarig
heten till US$45-, ett högt belopp, 
men det är en stor katalog, omfat
tande l 569 nummer, dessutom ett 
tillägg för Japan. Den kan beställas 
direkt (skriv på franska eller engel
ska) från Congres FIDEM , lmpren
sa Nacionai-Casa da Moeda, Admi
nistrar;äo, Rua D. Francisco Manuel 
de Melo,5, P- 1092-LJSBOA Codex, 
Portugal. 
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ESKILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING. Möten med auktion på 
Rinmanskolan kl 19.00 den 1811 1. 
FAG ERSTABYGDENS MYNTK LUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad på AB Västanfors Industriers matsal. S Linjan. 
Fagersta. Upplysningar t el 0223/1 16 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 kl 08.30-
16.00. 
FINSPÅNGS ~YNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje månad 
på Sparbanken Ostergötland , Bergslagsvägen 4, Finspång. Upplysningartel 
0122/103 89 el 161 20. 
FROSTA NUM ISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion på Fri
tidsgården i hörby den 26111 och 17112 kl 19.30. Visning från kl 18.30. 
GÖTEBORGS NU MISMATISKA FÖREN ING har möten den 9/1 t, 14112 
1981 och l III. 812. 8/~. 5/4 och 10/5 1982. Lokal: Traktören. Köpmansgatan. 
Göteborg. Kl 19.00. Oppet hus: 2311 t 1981 och 25/1.2212. 22/3 och 19/4 1982. 
Antiksektionen: 21110. 18/11 1981 och 20/1, t m. 17/3 och 14/4 1982. Lokal: 
Schackspelets hus, Haga Kyrkogata 3. Göteborg kl 18.30-21.00. 
KALMAR MYNTK LUB B har möten första helgfria måndagen i varje 
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar. 
Upplysningar tel 04801135 61. t 15 84. 
KATRINEHOLMS MYNTKLU BB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad p& restaurang Storstugan. Stortorget t. Katrineholm. Upplys
ningar tel 0150/210 45 el 151 00. 
KRISTIANSTADSORTENS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion på Hemgården, Norretuitsvägen 9. Kristianstad. den 2011 l och 
18112. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på 
Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. Upplysningar t el 0155/ 
131 31, 133 09, 134 29. 
NU MISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUN D. Helsingborg har möten 
första helgfria onsdagen varje månad på Handelsklubbcn. Sundstorget 3. 
Helsingborg. Upplysningartel 042n6 21 14. 
SA MLARK LUBBEN NUM IS. Skcllefteå har möten första torsdagen i 
varje månad i NY-huset. konferensrummet. Upplysningar tel 01811 t 50 00 
el 12 80 10. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB hftller möten första onsdagen i 
varja månad under höst- och vftrsäsongen i Valbo kommunalhus, kl 19.00. 
STOCKHOLM. Samlarföreningen S:t Eriks myntsektion sammanträder 
1911 t på Karlbergsvågen 32 A. Stockholm. 
TÄUE MYNTKLUBB, lokal Wendelas rum. biblioteket LUNA , Södertäl
je, träffas 12/1 t och 10112. Upplysningar tcl 07551185 68. 
UPPSA LA MYNTKLUBB har auktion 1011 t. 8/12 Föredrag och julfest. 
V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖREN ING sammant räder på restaurang 
~unken, Norrgatan 24, Växjö. kl)9.00 den Il /t t och 3112. Efteråt auktion. 
OREBRO NU MISMATISKA FOREN ING har i regel möten sista onsda
gen i varje mftnad. Lokal: Museets föreläsningssal. Möte med höstauktion 
därstädes 24/11 kl 19 (visning från 18). Upplysningar: 019/18 86 00 eller 
13 50 61. 

•• 
MASSOR 

14-15 november. Myntmässa på hotell Xcnia, Skövde. Ordnas av Skara
borgs Numismatiska Förening. 
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Hur skaffar man mynt? 
Det lämpligaste för en nybörjare är 
att vända sig till en mynthandel för 
sina inköp och då helst till en välre
nommerad sådan. 

Några av landets främsta mynt
handlare har bildat Sveriges Mynt
handlares Förening. (Se separat an
nons i detta nummer av MYNT
KONTAKT.) Föreningen har en 
reklamationsnämnd, dit eventuella 
missnöjda köpare kan vända s ig. 

Hos en sådan handlare kan nybör
jaren få råd och tips av kunnig och 
ansvarskännande personal. D å be
höver inte den oerfarne samlaren 
befara att han köper ett falskt mynt. 
H an kan också lugnt lita på att kvali
tetssättningen är den rätta, något 
som är oerhört väsentligt för priset. 
Ibland kan ju ett mynt i kvalitet 01 
vara både tre och fyra gånger så dyrt 
som motsvarande mynt i kvalitet 
l + . Den obevandrade samlaren 
börjar själv så fort som möjligt 
lära s ig de olika kval itetsgraderna. 
Mynthandlama har i regel en upp
sättning av någon valör i alla kvali-

tetsgrader som de gärna förevisar 
för nybörjaren. (Mer om myntens 
olika kvalitetsgrader i en kommande 
artikel på Nybörjarsidan i Myntkon
takt.) 

Många mynthandlare utger årli
gen någon eller några lagerlistor 
som samlarna har möjlighet att re
kvirera, och ur vilka inköp kan gö
ras. Det enklaste sättet a tt erhålla 
dessa är att teckna ett abonnemang 
med respektive myntfirma. Priset 
får ett sådant brukar vara rimligt. 
(Detta gäller även de nedan omtala
de auktionskatalogerna.) 

Man kan givetvis också köpa sina 
mynt på de offentliga myntauktio
ner som några myntfirmor samt 
SNF (dock endast medlemmar) re
gelbundet anordnar. På senare t id 
har der hållits ungefär ett tiotal såda
na auktioner per år i vårt land. Kata
log till respektive auktion kan i för
väg erhållas från auktionsfirman. På 
det sättet kan man i lugn och ro stu
dera de utbjudna objekten. I auk
tionskatalogerna är som regel myn
ten väl beskrivna och i de flesta fall 
även avbildade. De utsatta värde-

ringspriserna är också till god väg
ledning för nybörjaren. Om man inte 
personligen har möj lighet att närva
ra vid en auktion - de äger nästan 
alltid rum i Stockholm - kan man 
skicka in skriftliga anbud. Ett annat 
tillvägagångssätt är att låta någon 
närstående samlarkollega eller 
mynthandlare med gott omdöme 
sköta inköpen . 

Vid inköp på auktion bör nybörja
ren kontrollera vad som är ett rim
ligt högt pris för objektet genom att 
anlita någon erfaren person, eller 
genom att rådfråga handlarnas pris
listor eller seriösa myntguider. Man 
bör inte betala mer än att man har 
chans att få sina pengar åter. l de 
flesta fall är det inte nödvändigt att 
man får ett visst objekt. Det brukar 
alltid bli fler möjligheter. när det gäl
ler de vanligare mynten , som varje 
nybörjare bör s tarta med. 

Vi vi ll i detta sammanhang klart 
avråda nybörjaren frå n att köpa sina 
mynt på marknader e ller sk "bond
auktioner", i varje fall dyrare 
objekt. Chansen att göra fynd är mi
nimal, medan risken att bli ordent
ligt lurad är desto större. Som ett 
konkret exempel kan nämnas att på 
dylika auktioner inte alltför sällan 
utbjudes plåtmynt och riksdalrar 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 

De nuvarande medlemmarna är: 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Kungsgatan 28. Box 7662 
103 94 Sthlm 7, tel. 08· 10 10 l O 

Amneklovs Mynthandel 
Skolgatan 20. 602 25 Norrköping 
tel. 011·10 29 50 

är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i åtta 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska 
Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskningar.- Genom 
samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina 
tjänster. 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 
371 00 Karlskrona. tel. 0455·813 75 

Malmö Mynthandel AB 
Kalendergatan 9. 2t 1 35 Malmö 
te l. 040·1 1 65 44 

Manasons Mynthandel 
Kungsängsgatan 216 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm, tol. 08·62 62 61 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24, 502 31 Borås 
tol. 033·11 24 96 

Peo Mynt & Frimärken AB 
Drottninggatan 29. Box t6 24S 
103 25 Sthlm, tol. 08·21 12 10 Yngve Almar Mynthandel 

Storgat~n 49, Box 2068 
700 02 Orebro. tel. 019·13 50 61 

753 22 Uppsala, tel. D18· 13 os 54 
Strandbergs Mynt & Frimärkahandel AB 
Arsenalsgatan 8, 11 1 47 Sthlm 

Myntet i Malmö 
Stora Nygatan 17, 211 37 Malmö 
te l. 040· 12 99 30 

Handelsbolaget Mynt och Medaljer 
Sveavägen 96. Fack, 104 32 Sthlm 19 
tel. 08·34 34 23 

Hlrseh Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29 
1 1 1 57 Sthlm, tel. 08·1 1 OS 56 

Norrti lja Mynthandel 
Tullportsgatan 13, Box 4 
761 00 Norrtälje, tol. 0176·168 26 

Myntaffiiron Numls 
Vallgatan 1, Box 2332 
403 15 Göteborg, t el 031· 13 33 45 

Svea Mynt & Frimärkshandel AB 
stureplan 4, Box 5358 
102 46 Stockholm, tel. 08·10 03 85~S 

tel. 08·20 81 20, 20 51 10 

Ticalen Mynthandel 
Sturoplatson 3, 411 39 Göteborg 
tei.03t·208111 

R. Uppgrens Mynthandel 
Ronstiornas Gata 29. Box 11 080 
100 61 Sthlm, tel. 08·44 82 81 

Hikan Westertund Mynthandel 
Vasagatan 42, 1 t 1 20 Sthlm 
tol. 08·11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
c/o PEO Mynt & Frimärken AB, Box 16 245, 5·103 25 Stockholm 
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som vid närmare granskning ofta vi
sar sig vara nygjorda kopior. 

Att köpa mynt per annons i dags
pressen har också sina uppenbara 
risker. Om annonsören är för nybör
jaren okänd och dessutom endast 
säljer mot postförskott, så är möjlig
heten att i efterhand få rättelse ty
värr oftast obefintlig. 

Erfarenhetsmässigt har det visat 
sig att det inte heller alltid är så en
kelt att göra by.ten eller inköp nybör
jare emellan. Ofta visar det sig efter 
en tid. att någon av parterna känner 
sig förfördelad. Innan en sådan afför 
göres upp är det därför lämpligt att 
vända sig till en erfaren samlare eller 
mynthandlare som gör en opartisk 
värdering. åtminstone vid a flå re r av 
något större omfattning. 

Som nybörjare bör man söka hem
ortens myntsamlarförening. Om 
det inte finns någon närliggande 
samlarklubb kan man vända sig till 
Svenska Numismatiska Förening
en. 

Myntsamlarföreningar anordnar 
bl a interna myntauktioner där med
lemmarna har möjlighet att såväl kö
pa som sälja mynt (dubletter). Bytes
aftnar brukar även äga rum under 
föreningsträffarna. 

X e nia 
Myntmässa 

Skövde 

Lörd.1 4nov. kl.12-18 
Sänd. 15 nov. kl. 10-16 
på Restaurant Xenia. 
Nu förfjä rde året i rad. 
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~kArA bo res 
NumismAtiskA 

Förenine 

Från en mera idyllisk samlartid ser l'i en auktion i Snmska 
Numismatiska Föreningen 1958. tliir dt•t som l'lmligt bjöds 
material för s fh·iil nybörjare som dem som mrit m ed sedan 
30-w/et. Fmot tir från His10ri.1ka 1111/lel'l .. lunc/mmr. Swck
lrolm: på podiet klubbarGösta \Vicksell. nedanför honom (•·it
lrårig) auktionsförriii/aren Geor~: e/e Lam/. 

Avslutningsvis vill vi framh fllla 
att för både nybörjaren och den mer 
erfarne samlaren är ett ömsesidigt 
förtroende mellan köpurc och siilja
re av största vikt. Under sådana om-

ständigheter blir kontakten varak
tig. 

Yng\1(' A/mer 
Rolf Alstertun 

Ingemar Carlsson 

11-12 november. Svenska Numismatiska Föreningens höstauktion. 
Historiska Museerna. Storgatan 41. Stockholm (endast NN U-medlemmar). 

28 november. SVEA Mynt & Frimlirkshandel AB. Auktion nr 12. 
Operakällnren, Stockholm. 

5 december. Hirsch MynthandeL Auktion på Ingenjörsllllset. Stockholm. 

Kungl Myntkabinettet 
NOVEMBER 
torsdag 5 kl 19.00 

Antikvarie Gunnel Werner: Myntkonservering -teknik och etik. Efter 
föredraget ges tillfälle till diskussion. Kungl Myntkabint>ttet. Storgatan 
41. 

torsdag 19 kl 19.00 
l :e fotograf Gunnel Jansson och fotograf Mats Pettersson: Om rätt och 
fel i konsten att fotografera mynt. Publiken erbjuds medföra egna bilder 
för diskussion. Kungl Myntkabinettet. Storgatan 41. 



l ~ ~'· : l ~ ~}Oj l• J!, ~ l 
Ändrat datum för "nya" enkronan 
Som bekant har vår enkrona sedan 1968 bestfilt av en kärna av 
koppar. över vilken dragits ett '"skal'' ;tv kopparnickel, som 
diirtill vikts över randen (skarven syntes till en början ganska 
tydligt). l pressen och i vår tidning har tidigare meddelats. att 
det blivit för dyrt att tillverka myntet i två material. och att 
enkronan från årsskiftet 1981/82 skall slås i homogen metall 
(kopparnickel). dock Aled oförändrad vikt. 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Representanter för automatbranschen uppvaktade nyligen 
regeringen och vädjade om att förändringen inte måtte genom
föras. Dc lic k emellertid ett avböjande svar: så har också fallet 
varit med dc politiska påtryckningarn<t tidigare i år. Det gällde 
då att rädda arbetsuppgifter åt dem som tillverkar myntämnen. 
De nya plattarna kräver. som alla förstår. fiirre arbetsmoment. 
Den årliga besparingen för staten ligger på 10-14 miljoner. 
Automatbranschen gör gällande. att den vidkänns kostnader 
om 50 miljoner för att göra om dc automater. som iir särskilt 
klinsliga -den nya kronan får en ann a l cdningsförm~1ga än den 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

gamla. · 
Det har vidare uppgivits. att '"införandet kjut~ dock upp från 

l januari till l juli 1982'". Man får lätt den uppfattningen. att det 
skulle föreligga ett formligt beslut i denna fniga. Så är icke 
fallet. och enligt meddelande från Myntverket är anledningen 
helt enkelt, att inneliggande lager av '"gamla·· enkronor beräk· 
nas riicka fram till cirka l juli 1982. Tillverkningen i den homo· 
gena legeringen är inte uppskjuten. däremot utviixlingen. som 
kan börja något tidigare eller något senare. 

Numismatisk litteratur 

Medlem m· S•·uixes Myntharullares Förtming 
Till sist skall påpekas. att ett stort antal automater är okiinsli

ga för bytet av metall , t ex dc som anviinds för parkeringsau
tomater: dc tar. som myndigheterna tyviirr ofta fått erfara. 
s<\viil norska enkronor som diverse metallbrickor. LLt 

MYNT& 
MEDALJER 

Sveavägen 96 Tel 08-34 34 23 
Box 19507, 5·104 32Stockholm 19 

T-Rådmansgatan (uppgång Handels· 
högskolan) 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Öppet:vard. 11- 18,1örd. 10-14 
M edlem i Sveriges Mynthandlaros Forening 

J\1/ALN/Ö N/YNT
HA NDELAB 

Kalemkrgatan <) 

211 35 Malmö 
T d 040/11 65 44 

Köper och säUcr 
my11t och medaUer 

Tillbehör 

Medlem i Sveriges Mynthandlares Förening 

Ny svensk sedel 
Den möjlighet att utge en sedel om 
500 kronor som ändringen i riks
bankslagen medger kommer nu en
ligt beslut av riksbanksfullmäktige 
att tas i bruk. En sedel i denna valör 
beräknas bli färdigställd under 1982 
vid sedeltryckeriet i Tumba och 
komma ut i omlopp under 1983. 
Samtidigt har man beslutat att suc
cessivt dra in sedeln om 5 kronor, 
dock utan att denna formellt avskaf
fas. MYNTKONTAKTskall senare 
skriva mera utförligt om dessa nyhc· 
ter. LLt 

NY A BRUKSMYNT 
MED ÅRTALET 1981 
Bulgarien: llew. 50. 20, 10,2 och l 
stotinki. Omskriften är ändrad för 
att erinra om 1300-årsdagen av sta
tens grundande. 

Is/e of Man: För handikappåret 
har ett 50 pence-mynt och fyra olika 
25 pencc-mynt utgivits. De senare 
har på frånsidan portrhll av respek
tive Ludwig van Beethoven, Louis 
Broille, Douglas Bader och Francis 
Chiches ter. 

Portugal: l escudo med en diame
ter på endast 18 mm . 

S01jettmionen: l rubel för 20-
årsminnet av Juri Gagarins rymd
fård. 

MÅLGRUPP: 
SAMLARNA 
Ett av de mest eftersökta objekten i 
den nordamerikanska myntserien är 
den så kallade Lafayette-dollarn. 
Detta jubileumsmyntutgavs år 1900 
och anses nu i bästa kvalite vara 
värd cirka 10 000 dollar. 

Med 200-årsminnet av s laget vid 
Yorktown 178 1 som anledning har 
man satt igång en nyprägling. Slaget 
vid Yorktown var den avgörande 
amerikanska segern över britterna 
under frihetskriget. 

Den nya Lafayette-dollarn är mer 
än två gånger så stor som originalet. 
Detta på grund av rådande lagstift
ning till skydd mot fötfalskningarav 
tidigare amerikanska mynt. Minnes
penningen präglas av firman Medal
lic Art Company och således ej vid 
något av myntverken. Upplagan blir 
36 026 stycken och priset 275 dollar. 

F. O. 
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MYNTAUI(TION 12 
28novemher 1981 

Operakällaren, Stockholm 

För inlämnares rä kning sä ljer vi antika mynt , svenska och 
utländska medc ltidsmynt, Svenska mynt frå n Gustav 

W asa till Gustav V[ Adolf med fle ra skillsyntheter, 
plåtmynt , Svenska besittningsmynt, svenska sedlar 

1666- 1900-tale t, Medaljer, Utländska guldmynt sam l 
Ta lrar och småmynt. 

Den rikt illu.5trerade auktionskatalogen erhålles mot insällande av 
2.5:- på vårt postgiro. 

SVEA 
MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB 

stureplan 4. Box 5358, S-102 46 Sweden 
Telefon 08-14 46 40 

Bank: Svenska Handelsbanken 
Bankgiro 189-3759. Postgiro 85 96 65-2 


