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Myntet i Ottarshögen
Av Rolf Alstertun
id dc arkeologiska utgrävningarna 1914-16 av den
stora s. k. Ottarshögcn i Vendel ca 4 mil norr om Uppsala hade
man vid dateringen av hligen god
hjiilp av det enda mynt som då påtriit'fatlcs. Det v;.tr ett ti~ t romcrsktfbysan
tinskt guldmynt. en solidus präglad i
Konstantinopel för den olycksalige
kejsar Basi liscus. Åtsidan visar kejsarens byst en face i hjälm och harnesk och med ett spjut över höger
axel. På frånsidan ser man segergudinnan Victoria stilende vänd åt vänster med ett långt kors framför sig
(Ii g. l ). Bas i liscus regerade bara
drygt ett 1\r. fr&n januari 475 till
augusti 476. Hans mynt är också
relativt siillsynta. Av dc omkring 900
solidi som hitt ills påtrUffats i skandinaviska fynd utgör dc endast någon
procent.
Myntet i Ollarshögen va r perfore-

V
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rat. och av det hårda slitaget att döma
bör det ha varit i omlopp åtminstone
något halvsekel innan det hamnade i
gravhögen. Man fann det längst ned
under kärnröset tillsammans med
den dödes brända ben och dc övriga
resterna f'rå n likbå let. bl.a. en sölja
och bältesbeslag av j:irn. en uppsättning spelbrickor av ben. fragment
av en benkam med fodra l. en decimeterlång guldten och resterna av en
tlerfiirgad glasbLigarc. Alltsammans
var samlat i en laggkärl med förgyllda bronsbeslag. Gravinnehållet
påminner mycket om fynden från
Uppsala högar. Dct riir sig alltså om
en verk lig stormannagrav med gravgåvor som indikerar mycket hög social ställning.
Givetvis kan man inte med säkerhet ve ta vem den stora gravhögen i
Vendel ursprungligen restes över.
Om~jligt lir det dock inte att det verk-

ligen iir den i Ynglingatal och det
fornengelska Bcowullkvädet omtalade sveakungen Ottar Vendelkråka.
Av hävd ka llas gravhögen av befolkningen i trakten för Ottarshögen. och
sådan genom sekler nediin'd tradition bör man inte förakta. Tiden
stämmer ocksil. Art i kelförfattaren
under uppslagsordet "Vender· i Nordisk familjcbok!> andra upplaga
( 1921 ) är å andra sitlan \'ä l tvärsäker:
"Genom . iillsyntlyckliga fynd kunde
elen dateras just till tiden för konung
Egils son Ouar Vendelkråkas död
(o~nkr. 525) hvadan med all säkerhet
denne blifvit bcgraftl tliir." Lars O
Lagerqvist ser Ottar som en ''vandringssägen".

Solidus
Så nilgot om myntsonen i Ollarshögen som sådan. Guldmyntet solidus
SNT ll· 99

inrorde-. ar 308/09 av kej,ar Konstantin den Morc (306- 37). Vikten
var 4.55 gram och guldhalten den
högsta man kunde å tadkomma. Den
statliga ko nt rollen av myn tet var
rigorib. och solidi viigdes och prober.tde!> sy~tem:uiskt. En av Konstamins söner och eftcnrädarc. Constantius Il. Hit t.ex. år 343 utf1irda
röljandc kungörelse:
''A lla guldmynt. på vilka den
viird nadsviirda bilden av oss iir en
och densamma, skall viirderas och
siiljas till samrna viirdc, trots au bildens storlek varierar. Ty det 1ir inte
så. au de t my nt. på vilket ansiktet iir
större. är mera viin. eller att de t. där
bilden iir mera hopträngd. hiir :m~es
\'ara mindre vän. cfer~om vikten iir
densamma. Om nu nagon handlar i
strid med detta. skall han antingen
straffas med habhuggning eller br'iinnas p!t hål eller lida dödsstraff i
annan fonn. Detta skall Liven drabba
den. som filar pä myntets ytterrand
ror att minska dess vik t eller som vid
rorsiiljning pr:'lnglar ut ett förfalskat
guldmynt." Tilläggas kan. att det
räknade~ ~om ett majc~tiitshr<ltt att
v:igra ta e111ot ettmynt med kej~a rc ns
htld på. l alla stiidcr skulle slirskilda
ämbcts ntiin li tmas för att slita tvister
om solidi. Efter myntortsangivclsen
pa myntets fr&nsida lade ma n frun år
367 till hok~tii\·crna OB (av "ohrussa" =guld- eller cldprO\ ). Detta ~om
en garanti att myntet höll stipulerad
guldhalt. Solidusmyntct höll sig ror
övrigt b:tdc vikt- och haltmä~sigt i
ston ~ett \lahilt i cirka 600 ar. Ä ven
dc solklusimitationer som priiglades
av diverse grannnfolk. t.ex. öst- och
västgotcrna. var generellt av högsta
kvalitet. Det var a litsa ett mycket stabilt och palitligt mynt som !.nahht
ocks11 internationellt hlev vida populiirt. Efter Viistroms fa ll år 476
och de t dlirp;'t fö ljande vii~ teu rope
iska ekonomiska sammanbrottet var
det dc bysantin~ka solid imynten eller
hesanterna som i hög grad fick tiicka
behovet av en internationell valuta.
En amerikan'k historiker har kallat
solidusmyntct medeltiden~ dollar.
Förutom ~om l}iirrhandcb\aluta
anv:indc~ ~olidimvntcn ock~a som
en handcl~\·ar<t i sig i form :t\' gavor
och tributer. Dc var "~pecial purpose
mnncy". Stora mängder cick littill att
vid upprepade till nillcn ~betuln tri buter ror att freda imperiets griinscr.
bl. a. till hunnerna och östgoterna.
Dc förstnlimnda tilltvingade sil! t. ex.
är 443 en engångssumma på ~6.000
pund guld (il 72 solidi} samt en 5rlig
tri but p5 2. 100 pund. Av detta Il öde
fann en riinni l viigen liven upp till
SNT X·<)IJ

rig.1 KMK. Ktj>ar Bwili>ctts guldmym från OttanhiiJit'll.
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våra breddgrader. l svensk j ord har
omkring 500 :mlidi p11triifl'at s. dc
Ilesta östronu.:rska. Va nlic;.tst i vi\ra
fynd Ur ~olidi priigladc fllr kej~arna
Theodosius Il (408- 50) och Leo l
(~57- 74). Månl!dubhclt Ocr hamnade dock r.itt o~ng;icnde i culd!.medernas smliltdcglaroch blev~ till armringar och andra prakt~mycken.
Troligen uppgick solidiimponcn hi t
till 10000-tals mynt eller kanske till
och med iinnu mera under dess
omkring hundr:tåriga period fr:ln ca
450 till ca 550. Detta berliknatutifrån
den idag i vårt land hcvamdc guldmängden från folkvandringstiden.
En solidus represe nterade för sin
ägare ett betydande kapital och var
ett mynt med stor prestige- och ~ta
tusladdning. Det framgnr inte minst
av det faktum att tiIl o~.:h med Il era
kontinentala stormannagravar i likhet med Ottar~htigcn hara innehåller
en enda ~olidu' hland det furstlica
~
eller kungliga gra\•godset.
Basiliscus
Låt oss s!i till sist titta litet niinnarc
på myntherren i Ottarshögcn. Kejsar
Basiliscus var - 1\ir att utt rycka sig
mycket milt - föga framgångsrik.
I ngenstan~ linner man n5gra positiva omdömen om honom. Dc negativa
är desto ncra och hans inkompete ns
framstår tliinnas t som monumental i
det mesta han företar sig. Det var heller inte den egna personliga dugligheten - utan ~ n ararc hans sy~tcrs som förde honom fram till hiiga hcfattningar och slutligen ända upp pa
den bvsantin,ka tronen. S\ ~tern hette
Aelia-Vcrina och \:If en n)\cketmalmed\'Ctcn kvinna med hö!!·a ambitioner. Hon var gift med kejsar Leo 1
(457- 474) och wiirmor till dennes
efterträdare pa tmncn. Zeno isauricrn. Vcrina. ~om hade sv11rt att nccptcra sin a n dra pl an~roll som detroniserad iinkckcj~arinna. ko m !iven efter
makens dikl att ~pcla en ledande roll
i det politiska makt- och intrigspelet vid hovet i KonstantinopeL Tva
gånger var hon personligen direkt inblandad i allvarliga kuppfiirsök mot

sin svärson kejsarcu. Vid det fiirsta
tilll1illet skrHmdcs Zeuo att lly huvudstade n på grund av hiiftiga friimlingsfientliga stiimningar som piskats upp där. Med ~in ge mal drog han
sig tillbaka till ~ina hemtrakter i dc
isauriska hergen i ?.lindrc Asien i
väntan p:i hiittrc tider och liimnade s;\
kejsartronen vakant. Vcrina hade en
älskare. Patridus. ~om hon nu försökte få utsedd till kejsare. Senaten
och dc höga iimbctsmiinncn valde
dock i stället henne~ hror Basiliscus.
är sedan denne för ~iikcrhets skull
lät avrätta Patricius ~kaiTade han sig i
sin syster en hitter liende för resten
av livet. Och hiimndc n skulle också
komma.
Under sin kona tid pil tronen lyckades Basiliscus göra sig omöjlig i
alla kretsar. Sin inkompetens hade
han för Ö\Tigt vbat prov på redan sju
ar lidigarc. Ar ~6!1 hade kejsar Leo l
- troligen pa inradan a\' Verina at Basiliscus anilinrott konummdot
Ö\'er en av dc störMa noustyrkor som
världen \'iii dittill~ ~k:ldat. Med .:n
armada på clvahu ntlrn fartyg och etthundratusen man ombord avseglade
man mot Karthago för att en gång för
alla göra sig kvitt hotet fr~n vandalerna. Dessa hade efter ~in tivcrllyttning från l bcri~ka halvön till Nordafrika år 429 ~nahbt erövrat hela
kustlandet fr:ln (btra Marocko i viister till Sidrahukten i mtvarandc Libyen i öster. Dessutom lade dc under
sig ögruppen Balcarerna och öarna
Korsika. Sardini~:n och för en tid
ä\·cn Sicilien. Dcra~ kiirnornråde låg
omkring hll\ II(Jstaden Karthago i
nu\·arande Tuni,ien. d1ir dc vandaliska krigarna hade l-ina gods. Ar 455
plundrade dc Rom gnmdligt och systematiskt. Plundringen pågick i två
veckor och efter detta hiimtade sig
staden aldrig igen."' På havet var dc
vandaliska sjöriivarllottorna ett gissel som sprc'd ~krHck och fasa bland
både sjöfarare och kustbefolkning.
straffexpeditionen ar 468 var en
samordnad operation mellan dc viistoch östromerska rikena. Det ocrhört
kostsamma före taget slutade dock i

-
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Fig. 3 Ntlgm tJI' tfl' .lfl<'lllrickor m · ben ;om hilllltlt•• i Ollllrshiigen. Foro: A TA.

full,tiindigt fiasko. Trots en vida unflon ·tyrka lyckades vandalerna niimligen i en sjöslag utmanövn.:ra och besegra den bysaminska
armadan och driva den p[t flykten.
Enhlilliga kiillur skyller det nesliga
dehaclct helt och hållet p:1 den uppenbart alldeles oduglige het1ilhavaren Ba~ili!>cus.
Surn kejsare hade Basili~eu' det
daliga omdömet all blanda ,ig i den
h:ihl.:a k) rkliga striden om Kristi
'<11111:\ nawr. Var KrislUs ~ud eller
rniinniska - eller kanske h7tde/och'!
Snan hade Basiliscus lyckats reta
samtliga stridande parter pn sig. Pelarhelgonet Daniel bröt till och med
~ in munkliifte och steg ned fn\n sin
pclan.: mr an protestera. Stiimningcn
i hu vud'ltadcn började hli hotfull
och i exil inviintade den fi.irdrh nc
Zcno i'auricm r'.itta tillfället an atena
tronen. God hjälp hade han och;\ av
den hiimndlystna Vcrina. som nu
konsp irerade till hans förmim. Den
impupul:irc Basi liscus tick nu till
och med biira hundhuvudet fiir s;'dant som han absolut inte kunde rii
fUr. bl.a. en stor e ldsvåda som fOr~ttirth: Mora delar av KonstantinopeL
D:\ fiirimadcs sorgligt nog en m:ingd
osJ..anhara konst,·erk och en swn
bibliotek som lär ha innehållit
120 000 skri fler.
l augusti 476 var tiden pil tronen
UIC mr na~iliscu s. Utan nttgot egentligt mut~tand kunde Zcno t:iga in i
huvudstaden och åtcna kcjsaniirdighctcn. Bellilhavarcn för dc tn•pper
smn 13asili~cus siint ut för att hejda
honom hade nämligen genom förrlideri g/itt liver till fienden. Bilden hlir
inte direkt mera t ililalantie av an den
tl'öltbc hel1ilhavaren var en viss Armatus. Denne hade stått högt i gun~t
ho' kej~ar Ba$iliscus men samtidigt
i hemlichet ''arit älskare :lt hans
mycJ..ct ~,·ackra kej~arinna Zcnoni!..
Della kan vi veta tack vare en ~am
tida J..rönikör. Malchus. som ger oss
initierade uch rafllandc inblickar i
derliig~cn
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det bysaminska ho\'livet vid denna
tid. Av hans verk :iterstar numera
tyviirr endast några text fragment.
Efter maktövertagandet Hit Zcno
genast 11ingsla Basiliscus tillsammans med Zcnonis och deras son
Marcus. Dc deporterades till Kappadokicn i nuvarande östra Turkiet. d:ir
alla tre mötte döden ar 477. Hiir ci'\r
kiillorna isiir. Vissa av dem uppger-aH
lla, i l i~cus och hans familj halshögg~. medan andra :iter pa,tar att dc
liimnadc~ :111 svälta ihj:il i ell 11ingcl:.etorn.
Sic transit gloria mundi!
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E. Hornborg. fi·tltt Jiml/id till 111t1id. Helsingfors 1938.
O. Kyhlbcrg. ViJ..t och •·iinle. Stodmolm
1980.
L. O. Lagcrq\ i'l l E. :-lathon.t- Böti~.

Mn11. ~edlaroclr mc•da/jt'r. Borls 1981.
L. 0. i...;Jgcrq\'1'1. S•·t•rit:t'S rexl'ltter. Fmn
fnmtid till 1111tid. 1997.
Lexiktm dc.• tllillt'lttlters. Mlinehen 198097.
Med arkl'llloxin Sl'l•rige mm. Tredje upp-

Pi.11. .J Ot•n brrmsheslaxnll trii•J'"'"'''"
mri grm·godset i Ouar•luilll'll
.fiin 'tll'tu!t·s. 1/öjd 20 cm. l·i,to: A 7i\.

* Det ncg:nh·a begn:ppct \ andali'm Hr av
".:nt datum. Det :ln\·ändc' fhr-ra g:lngl!n
ar 179-l i Frankrike :l\ ' bi,l..opcn och poli·
ul..cm llcnri Gn:goire. li an jamfilrdc då
for-ttll'l:f,cn :l\ klostcrbihlintcl.. nch rcligiö'a konstverk umkr fran,l..a rc\'olutio·
ncn med vandalemas plundnn~; av Rom
:1r 455.

lagan. J yv!i~kyl!i 19!17.
E. NathoN- Uöth. 1-lt•la •·iiridetts tjlll'.
Stockholm 1973.
NarionalellcyJ../"flt'din. ~iltondc bandet.
Belgien 1996.
Nordi.•k /tttlli/jt•hoJ... Andra upplagan.
Stockbolm ICJO.I - 26.
J. Sabati.:r. Dt••c·riptiott Gem?rale de~
Momwie; /Jy:wllillt',\. Paris 1862.
D. R. Scar. Romcm Coim mul Their
li1/11es. Londun 196-l.
Ph. Sbcrrard. 11\':mllimll. Amsterdam
1976.
.
M. Stcnbcrgcr. 01'1 /tmttitla S•·erif:l'.
Uppsala 1964.
S. Sturluson. Ynglingasagan i Nordiska
1;""8"-'"!ior (ilvcr,. K. G. Joh;m~son).
Stockholm 1991.
S•·e11.1l. IIJ'JHitt~•lmJ.. Andra upplagan.
~lalmö

19.18-55.

S. Tunberg l S. Hring. Nomedt~ •·iirlds·
lri.fwrill. Band 4. Stodholm 1929.
O
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En falskmyntare i Karlshamn?
l Kungl. Myntkabinettet$ fyndarkiv
finns. delar av en numi$matisk klippsamling. sammanstlilld av J. O. \Vedberg ca 1860-1911. Klippen kommer ur ett stort antal tidningar och
mnehaller e n m1ingd upplysningar
kn.ng mynt fynd, myntauktioner mm.
Khppen har tyvlirr inte mlirkt~ med
u!s~rung, men lir i sig en rik källa till
saval fakta som kuriosa.
Av ett par notiser från 18(}0 kan
följande historia ut Hisas:
- Myntfynd. Vid grlifning af en
anoppstrumrna i hörnet af Prinsgata.'.'..oeh s.öclra fogdclyckcgatnn påtrattad~s a måndags omkring 1 fot
under JOrd ytan en större samlinn
mynt uppgi\ende till omkring 200 sl.
Mynten. som alla ~i ro af ~amma valör
o~h frf n Adol_l' Fredriks regeringsår,
bara a ena saclan bokstäfverna AF
under kunglig krona samt inskriften
" SALUS FUHLICA SALUS MEA 1763" Å
andra sidan läses: .12. "EINE~ REICHS
T~~ALER l H L'' samt "Nac/a dem Lcip·
a gen Jus 1: 1690". Dc vid griifning~
arbctct sysselsatte arhctarnc ha sins
emellan fördelat fyndet.
Notisen överlappas delvis av en
annan:
- Myntfyndet hlirstiidcs. Efter ar
en fram stående numismatiker verkst.iild un~crsökning af dc hiir funna
mynten trän Adolf Fredriks tid har
det befunnits att desamma uran tvi fve l äro falska . Deras fa lska bcskaff<;,n!lcl skönjes dels af metallens
dahga halt. dels dcraf all i inskriften
finnas orden Fu!Jiim och .lus eller
1its i stället för Puhfint och Ftts
(=mY.ntfot) samt dc raf (III alla mynten ar.~ ~f samma valör. Au mynten bhfva.t. nedgräfda tyder äfvcn på
att mynttorfalskarcn. fruktande upptäckt. på sfi säll undanskatTat dc falska mynten.
.~yntcn ifråga är av den typ som
praglades för Adolf Fredrik i Stralsund under den tid omr;,dct ti llhörde Sverige (A hl ström 19RO: l 03. nr
2~5c_)_. Myntm~i starmiirkct ( l H L}
star for Johan Henrik Locvc som var
myntmästare i Siralsund 1761 - 63.
Av frånsidans omskrift kan utilisas
att myntet anslUt s ig till den standard
som salles av en iivercnskomrnclsc i
Lc!tni~ 1690 - en sanning med modafakataon eftersom denna standard
var betydligt högre lin vad som prakllscrades.
.Mynten präglades under på!!ående
k~ag och u.tmiirks av stOra uimyntnangar. d1\hg teknisk kvalitet och en
hela tiden pågåe nde. kraftig myntSNT/l·99

Srensku Pvmmem. Strol.\lmd.

1112 w/er 1763. KMK.

försämring. Mynt försämringen var
~.t.t sätt att förstärka krigskassan och
tor au helt dra nytta av förtjänsten
spreds de även i omkrinc.lic.gandc
~ områden.
F:edrik Il av Preussen Hit göra låghaltaga e.~terpriiglingar av dessa myn t
och anvande dem som ekonomiskt
vapen i den pågående konllikten; i
Stralsund svarade man med samma
mynt och gjorde efterpräglimwr av
tyska och polska mynt till ett v1irdc
av över 400 000 riksdaler.
Enligt mer sentida bedömnin!! lir
de~~a e!terp:ä~lingar o möj liga- att
skalja fran onganalcn och det lir dUrfö~ enbart _rll grund av beskrivningen
svart au saga. om mynten i fyndet i
Karlshamn var ''äkta" eller "falska".
Dc stora upplagorna och den dåliga
kvaliteten har ju sin historiska förkl:la:ing och kvaliteten var d&lig i båda
!alle~. p en felaktiga priigeln kan
oc~sa torklaras med e n slarvig graverang eller helt enkelt en fcll:isnin ).(.
eftersom just dessa bokstiiver Hitt feltolkas (se foto här intill samt bild i
Ahlström som ovan).
Årtalet skulle kunna vara en ledträd, eftersom kriget slutade i maj
1762 och e n m.ymreform företogs
redan 1763. Enhgt källorna priigla-
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Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08·411 52 23

des inga av dessa låghaltiga mynt
med årtal 1762 eller senare. men
delta stiimmer ju inte in på de aktuell<: mynten och inte heller på en
va nam slagen 1767 (då Johan Henrik
Loevc inte längre var verksam som
myntmästare i Stralsu nd) samt med
annat mymmtistarmärke 1768. l lillerature n står alla dessa under Stralsund och inte under Preusscn.
Möjligen är dessa sena årtal en
indikation på all dc aktuella mynten
skulle vara preussiska efterprUnlingar, dfi man_från svenskt håll kn;~)past
kan ha halt n~got intresse av att konkurrera . med sitt eget, reformerade
mynt. Hur och varför dc hamnat på
svenska fastlandet är dock en " åta
som f5r förbli olöst tills vidare. "
Vare sig de var "äkta'' stralsundsmynt eller preussiska efterprli!!lingar. kan det i alla fall konstatcras~·lll Je
knappast präglats i Karlshamn och
all den som lagt ned skallen på Prinsgatan oförtjiini skylldes för falskmymare!
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Snoilskys sekelskifte
Vid fdrra sekelskiftet var Carl
Snoilsky ordftirande för Svenska
Numismatiska Föreningen. närmare bestämt åren 189 1 till 1903,
då hnn avled. l SNT 1998:7 ingick han i lan Wischns historik
över fOreningens ordfOranden sedan stanen 1873.
Som SNT:s läsare siiken vet var
Snoi lsky en historiskt vm bevandrad diktare och en mycket kunnig
myntsamlare. men lbr den stora
allmflnheten är han framförallt
Skalden. Med sina Svenska bil·
der ville han "~tadkomma en hel
histori. k svensk cykel''. Där ingår
bl.a. På Vämamo marknad, skriven 1882. Dikten sk i ldrar tillståndet i Sverige efter stormaktsväldets fall. GetlOm Per och Kersti
rar vi ta del av hur vanligt folk
drabbades av den ekonomiska
situation som uppkommit efter
Karl Xll:s död. Per och Kersti
fann sina mödosamt hopsparade
nödmynt en dag fOrvandlade till
ingenting: "Att kopparbiten. som
i går fdr daler gåtl och gällt. numera giillde ingenting, och sA var
det beställt." Med poetens rätt till
överdrift nämner han inte att man
med tiden fick hälften av nödmyntet~ värde.
Nyårsnatten 1900 invigdes Oscar
U:s klocka i Hiillestadsstapeln på
Skanscn. Klockan hade skänkts
av fru Lotten Nordlund och bär
jtimte kungens bild och valspråk
en sång som skrevs av Snoilsl..')',
särskilt för detta ändamål. KJockan är nu ett århundrade. klangen
är inte längre ny.
Inför det stundande sekelskiftet
2000 vill jag med Snoilskys sång
önska SNF:s medlemmar ett Gott
Nytt År !
Dtt grytndt seJ.Itts beyJnnelseljud.
Millll)'fiidda lla11g. Dig bekiimrtr. o Gud!
Dm gt!r lifver djupe11. e11 dnllrmrde tolk.
Mor lrlijdmwt bedja for konu11g oclr folk.
V/1/.vigllfl det/and. som de ~~·euskf.' bt,bo,
Med gU/dje och gröda. mtd kiirltk och tro!
Besl·ydda. o Herre, alltltfwmde Ii[.
Hm n hjlina. som ängslas. hugsmitist gif!
Dig söl.tr i l)mdtn min biifmndt ton.
Art smälta i blinkring din nightts tron.

MGL
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Kungl. Myntkabinettet på Biasieholmen
- 75 års museal verksamhet

l . 1\rm~:l. Mylllkabiuellrts lllstii/luiu!l i bollrm·tlningt•n i Nmimralmuseibyxgnndeu.
Miu i rt/111111('1 ~tör triimommr med Slll!tf.l tiilldaplaum: diirmymoclr medaljer fimm
ttflflltllla. l.iings 1·iiggama står Lol'i.w U/rikas mym· Ol'lr nwdulj.•kåp som gjordt's till
mym/..trbiurllt'l i Drollnin;;lrolms s/ou. 01wrji.ir .1Åapen i/r plt1mrymsamli11gell

ll/Jtii/ltl ptl 1iirsl.ilda /ryl/or. Oblen·ua cm .101111/i,s:a flitliar lrcrr påmålade twmmt'r.
/Ji/deu iir tagen /93-1/ik.mm iil'riga hiir l'iltldt•fillograjier.

Mellan ;\ren 1844 och 1865 fan ns
Yittl!rhctsakademicns antikvariska
samlingar (dvs Statens historiska
museum och Kungl. Myntkabinellet)
i Ridderst olp~ ka huset vid Skeppsbron i Gamla stan. Det hade emcllcnid länge funn its tankar kring hur
man !.kulle modernisera huvudstaden!> museer. Vi vet att Bror Emil
Hi ldchr:md hade många ideer om cll
nationellt historiskt museum. men
han kom snart i skuggan av starkare
och inflytelserikare personer som t ex
Fritz von DardeL Det gällde även all
lösa pruhlcmct med Kungl. Bihliotckct ~om fnnn s placerat i ett av
Stockholm ~lolls llyglar. Man ville
även Jii,a lokalfrågan för Livrustkammaren och Klädkammaren. Dc
statliga kunstsamlingarna hade liingc
funnits i Kungl. Slouet under bcniimningcn Kongl. Museum. Helst ansåg
stlindcrna all allt skulle inrymmas i
ett och ~amma hus!
Ar 1845 hc~lutadc Riksens stiindcr
:m eu 1atiunalmuscum skulle hyggas. Tall projektet anslogs 500 000
rdr hco. Summan tick inte överskridas. Detta gjorde man rejält- mer Un

tre gånger om! Det nya huset skulle
hyggas Jlli Blasicholmen, på en plats
som tidigare kallats Myntholmcn.
Placeringen hade valts diirför all denna centrala udde skulle saneras och
bli representativ. Programmet innebar att hu vuddelen av den tillgängliga ytan. 10000 k\-adratalnar. skulle
ställa!> till rörfogande fOr Kungl. Biblioteket. 6000 mr konstsamlingarna.
3 ()()() mr dc antikvariska samlingarna (hl a myntsamlingen) och l 500
för Livrustk:unmaren. Man insåg
dock snart att dcua inte skulle fun ge ra.

SNTS · 'I'J

Planerandet och verkstUllandeL av
det nya museet tog tid. Ertcr en tjugottrig knagglig förhistoria invigdes
Nationalmuscum och Sintens historiska museum den 15 juni 1866. Projeklet hade framför allt motarbetats
av riksdagsböndern:t. som såg det
som onyuig lyx au "b:ygga palats 1\t
tavlor"'. Det hade också blivit eu för
tiden extremt dyrt bygge i kalksten
och med cemralväm1e och till råga
på allt uppfån med hjUip av utländska arbetare och en tys k arkitekt.
August Stliler. N1ir notan kom hlev
det mera knot. Sedan Slouets dagar
hade inget så kostsamt uppförts. Invigningen av museerna skedde samma dag som Industriutställningen i
Kungsträdgården invigdes. Vid llyuningen 1866 hade Kungl. Biblioteket
fåll vara kvar i Kungl. Slottet. Först
1877 llyllades böck-erna till en mr
ändamålet uppförd byggnad i Humlegården.
Den personal som skulle skUta dc
historisk- antikvariska sam lingarna
och myntkabinenet var till en b~örjan
ime stor. Främst var uet riksan ti kvarien Bror Emi l Hildcbranu sjlilv.
Tidigt tick han hjiilp av sonen l-lans
Hildebrand och dennes kollega. arkeologen Oscar Montelius. men så
månl!a fler var dc inte. Vid sekelskiftet var majorskan Rosa Norström
knuten till myntsamlingen.
Vid slutet av 1800-talet hade man
kommit fram till en fungerande form
för museerna i huset p[t Biasicholmen: i bollenvåningen fan n$ Statens historiska muscum och Kungl.
Myntkabinellet (tillgiingliga utan avgift söndagar 13.00- 15.00 och fredagar 12.00-15.00: undcr~ommarcn
även tisdagar. men då med avgift på
25 öre): i våningen en trappa upp
fanns dc egyptiska fornliimningarna.
konstslöjdsavdelningen och större
delen a,· skulpLUrgallcrict: i v?mingen två trappor upp fanns gipsavgjutningar efter antiken. tavelgalleriet samt samlingar av gravyrer och

j
·~
l

...

2. Ku11}il. Mymkahillellers wsrii!lllill}i /93-1.
Ml'ilw1 Lm·isa U/rikas xkåp.li1111S wmligu bordsmonrrw: Phitmymen pll l'ii!i/1<'11 iir
siikmde l'it/J•iiggen med hjiilp m• l'illk<•lkrok(ll:

tec~ningar.

Ann u pil l 920-talct kunde man
inte ha öppet sent pft grund av bristande belysning. Elektrisk belysning
i utställningarna invigtles först 9 april 1931. Nägon museibutik fanns
inte. Den som ville köpa kataloger
gjorde delta vid ingången eller i vm:je
utstiillningsavdelning av diirvarandc
vaktmästare. Till vlinster i vestibulen
avHim natlcs kiippar, paraplyer och
dylikt mot en avgift av 2 öre per
styck.
Ku ngl. Myntkabinenet lilg allts;)
på bollenplanet utanför den s. k.
Kyrksalen (längst in till hilgcr scll
SNT S · 99

3. llell}il Thordt•man 1'111' cheffiir Ku11gl. Ml'n/kobille/11'1. fluns mm l'l'ller mor
Sk<'pflslwlm.,hroll och Gamla sum. Der märks rydlip (III 1'11111111<'1 i11nehas m• c11 11/WI
Slllll mrfdld m· planer och okril'ilel.

friln stora ingången). l en guidebok
från l !l97 (Swckholm och dess nmgiji1ing111: 1/ii/S/rerad handbokför resmule) Ii nns följa nde text om rnynloeh mcdaljsamlingen:
Af siirskilt!t intresse ii m samlingama aj'.n'f•nska. samt af i wenskjord

.fimna cmgfo.m xiska o<'h kt(/iska eller
arabiska mynt, frvifka samlingar ä m
bland de allra rikaste. som ruigon.\'tii des finnas. Till a/lmiilll beskådal/(/e
iiro ji'(//n/agda <'Il del Sl'l!ltska ocfr
utliirulska medaljer: men kabineliels

-
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-J. lt•lf 11~i11gt miihil•rat J'/1111 situ•r /1//ltiiiiii'II.H'II Nil.r Ltuh•iK Rasmu.utm.
Uin~s

l'iigfi/11'11/1 Sl!rl'i dr• s. t goriskum.mtskåpen som från börjm1 besriillt!es m·
Bmr Emil Hilt!t•lrrmu/, 1111'11 .rom iil'l'll tilfl·erkat.\ 1•id senarl! til(flilln1.
På xoll·l'l V/tir triiltldorJ.i·ltdu l/ll'd r•ltlrmym. Omnpå de frugm .skåpeu srår kap.l'lar
111('(/lll'l'li ifter 11111 C11.1kilda mynr i den ,,renska somlinge11.

tjiinsremän j(jrel'iso ö.fi'iga ltitltiirtm·
de samlingar .fiir dem. lt1•ilka särskildr dii r((( ii m intresserade.
Under rnilnga tir arbetade f. d.
mynthandlare n T. G. Appelgren i
Kungl. My111kahineuet liksom förhistorikern Bror SehniU!!cr. som tragiskt avled i unga år. Vid början av
1930-talct knöts Bengt Thonleman
och Nils Ludvi!! Rasmusson till
myntsamlingen. 'f..1ed dessa herrar
inledde!> en mer målinriktad ve rksamhet. Men l'il länge som man var
kvar på Biasicho lmen fanns ra möjligheter till förändring. Tr&ngboddhctcn var hel<.~ tiden cu akut problem.
A litsedan 1920-talet diskuterades en
utllyuning av Statcns historiska museum o..:h Kungl. Myn tkabinettet.
Den ursprungliga planen var att Nationalmuseum ocksfa skulle fii tillgäng till Historiska museets lokaler
i husets houenvåning. Frågan sköts
cmclll:rt id ständigt på franuidcn. År
1925 laborerade Nationalmuseets
dfivarandc chef. Axel Gaumn, med
tanken all skapa cu fristående konst·
hamverksm uscum för dc allt snabbare växande samlingarna. Det blev
in!!Ct av med den tanken.
-Vid slutet av 1930-talet löstes så
byggnad~ frågan för Statens Historiska Muscum och Kungl. Myn tkabincHCl ~amt del då nyinrätladc Riks·
antikvariciimbctct. Nya museibyggnadcr \'id Narvavägen i kombination
med gaml u Positionsartilleriets hus
vid Storgatan kunde tas i bntk. Sista
llyl!lasset från Biasieholmen gick l
juli 1940·
lan Wi.w!hn

Fotogratierna kommer från Antikvarisk -topograliska arkivet, Stockholm.

5. fllft•riUrbild fra n Kungl. /llymkabinelfets magasin.
Rum l'iiggamo Htlr ,f, t gmi1~0 111_1111.1k11p. Bakom 1rappm1 lriinger tl'fi inmmmlt' uu·lor
med injiwadt• mt•dolja. L>er<cr kommerfdm Sl't'n Sn•nssom· >ttmfing.

6. Dd a1· Kungl. M_mtkabinettets magasin.
Orallfltltle ·'·k. gmiska skåpen ti/1/riiger jinns /iisa skåp
som innelulllt'r askar med myn(f.rnd.
f't1 der lilla iip111111de lltyntsktlpet m/r eu kinesisktmynt.l'clww/1. J.)·fltmed killesiska u:ym jl'lill alla fl<' riotia

1n

-
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När Linnes dukater
hittades med slagruta
C:~ rl

von
Under 17-10-talct företog
Linne {cg. Linnuc u ~) flera vik tiga
forskni ngsresor. till (}land och Gotland. Viistergötland och Bohu~llin
samt till Skanc. Dc~~a lall(hkap
~kildr:tdc han i livfulla rc,c\kildringar som \'ar rika pa ~karp!>ynta
hotani~ka. Loologiska. gcologi~ka
och kulturhistoriska iakttagcl~cr.
Den sista stora rc~an gick till
Skilnc sommaren 1749. Ar 175 1
tryc ktes n:schcrlittclsen unde r namnet Skån.vka Resa. Berlilleisen bygger på en re5edaghnk som i dag finns
i Linnaeon Society i London. Varje
kviill hade Linne för sin sekretcrare
dikterat dagens intryc.:k oc.:h erfarenheter.
Den 7 juni 1749 i Tunhylmim giir
Linne och ha ns sekretcrare Olof Siiderbcrg (sedermera docent) mrsiik
med slagru ta. Linne var myckett veksam till ~lag~n.tans nytta och kraft
medan Olof Siiderhcn! var mer entusiastisk. Dc hade reda~ priivat den Yformiga klykan ,·id flera tillllillen.
Följande her'.ittclsc trycktes um ett
praktiskt försök med slagn.t:t.
S/agrwa iir ett mulerligt upptag.
med rilken IIItiii 1·ill inbilla .fo/1... att
rwan skall siil)a nu·estmrwllerl(r.:ga
fiirdolde. Min sekreterare tog esomoftast en kl-ist m· lw.HI'I, .mm mr
jämt de/t i tni g renar och med den
.fiimiljde ~itt siillskap. Dt'Wimma
skedde ock hiit: c/1l elen ena giimdt• sin
silrerwbaquie1: den andre sill tll"lliir
eller diir i buskarna. l'ilka sek1: tilmmeligen lyckeli!it!ll uppll'ttule. Ja/i .
.wm ah/rif.i tnl/l mtan och ickt• l'l'/at
flijra henne nii1111W.\", fiirtriit utt slagruum skulle rekmlllllC'IIdem.l· ot"h .fiirestiillte mi/i. all min fiiljes/agtm• ot"h
sek1: fiir.fWdo l'arandm till att inbilla
siillskapet: ty gick jag lll'sides pti t' fl
SI0/"1 och ltiigt j(ilt 11orr om Itu/ugården, skar diir upp en liten 1111"1'
och lade dit mi11 lilla pelllliltg<'/)1/llg.
tiickte sedlm med sal/IIIIII ""'' ' .\"(i
noga. 1111 ingen människa ,\kul/t• sett
minsw tecl..en cliirejier. Mitt miir~e
1·ar en ~tor Rammrufus Fl. .J67. .1om
stod strax diil"l"it/. och ingen annor
ltiig iirt I"Cir mer palte/a .fiiltN.
Niir sa 1·ar bestiillt. gar jag lit'!" till
mitt siil/skap. beriiifar mr jag gii1111
m in biirs pc1 clet .fiiltet. bad sek1: med
sin slal)l"llta uppleta dukmrma. sa
,·il/e ock jag tm ltemlt':•, ty ja}; mr
siike1: att ilt/ie11 dödlig mer iln jag
l"isste. ,·arr.\·t penningame lago. Sekl:
1'(11" niljd. att han .fatt t'll till.fiillt•,

genom diket han kunde fiirma mig
tillmildare tanka om rman. som jag
alltid tal/t om henne med åtlöje. Silllskapet l'ar ock nyfiket att se ntttms
miistarepm1:
Sek1: sökte länge och l'iil hela tim 11UIII. da jag med milt l"iird.fo/~ hade
niije mt se mtan arbe111 .fih;r.:iil·es.
t\1/tsa. som godset imet kunde j11.1
igen. ble1· rutan 1·ån liije. Jag gar
sedermera att sjii/1· upptaga min
pung. men niir jag kommer bort j}(/
.fiiltet. hade \'lira rutegclngare Kt!llom
sitt peripmeticerande nedtmmpm
alla gräs, st! att ej minsta u•ckcn st'lgs
ejier någon Rammd us. och jag måste sijka efter mina dukater med ,\"(/111"w tJI'issltrt som rillan. Jag hadr icke
lust gå /{)() dukatel:f mc/ om rutan.
ry siikte 1•i alla, men .fiirgii1•es. både
med lilje m·h.fijrrret.
Änteligen måste j ag gil·a .wtke11
fiirlomd, till banme11 och Sl?kretem H ' /1 /Jådo miR 11111ämna rttmmetunge ji"irliRCII. l'an1t jag ~rckt mig 11edlaf.il
flllllge/1, det jag ock gjorde: me11 tle11
jitla 1"1/WII l"ille iiifet sM. ultm dm~ot
nuan åt e11 helt komriir sida. och
iimelige11. sedan hade sek1: och 1·i
alla mm trtitte 1·id rillan. och jag 1·id
hen11e mest ledsen. stw1te fekt: pa l'n
hel anno r sida a,·.fiiltet, sligondes till
om pungen icke l'ure dii1: .wi ,·ore
ogorligt for /ton om siiga stallet.
Jag biid icke till att söka diirefteT:
emedan det icke mr detta håll. diire.H
jag tyckte mig lagt pungen. 111e11 baIV/1 Oxenstierna lade sig likl-iii Jlll
jorde11 mt söka. t/å han fick 11ed l'll
finger och dmg upp de11 lilla IOJ"\'1'11.
tmder vilkeu d ukaterna /ågo. StUe des slog mtan riitt de11 gå11gr11 och
skii11kte mig tie penningw ; j ag e(ie.vt
.förlorat.
DI'IW ii r res.facti. Får jag .1·e IU1J.t m stycke/l dylika exempel. så mci.1·te
jag l"iiltm, dN jag icke vill: emella11
jiim och jiim. men att en hasselkloist
skall siigu mig rikare metallet: det
sw111 rcka l'tlrken Ftira Ltlviirtes eller
im·iiius sin11e11 . .w/ att jag riil ii111111
icke trormwn. dock l'ill jag icke j1em
gtlngt•r ga med henne rad om lika
mänga dukme1:
Som \'iii "ar ftck Linne tillbaka

sina dukater. Om penningpungen inte hade hittat:. da utan 250 år ~enare
hade vi betraktat mynten som en
skatt som iigaren gömt i jorden f(ir
att undg;1 giriga händer. Linnes rcscheriittclsc fri"111 1749 års resa lir vlil
värd au Hi.~a. Skånes Hembvcdsfiirhund har emellenid nu som· Sin a~
bok 1998/99 ut2ivit en modern ~k iIdring av Ove Torgny som heter Limu:.l
skånska resa beriiilad 250 år senan•.

*J Dvs slagnrtan. som är fcrninir111111.
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Att offra i älvkvarnar
l Maj Odclbcrgs bok Med portfölj
och rit.wifi invigs Hisaren i Olof Hermclins cl'lerlii nmadc nedteckningar.
Olol' Hennelin var Vinerhelsakademiens rcscslipcndial 1866 · 76 och
reste framl"iirall t runl i Södermanland. lian inventerade fornllimningar
och bifogade cgcnhiinoigl tecknade
kanor och teckningar till sina rapporter. Dessutom nedtecknade han sägner odl folktro.
Här hiuar man ock~ä sådan! som
kan vara my ntintre~seradc till nyna
och nöje. l ell kapitel hcskrivs del hur
Hem1clin besökte en s k älvkvarn.
dvs en offersten med gropar på ovansidan. plt Niirlunda iigor i Yiistenno
socken. Då han san si!! ner för au
teckna av iilvkvarncn hiirde han hur
en llicka kom sjungandes borta i

hagen. Hon tys tnade då hon närmade
:;i!! stenen och bröl cll friskt skon
rran en enbuske. Di'\ Hermelin frågade vad flickan hade i handen svarade hon an hon skulle olfra skoilet i
iilvkvarnen. Älvkvarnen var smord
me d fcu och fy lld med cnknoppar.
Dessutom ranns del knappnålar och
kopparmynt i gropen. P;i Hermelins
tecknin2 ser man en 1-örin!! från
~
1858 i gropens bollen.
Offrandet ansågs kunna bota sjuka
barn och hjLilpa barnliisa par.

Litternlur
Odelhcrg. Maj: Ml'll portjii/j och rirsriji.
Olof Hermelin:

1'11

Jfm ifonkning<'IIS tjii-

nare. 199:1.

E1•a Wi.wJ/m
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Jmc bara Kungl. Myntkahinenet har
!!amla anor. Aven mu~ccls restaurang och cafe Myntkrogen har faktiskt cll lirofulh förllu lcl. Under en
del av den tid Kun gl. Myntkabincllcl
var inhyst i Nationalmuseum låg
Skomakarc-Klillarc n. Care & Rcstauram. på hörnet Sloltsbackcn/Bollhusgrlind_ Den ansägs som "en av
huvudstadens trivsammasic näringsställen"- för all citera en rad ur kapitlet Slol!.l'bad:en och Siarkyrkan
i boken Srockho/ms/h· av Swffan
Tjerncld. 1950-51. ur vilken uppgifterna om dess rykte och inredning
här är hämtade.
Cafe och malsal var utsmyc kade
med viiggpilastrar och hade en vackert kasselierat tak. Hiir fanns också
en gammal blomsterdekorerad kakelugn och skomakarelimbetets "krokigasko". en silversko med en bjiillra
på tåhäuan. Li Ila Skom:tkare-Källaren. även kallad Baklickan. hade
ingången vid Bollhusgriind. Utanför
hängde en skyll med vinlövskrans.
Den sägs härstamma från 1700-lalels
början, då kUllaren Dru fvan lag här,
och senare kiillarcn Draken.
Skomakare- Kiil larcn stiingdes år
1903_ Dess namn hade elen fåll av an
skomakarna hade huset som Umbetslokal. Ända fram till 1850-talet
lå2 mol Bollhusgränd också Sko·
Magasinets s må bodar, eller "sko11\dor" som dc också kallades, där
mindre m:istarc höll till. Inalles ska
i restaurangen ha funnit~ tjugoålla
rum. dc Ilesta <.15 förstås ganska små.
Restaurangen var popuiUr och hit
korn framförallt s maborgare. kontorisler och afnirsmiin. men också
manliga telegrafister fran huse! ner
mol Slollsbac.:kcn.
En annons fr/I n l R74 visar all man
då hade morgon- och kviilisservering
enligt maLsedeL Ville man ha en sexa
brännvin till koslade del fdn 75 öre
och upp/11. Men mellan kl. 13.00 18.30 kunde man fl. middag i form
av wble d'luire. En sfadan bestod av
"bränvinsbord" och tre rällers mal.
Priset för all! dcua var l riksdaler
riksrnyn1.
Det iir viii i me alliför ma!!slarkl au
tänka sig all matrlillen Skor'i1akarlåcla
har sill ursprung i denna källare?
Kanske fanns den pil nämnda matsedel. Enligt min mallexikon har ordet
låda i restaurangsammanhang sillursprung i "lunchl;1da'', vilket skulle
innebära all man giir <.len av mat resSNT H · 99

Skomalwrt•-Ka//arl.'/1 .redd ji'tlll SIIJIIShtll'~l'll. 1:11. Hn/1/msgriind 111<'11 /'1',\llllllttllg<·fl.> i11~ä11g. 1: 1•. ·'·""·' .•l.ylt<lr./(ir
161X)-tttl\fiiiiiiiH'H t·erksamhel t•idfiirra l<'kl'lskij((•f: Vin- & Spiriwu.\1/lwndl'l, Swl'k/1111111\ Kappjid>rik ochfirma llc.ltt/t/11 & Sclliillllllll
hmlt· knmnr och lager i llltSI'I. Biltlm i/r 1age11 i februari 1903. fiuo: Swcklw/ms ~wtl,mu~t'lllll.

ter. Oiir ~tar od:~ä all lina sadana har
väl n:~ t auranl!~:r !!Oll om. Skomakarlfu.Ja hc~tar- av oxlilc och potatismos med ~k inktärningar och gräslök
till. Pliit ~li gcn slås jag av associationer. men hoppas skomakarnamnet
syflnr till rc~taurangcn och inte till en
möjligen ~kolädcranad tusch på Iilen.
Libmu Skomakarc- Källan anknyter den nuvarande restaura nge n~
namn och utsmyckning till dess ägares :imne~mnr&dc. Inred ningen är
smal..fulh ru~tik. väl!l!arna är dekorerade m~:d ~:n orma-Rirstorinl!ar av
sedelrnnti,·. Myntkrogen öppnade i
samhand m~:d all det nya museet invigdes 1997. Restaurangen drivs sedan l december 1998 av Krona &
Klave Trad ing AB med Le if Sigertun
som krögare. Här serveras kaffe och
lunch på vardagarna till museibesökare och konferensdeltagare. pa
k\ liiiMid fi:~unidda!!ar rtir slutna ...miskap. r ör Kungl.- ;t.tymkabincllet~
konfcrenwcrhamhet utgör Myntkrogen en oumhlirlig och upp. kallad
samarbetspartner.
SNT X·')')

Men en rc~taurang av ran!! och aldriga anor ~ka väl iia räu 1n1 \in egen
h1da. Niir sk:l vi fi\ en sån, m: h vad
skulle den kallas? skomakarlada :ir
ju redan upptaget. liksom Kiillarmiistarl:1dn. men som genast far mig
all tiinka pil ..Myntmästarl:ida... vi lket blir mil! försla!!. Den !..an vara
smaksall med smÖrstekta nulrol~
slamar och myntsås. och kan~ l.. e
kryddad med krondilL Som av~lut
ning mrc~ lås kalle med kron. ;\nnon~cra~ \0 111 serverad pa dukat
hon.l. Pri~'! Endast några kor' iiren
mNa'! ~ ! alle Sigenun nappa pa
krogen!
MG/.

skomakare källaren
Slottsbacken N:o 6, 1 tr. upp.
Bollbusgrand N:r 3B, nedra botten.
Table d'bOte alla dagar kl . t - 1/z 7
e. m.. bestieode af braavinsbord och
tre ratter ma.t i 1 Rdr. Morgon och Aftotupi.sruog efur varierande mat.se<lel.
Sexor fri:~ 75 Ore till bOgre pm.
M iddag server.u
bvarje dag fria kl. 1 till balJ 7 e. m.

Skottwkart•· Ki/1/arm.t ingång från
Bolllwsgriiwl. U/~~ mtlrÅ<' t i// .>kylu•n
111· dnran/..or odt h/mi. A mm liittr:re hon
.>er manett IÅ.\IItttr•tlc•tt J..rinda.fiir·
modliw·tt lm: dar c•fl /lag..ri.
Bilden iir lllgf/1 i fe'lmwri 1903.
Fmo: Swd.httbll' \lttd.\lmt.wum.
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"Görtzens gudar"
och deras ursprung
Fa perioder i den ~\Cn~ka mynthistorien har hl ivit . a omskrivna och
kända bland allm1inhctcn som den.
då dc J..arulinska mynttecknen gavs
ut. Karl X Il :s rykthare rådgivare.
det holsteinska gchcimcnldet Georg
Heinrich von Gilnt. ( 1668-1719).
tick av sanniden ~ kulden för dc Ilesta
av dc \!konomiska olyckor som drabbade landet. All mynllcckcnsprogrammct gcnumHirdes under den tid
då Görtt. hade cll s lOrt i nflytande
över den ckonomi~ka politiken är
helt klart. En livligt omdchallcrad
fråga har dock varit \·em som kommit
med sjlilva iden och niir delta skedde.

Tidigare litterutur
l Karolinska Förbundets {trsbok för
1936 har D. Almqvist behandlat frågan och redovisat tidigare förfanares
uppfa tini ng. Almqvist kommer dock
inte fram till någon egentlig s lut~ats.
möjligen beroende på att en and ra.
aviserad del av hans undersökning
aldrig puhliceradö.ll
Göran Lindchcrg nöjde sig i sin
arbete om den görtt.ska perioden
med all konstatera att Karl X Il fattat
en rrinci phe~ lut reda n i mars 17 15
om att ge ut myntteckcn. Han ans löt
sig till åsikten 0 111 att Görtz hörjat
utöva cll regelbundet och stadigvarande inflytande p/i den ekonomiska
politiken föri't fr/in dcccrnbcr 1715.2)
D•' Li ndchcrg några år senare utgav e n liten skrift 0 111 krigslinansicring och krig<,hu~hallning i datidens
Sverige. n1imner han att det inte \'ar
"alldelel> omöjligt" att det kan ha
\'arit ChriMophcr Polhcm. som föreslagit utgivandet av mynttecken.Jl
Lindeberg framhaJler i sin tidigare
niimnda :whandlinc att Polhem var
känd och uppskatt:i'd av Karl XII redan under dennes vistelse i Turkiet.
Visserligen talar Polhem i sina
ekonomiska skrifter om skillnaden
mellan mynt och polletter. men han
var en hestiimd motståndare till
myntförsUmri ngar: Polhem skri ver
bl. a. att mynt hör betraktas som en
vara med inre v1irdc. eller som polletter. vilka ju bruka~ inom visst distrikt
på viss tid. och skall inlösas av utgivaren~!. Det förefa ller med andra ord
osannolikt. att l,olhcms resonemang
kan ha in~pirerat till utgivningen av
mynttecken.
Inför publiceringen av andra upplagan av Richard Gacttens bok om
beryktade inllationcr. tick Nils Ludvig Ral>mUSMln till!1illc att mcd\·crka
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. Fi,~. l: Pml'lll' \ftlg i J.oppar.
,\t.vitlall priiglad med duJ.t/1.\llllllf>,
Jrt111sidan 11/l'tf femiirt•.f.l/lllllfl.
Vikt 2.33 g. Pril'tlt iigu,

vid omarbetningen av kapitlet Dh•
Scltll·edische Geldkrise tilller Karl
XII. Däri framhölls att det vid r:ittegångcn mot Görtz framkommit
uppgifter om att Karl XII redan under tiden i Bender umgåtts med planer på utgivning av mynttecken. Enligt författarna var dock fr:,ga n inte
··e ntydigt avgjord".Sl

Brev och förordningar
Den officiella skriftviixling ~om ut·
gjorde förspelet till utgivandet av
mynttecken är sedan liinge kiind och
publiccrad. 6l 1-11indelscf<.irloppet kan
sammanfattas som fOJjcr.
Ej lång tid efter det att Karl XII
anliint till Stralsund ~:fler ~in berömda ritt från Bendcr. skickade han
ett brev till rådet i Stockholm daterat
25/3 17 15. vari det bl. a. heter att han
pil grund av svårigheterna att anskatTa niidiga medel funnit fiir gott
att ''låta s lå ett sUrddcs mynt eller
tecken av koppar" till lika storlek
som ett fcmörcsstyckc. vilket skulle
gälla en daler sih·crmynt ~ t ycket.
Den planerade utmyntning~volymcn
angavs till en miljon daler SM. \ilka skulle "och för samrna ~umma
\id bekviimligare lider igen lii\a~"_7l
Samma dag u1fårdadc!- ett öppet pabud i fråga n. som emellertid aldrig offcntliggjordcs.SI Nästa fi\rordning angacndc mynttecken iir datcrad förs t 1/2 17 16. följd av en i d~:t
närmaste likalyda nde av den R/3
1716. Endas! den s istniirnnda !'lireligger dock som tryc kt författningYl
Försenin!!en va r delvis av tckni~k
natur. Präglingen av det första mynttecknet. "Kronan··. hade inletts fi\rst
21/11 1715. Den 1/.t följande ar hade
enda. t 360 000 mynttecken t i liverkuts. Detta ledde till att mynten. som
rorsetts med årtalet 17 15. inte kom i
cirkulation förrän under apri l mdnad
17 16.

Ett annat skäl till förseningen var
den tveksa mhet som ht!de kungen
och Göm. visade inför \'Crk~t:Hiandet
a\' mynttcckcnsidcn. Fiir en tid i ,Ju.

tet av 1715 och början av päfUijande
i'tr koncentrerades ansträngningarna
kring kapitalanskaffningen pa oblil!:ltionsm!!ivnin!!cn. Den kum emellertid inte an generera dc behövliga
beloppen. Dessutom var en oliig~:n
hct med obligationerna. att dc lydde
pa alltför stora summor. ca~ten f-cif.
som från 1715 i egenskap av mnbudsråd för krigsexpeditionen fungerade som !andeL~ försvarsminister.
intygade år 1719 au Gön..: !>lutligcn
yrkat på att införa mynncckcn. då
han ej hade 1illräekligt med "penningar an roulera med". t OJ

Niir uppstod iden ?
Det råder inget tvivel om att Giirt..:
funnits i ansvarig ställning tmdcr sj:Hva genomfOrandet av mynttcckensprogrammet. Hur uppstod dli iden'!
Görtz själv hävdade hestlimtunder
riittegången mot honom att det va r
något som "Hans Kong l. Maj:t redan
hade i Turkiet beslutat".lll l en ar
1776 Ut!!iven försvarsskri ft till fiirmån lor-Görtz ut\·ccklas denna te~.
Dliri heter del att det u~prungliga
mr~lagct framställt s av en vi~' person i S\·cri!!C. medan Karl XII fortfarnndc viswdes i Bender. lll
En åsikt i samma riktning framlUggs i en anonym skrift. troli gen
författad av Carl Gyllenborg ( 1679 1746). vilken trycktes först senare
under titeln ''Efterrättelser ont Regemcnts förlindrin!!en i Swea Rike ilr
17 19''. Däri betonas au Gi\rtz av
samtiden gjordes till syndahot:k för
allt ont som drabbat riket. Mot detta invänder författaren hl. a. att "vad
myntetecknen angick. ~a var det redan å cån!!c. innan han (Gönt) kom
i Stral-und till Konun!!cn".LH
Det mest imrcssa7na inliigget i
denna fråga kom från det andliga
standet under 1719 års rik~dag. Vid
sekreta utskouets sammantrlidc den
9/4 framlade ingen mindre :in iirkehiskopen Mauhias Stcuchi us sjiil v
prHstcrskapcts skriftliga yttrande i
mynttcckcnsfrågan. Oiiri rramhölb
att Karl XII redan i Bender haft iden
om mynttecken och sedlar. dv~. "innan Baron Gönz kom till honom".
Utlåtandet hade författats av profc~
som och domprosten i Lund. Bondc Humerus. Vid sammanträde inom
priistcståndet samma dag be~lutade~
att Higga fram det i sekreta utskottet
"såsom ståndets enhelliga mening". l~)
Görtz och hans förs varares uttalanden mr väl i första hand hetraktas
som partsinlagor: priiMcrskapct~ uttalande får dock anses ha vUsc ntlig
tyngd. Det 1roliga är att dc anförde

ett i lcdamk kretsar allmän! kiint
faktum.
Mot denna hak!!rund far Casten
Fe i r~ uualandc i frågan anses som
synnerligen miirkligt. Först de n 2/3
17 19. d vs e n tid e fl er Görtts dom och
avrUlln ing. ställde den kungl. kommissionen frågan till ombudsnidet
Fcif. om han ej visste. vem som givit
förslag nm mynlleckncn. Fcif svarade: ··Ja!! har aldri g hört tala~ om
myn uccknen förr iin- i Stralsund. dt1
jag gjorde mi na remonstrationer däremlll: men ku nde intet uträua. utan
orderna avgingo hit till Sverige:· Feif
omtalade hur han varnade kungen
för den ~kac.la. som mynuecknen
skulle a'amka riket. Vidare hävd;1dc
han au han tillskrivit kammarrådet
Cronfeh ..au dc ej horde förmycket
skynda med mynuccknen... eftersom
Fcif fo rtfarande hoppades att kunna
tala kun ge n tillriitta. 1Sl
Fe ifs påstående au han inte hört
tal a~ om mynucck ncn förrän i Stralsund 1715 Hr inte tro,·iirdigt. Han
blev nämligen redan 1709 statssekreterare och chef för inri kesa' delningen. l denna egenskap kom han
au följa Karl XII i Turkiet. Fcif var
under kunge ns långa vistelse i Bender den. snm l..:dde Sveriges inre st y·
re lsc och utgjorde bl.a. förbinde lse·
länke n mellan Karl och rådet. Fe if
stod högt i gunst hos kungen och
hade ~pcciclh stort inflytande i ekonombl-a fragor. Han antas vara upp·
hovsrnanm:n hakorn !lera tinansicila
reformer ~om genomfårdes 1711-13.
bl.a. el! nyu ~)·stcm för kontributionernas uppbiirande sann inriillandct
av CH kon trihutions-rän tcri.16) Fe i r
kolllra\ignerade det fiir!.ta öppna påbudet om myn11ecknen. utt1irdat i
Stralsuml 25/3 1715.
Fcif om nagon borde med andra
ord ha klint till och disku terat kunge ns planer pa myn11eckncn i Bcndcr.
Varfiir ljög då Fcif? Den rimligaste
förk laringe n Hr givet vis all han vill c
undvika au bli kompromcuerad. Om
inte Feif ~jiilv var den som urspnmg·
!igen franNU!h iden. ~a ma~te han i
'art fall ha fört diskussioner med
kungen kring den innan riHcn till
Strabuntl 1715.
Vid kungens död och den cftcrf"i.il·
jandc .. revolutionen" ble~ !'c if i viss
mfa n sedd med skepsis ~aso m en av
enviildets fört roendemän. Vid kans·
liets omorganisation 17 19. då ombuc.lsrad,tjän~tcma avskaffades. hb·
Fcif mycket riktigt utan arbete. Det
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cn,projckt är riktigt .... a borde c~t
antal per,oncr fönnom kungen \an!
inblandade. Det lir dnck naturligt au
man under den hlit~ka procc<>~cn mot
Gön z tonade ner eller fön e g allt som
kunde anföras till han' t'iirdcl.
fi.~· 2: 5 iire 17iJ: frå11.1itlw1
.\ltllllpitlt'llli.l~ nu•tl kopJXrrm·.,Jagt'l'·

Priml c:go.

:'\oter
Il D. Ahnqvi ...t: Om dc Karulin~ka
mynneckncn' ur-prung ( 1\amlill\l.a
fljyhundel.\ an/w~ l<H6) ~. 21:\.
!J

l~ig ~a lcdeo; i Fcifs intresse all 'a
mycke t ~om möjligt distan~era ~ig

rran den glimska politiken i allm1in·
het och mynttecknen i synnerhet.

G. Limlehcrc: S•·t'll'~ t"l.mt~mli'~ po·
/itik w1da 'elen giirt:.1~11 periotll'tt
(Lund 19-11) '· 7K.

.\1

G. Lindcocrg: Kng,Jinall\iaing och
l..rigshush:illmng i Karl Xlb Sverige. (Det lermult• .fllrjlulllll 9. Upp'>~! la
19-16) .... 27.

Ett prO\' mynt frå n 1713 ?

~~ Lind.:berg 19-1 l '·

Myl:ket talar för all kungen redan i
13cnder tungåtts med planer pa el!
slags mynllct:kc n, och att han rim·
ligtvis mn diskussioner i ämnet nh:d
sina r<tdgivare. Eli antal priiglingar Hr
ktinda. ~om mycket väl kan ~iiua ... i
samhand med dessa planer. Det riir
si!! om a\ ~lag i koppar. diir man till
at;idan am ;in t sig av en rcgul.jar
dukat.,tamp. till fränsidan en \tamp
som brukats vid präglingen av 171 J
ars fcmörcn i si lver (fig. l). Enligt
C. R. Berch skulle dclla röra sig om
prlig linga r som "tjcnt till Spe lpenning vid Hufwet, e ller Pollet wid nil·
!!Ot ti llnillc .. : han kallar dem ocha
i'ör .. ma~kcradpollcucr". 13. E. llildebrand nHmner präglingarna. men
nöjer ~ig med all citera Berch. 171
Dc t finn~ emellertid inga 'u m hcl't
helligg mr Berchs påstående. Det iir
snarare o~annolikt au man du -jlil va
m vill verkl.!l ~kulle tillverkat H)rental.
~<;.11 anv:int~ \'id offentliga tiiiMiill·
ningar och dUrefter kunnat komma
pa avviigar. ~amt hruka~ i hcdrligligt
syfte som betalningsmedel.
Dct Hr av intresse alt konstatera. all
k ung~.:n redan i sill hrcv av dcn 25/3
17 15 fri1 n Stra lsund vill låta sia el!
mynt eller tecken av koppar av j u~!
dcua format. th·s .. till lika 'torld.
som c u femiircs-styckc ... Vid den 11il·
jandc projekteringen a,· det fi>r'ta
nwnuecknct :mlitades ctt amal C\·
pcner pa omradet. hl.a. Elia' Brcn·
ner. lian avlämnade den 23/5 1715
ett utiiiiande från Kam markollegiet
tillsammans med en flirslagstec.:k·
ning. Åtsidan va r fiirscdd mcd kungens portrlil t. frånsidan med valör och
tre kronor.llll lc.lemiissigt an~ l utcr
~ig ~alctlc' 13renners förl-lag till v;ut
.. pro' m) tll';· bilc.lkomhination.
Om ,·art antagande alt dc,~a kup·
para' ~tag utgjon diskus!.iOINIIlucr·
lag redan ar 1713 inför en 111) nttcd.·
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:w.

R. G:u:uem,: lnflatmncn <2. r\uflagc.
Mii nchcn 1955) '· 130f: en "·cn~k
utgf1va av boken. f't-11gar ltlilll ••iircle.

trycktes 1959.
Sc t.e~. A.W. Sticrn~tcdt: Vm kop·
parmyumin~t'/1 i ~l't•rigt' och dt•u III·
/iiml~ku he1i1111in~ttr (Sthhn l 863 ) ' ·
17-::!lT.
71 Hiuari<ktt ltwu/lingar l 5 (Sthlm
1!195) :.. !:!:!fl.
H1 Sri~nbtcdt IKCI:I '· '!.?:!f.: Ahnq'i't

6t

1936:..19-lf.
Al mqvi~t t 9:16 '· l 1)5f.
llll Lindcbcrc 19·11 '·t I l f: PG. Ccde r~~:
'1l

hjiild: Bilwng till ril..,dtt!W" i Suwk·
holmur 1719. innch;lllanJ..: protocollcr och handlingar hiirandc till ac·
1ioncn l!mot Baron '· Giint (Slhlm
18'2.6) '· ::!60.
111 C.:Jmchjt)ld IK26 '· HG.
t ! l (K.F \On ~to,cr): Rt•llllll,ll da Eltrt•
und U~t~clmld tlt•' ... Fn•iltt•rrtt •·tm
Gön: (Hamhurg 177-ll '· -1.\ff.
13! S. Loenhom: 1/iltori.l~a milr~11·iirtlig·
ltNer: 2:a delen. (Titliil.l och förbäll·
rad. Sthhn t 770) '· l 65f.
t ~t P.G. Ccdcr,chjiihl: .'in''"~" ril.~tla·
1((//"ttt' imrllu11 url'll 1719 oc/1 1771.
För~w rik,dagcn ~r 17 t') (Sthlm
1825) '· 8-1: Priilll'.l/tllll/r/.1 ribdugs·
prutol.v/1. 5. 171 ') • t 7:!0 (ut g. L.
Tharmer. Sthlm !')HOl'· 62.
' ~ 1 Ceder:.chjöiJ 1826 ' · 259.
161 S..: hl.a. an ... red. Ca,rcn" i .'in''"~'
biograjil~l /e.\i~on ·" B. lli!JcbrJml

!Sthlm 1955!.
171 C.R. Bcn:h: Bt•,l.nfmng iif•~t•r 1111'11·
1ka mylll oclt Kong/. '~tlde.,pemlingur

(Uppsal~ 17731 '· :!-16.

IM\

B. E. Hi ldcbrilml: S••••riges oclt .11'1'11·
ska kom111gttlttt.H'IS m inll<'·'llt'llllinx w :
pm~unym oclt hrliittillgSIIII'tltt/jet: l l
(Sthhn 1875> '· -19:1 (noten).
Bn:nncr- mr-tag ull 1715 :lf\ lll~nl
k'CI..en är fOrcmat l(ir 'nerticare 1!11
artikel i ämnet. '1ll..cn· l..orn~ncr att
public.: r.!\ i s:-;T.
/Jt•ttgt l /cmming.\~011
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Låna mig en femma!
Det linns mänga konspel som gar ut
på au para ihop tvit eller nera kon
med samma moti v. En sadam framställdes av Adolf Johnsons Förlag i
Swt:kholm. c.:a 1910. Spder kallas
Lima mig en j(•m11w!. På omslaget
står två herrar ulanför el! pamlånekoruor. Den ene önskar låna pengar
medan den andre visar med all tydlighct all lickorna nr lOlllrna. Se färgbilden p;i tidningens omslag.
Flera av lekens kort anknyter till
pengar. En kon visar eu 5-kronors
guldmynt. En annat har valörbeteckni ngen l vft kronor och femtio öre och
vis<lr mycket riktigt tv;\ stycken enkronor med årwlct 1884 och en femtioöring frftn 1885. En tredje kort
visar endast en enk rona från 1884.
Övrica kort i leken framstä ller olika
personer i ekonomiska situationer:
författaren. industririddarcn. bankdirektön:n, skaumiistaren. ku ngen osv.
Leken Ltlllamig en .femma! finns i
två versioner. Den !'iirsta har samma
årtal p;t mynten ( 1884 och 1885),
men gammalstav ning i regelheskrivningcn. Den andra ve rsionen har
reformerad stavnin!!, dvs bör vara
yngre ii n l 906.
liV

KUNGEN.

Förf. har fall viirdcfulla uppgifter
från Ali Jcrrcmalm. Uppsala.
Fmo: Jon

r;,.,, 0/.1.1011. RAf.
Har bion ''on krona.. pi mlc, som l'rl&rj e
majt3Ut
Oc:h tjolf Joa den bth6f'fer, co"' enhvv

nocaamt vot.

LÅNA MIG EN FEMMA

Ful

tldttl'\a

Mod kronor

~!';l

bli

t••

tlmr• e.lltmer

t6r

hvarjo lr
oeh f•lfltl dock 1111 er
tjerut J.aa stlr. )o,

Regler för spelet.
Onu sklmiUmml tO<I \.an spdls ~v böts.t S
ptl1oOntr. En kuu blld,u rr.nom .au vaqt i~btt
tnS.Ittcr :! tOotlmJ~r kn . Or med my-nt mJc•a korten
s.t.:il._s !th dc med f•gutet otb dc fOrr• ddu ut bl,_nd
<k t-pr.lndt ; dln·1d h'tnJi"!$ 111Kor1eos rll.s.idor vtedas
r.ed.lL Dc Jftdn LOttro Ug_j:tt pJ milten j\' bordet.
CXn spduc-, tOm llll« t Il doSIC'f om gl,.u-cn, bOr·
} tt tl'ltd m IJ!i:J upp eu ,., 1101 t ol'l o:b de 6vr:;:1
sptb:na z6u umm,alfdn.. tills m n dem Un t~pp
ton hU tu virdc av FntttJtt ho11u dler mtt--s gt11om
Jddutni .av kOllent ...Srdc , lun hJt dl t i ll JU ~
och !dr 4~ N/4J •PP f1ro '" JiJtg fP4 ~n. Hut
t~gcr e11 kon trio h(1:cn f 1 mitlen n bordet, oc!l om
d(1$ ~'irdc b&:! t1ll d.en l->lmrru, b.an f6fut b.Jdt, Utg:Or
20 Uo114r, U hu lun vunn1t spelet, men i JJHUt h.!l
Ur IU.n d:stl att Una mcu tdl den turrn l!ctkammtr
ldJ bonom. Blir h.ant Uni.& k~tt ntklr.dt, rtt.IJ!e h1o
~ub en iPtlm.ark lill kuun. Den sptlart, som d.ir·
cf:cr ho~r nlu upp t11l 1$ irMI)r, U.r d1 drag1 cll<r

SKATTMÄSTAREN.

' INDUSTRIRIDDAREN.

Un.a J11tsom to rc~ehnde spcl.trc. Om nJgon spr!.a.rc
lyckl1 l.!l U upp mer .1rt 20 kronor, s! ar ban $ltdjd
frb 1pclet, CXn wm JJran upp kom: fört-sU lfande
Kunt:tn tthlllcr en spclm:uk Jv \'uje m~dspel .ue, exi-l
dtn som "Yi~r UJ)P Shumtstucn hu vunnit spc!c>;
och tlr 11g1 hmn Om det skulle hlnd.J, Jlt ingen
t v de llnande )kvlle fl ihop prais del bf!s.:Jmda bt'·

loppet av T/llj.~ W~tor t lltt om sbumlsuren icke
skulle bil\'1 ~:ppta.ern, ~j )lvtu spelet, kas~tn blivt-r
kvu. korten delat ta pJ. n)'ll och varje s.pda.re mbte
ll2J:t ynrthi'Jrt ~ Sptlmuktt ull \:ns.an.

F6r a.tt t1 lin.a )O.nnlng&r ur kss.sa.n
min- d. vol
~1'\t b6r hafva • n '"prima

An jasc eom

s.llc:o,...et.••
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J-._ mlclc

joml mlc h6ra f6ro

Att ~n&-., lina fl. ey ajttr j&.& •r:or ej

en a,...
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BANKDIREKTÖREN.

Ål folk som f4r ptnr;ar har ~ommlt l
kli mma
men aletria d llt1t aom
endatltn "romrnt.••,

Jr.' lånar -

SKOLLÄRARINNAN.
Assignation från Östgiilll lzypmek.ifiil~'llillg. 50 rdr h/..o 18-18. Sedl'ln iir förminskad.
Fmo: Ja11 t."n• 01.\MIII. RAÄ.

Östgöta Hypoteksförenings assignation från 1848

Jaa ,,.,.
Och dtn

tn 1cron&, men

•l

mer

Jaa aerna Jlnar er.

i

'
FÖRFATTAREN.

Ej penninp.t

J..

Under första hälften av 1800-talet
var det vanligt med assigna ti oner
som var utställda på Riksens stiinders
bank. Ett mer modernt ord fiir dessa assignationer är checkw; d vs en
check på ett tillgodohavande i hanken. Under perioden 1820- 1860talen var nästan alla assignationer
tryckta och beloppet var nästan uteslutande utställt på 20 rdr bko. Minimibeloppet var reg lerat. Orsaken til l
utgivandet av assignmioner vid den
hiir tiden var diskonternas fall l R17
och bristen på sedlar.
Nästan alla assignationcr har nå·
gon form ..,. säkcrhetstryck. men det
finns en som mer liknar en vanlil!
banksedel än nå2ot annat. Det är as~
signationen fran~ Östgöta Hypoteksförening. Den ingår i Riksbankens
sedelsamling som finns deponerad i
Kungl. Mymkabinettet.
Henryk Bukowski i sin bok fr!ln
1886 beskriver den på fö ljande sli tt :

Östgöw hypotheks-färening. Linldiping 1848. å 50 air banco. Sl'arf ()(·/r
griint 1yp- och cliduJ/Iyck. /J/ankel/.
htr, mtn vill t1t rld

,, c•:

Föf'SÖk att "ftmM&r\" fl hoa min f6,.._

14ggar•.

Till delta kan vi tillägga alt den hiir
nummer 11.941 och har dattunet 19
mars. Det som ornedelbart sh~r betraktaren är att assignationen har en

mycket stor likhet med Öst -Göta
hankens sedlar som d1i funnits i cirkulation sedan 1847. Visserligen hadc banken oktroj redan från 1837.
men nåera cirkulerande sedlar utnavs
inte fiir~·iin under andra oktroje~ (l
ju li l X47- 3Q. .iuni l S57). Assignationen från Ostgöta hypoteksförening lir möjligen den enda från tiden
m..:d valören 50 rdr bko. Huruvida
assignation en kom i omlopp är tyvärr
osiiken.
Det fanns en hel del problem med
assignationern:t. Vi behöver bara p/iminna oss om de konkurser nutl.
~om skedde p;i en rad ställen: Fagersta bruk. Skultuna bruk. Ruds bnrk
och Huseby bruk. Det pligick också
hela tiden en kamp mellan bruken
och framför allt mor privatbankerna.
III'

LitteralUr
Bukowski. H .. Samling t~(s•'ellskt och III·
lii11d.1kl st•tftolmylll. Swckholm l 886. s. 26.

Ekstriim. Y.• Bankscdlar. Bank\oiirlde11
1947. nr 9 och JO.

Plathamli s. A .. S•·Niges sedlar. Vol. Il.
Lund 196-l.
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Dt:cemhrr:
Nc11 Yor~. V,-ccht
2
9-11 ~lannhcim. KP711
11mxcllc,, Jean El,cn Si\.
Il
60 th Public i\uction

Ft•hmari 2000:
Long Bcadt, Pomcrio
12
16-19 r-l Unchen. llirM:h
Osnabrtlck, KUnkcr
29

April 2000:
7-8 Ch icago. Pontcrio

Myntklubbe n
Skilling Banco
20/1 Torbjörn Lindslrö m: i'vlynt
.fi·ån Roms 11Nf!it1n~ och j{J/1.
l 0/2 Dan Carlherg: Sl'enska polletter ~:t•nmn tidema.
27/2 Anlik- m.:h samlarmässa i
Cupolen. Linköpin g. kl. JOl 5.30. Etllrc 20 kr. Bordsbe ~ t iill
ning genom Sven Arweson tel.
013-762 38.
9/3 Årsmö1e. Efter flrsmötel frågcspon med prher.
Mö1eslokal: ABF (Sparbanks huset ). Snickaregatan 20. Linköping. konfcrcn~ntm Tallen plan 3.
kl. 18.30 -22.00.
Internet: www.tcboden.c.se/mksb

HÅKA N W!iSTE RLUND
.\IYN111ANDEL

KÖPEt{ • Si\ JJER • BYTER
~ 1 \'NT • SEDI.t\R • ~ I EDA W F.R

Gunnar Holstpriset
till Bertel Tings tröm
Gunnar Holsts stiftelse ror numismatik har beslutat tilldela Bertel Tin!!ström. Upp~ala. :irct~ pris ror n~
mismati sk giirni ng. Han har i år utkommit mcd cn buk om cll sydafrikansk! skeppsvrak frhn 1783. lastat
med plllllnyn t. Boken är rikt illustrerad. vetenskapl!.gt stringent och populärt skri ven. Annu vid R7 ärs ålder
är ~crte l Ting~tröm fu ll av skaparkralL Alla Sven ge!> myntsamlare och
numismatiker ärTing~ tröm stort tack
skyldig för hans Sl'ensk Numism atisk
Uppslagsbok. Dc:-s ~valitet hevisas
av all den !ryckts i tre upplago r.
Genom sitt skapande av Avesta
myntmu scum har han rest ett viirdi"l
monumcnt över sig sj1ilv och en st~r
samlare. Inom Sveriges numismatiska före ningsliv har han gjort stora insatst.:r. GiHchorgs numismatiska
förening har vid åtski lliga tillfällen
utnylljat hans kunnande. Ett s1irsk ilt
tack flir hans mcdvcrkan under röreningens Ungern-resa! Även i Skånes
~umi smatiska _förcning har han gjort
msatscr. l SNI· har han varit styrelseledamot och hlivil korrcsponderJnde
ledamot; han har erhällit SNF:s förtjänsttncdalj.
Bertel Ting•.tröm~ furskninl!ar om
svenska pliltmyn t 1ir genom ha~1s hok
P late Mmu•y kiinda och erkända viiriden öva. Han beliinadcs ar 1984
med Brcnncn ncdaljen. Han är med
sill fiirfallarskap och 75-åriga samlande en viirdig mollagare av Gunnar
Holst-priset f'(ir 19!J9!
viska ~j
l !l svensk
sedlar.
" a ochochskandina

l
ll

Stor sortering av utländska
jubileumsmynt. årssel samt småmynt.
Euro-ulgåvor. polletter och medaljer.
Prislistor gratis.

Spt•c. wtllar
Bewlar hm fiir .1edlar fiire 1930

NORRTÄLJE MYNTHANDEL

Vasag;Han -12

Box 4, 76t 21 Norrtälje
Tel. 0176·168 26. Fax 0176· 168 56

II I 20 STOCKH OLM
T t:!L OH - 4 11 01\ 07

hllp://www.nmh·mynt.a.se/indcx.hlm

INTERNETAORESS:

Föredra g och semina ri um
Söndagen 12 scptcmbcr medverkade
Tingstrlim i Numismatikens dag på
Lötlöse muscum mcd cll fiircdrag om
plåtmynt. Även en annan Brcr~ncr
mcdaljör, Rune Ekrc hiill f'iircdrag:
"Myntmiistarcn Offrardus och' fal skmyntarstampen · fr~ n Liidöse." P<l
m5ndags kviillcn höll Tingström förcdrag i GNF om "All hygga ett myntmuseum." Efler <le varma applåderna mollog lwn den förgyllda Holstmedaljcn. På tbdagcn hade han fri dag med besök pa Tjolöholm (ett
Tudorsloll byggt 1900 av J. Fr. Dickson!) och i 1700- talsbyn Äskhult.
Pa kvällen njöt han av "West Side
S10ry" på Götcbnrgsopcran. Onsdag
fornriddag besökte!. ya varvet. sor{i
fanns redan p[t Karl Xlf: s tid. Pii
1800-tal et anv1indcs logemen ten som
flingclsc.
Efter lunch i dcn forna offin:rsmiissen var det dags all ilka t iIl ckonornisk-hi~toriska institutionen. Diir
wg professo r Ulf Olsson emot. Seminariet var betitlat "Låt si lTrorna
tala". E11 tjugotal doktorander f6ljdc
spiini framstiillningcn. Thordema ns
lag förklarades och fr.lgorna vis:rde
a11 ddtagarna tillgodogjon sig innehållet. En sensationell nyhet från
Bcrtel: A\e!>ta hntk och Riksbanken
använde sig redan i mitten "'' 1700talct i si na lagcrhhllningar av decimalsyslcmet! Doktoranderna fick
klart för ~i g. att Tingstriims siffror
möj liggör nya forskningar inom den
ekonomiska hiswricn.
1-l ~ltsk a stilkise n iir myået nöjd
med tnsatserna av ftrcts medaljö r !
/Jt•ngl 1/olniC:n. ordftirande
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7iJrbjiim SundquisT 1'11111/rcmde ij1·er de fiiriH.•ka dddemo unda unionsmärer i maj 1999. Fnro: MGL

Torbjörn Sundquist
60 år!
Föreninge ns ordförande. Torbjörn
Sundquist. fy ller 60 lir den 6 december 1999. Dt.:tta vi ll vi förstås gärna
fira. Torbjörn lir nlimligcn en my.cket
viktig perso n för föreningen. A ven
om Torbjörn inte sjiilv arhcwr med
allt måste detlinnasen klar vilja från
honom som ordförande. Under hans
tid som ordföra nde har SNF rått utmärkta lokaler pa Bancrgawn 17 i
S.tockh olm. Dc tidigare lokalerna på
Ostermalms!!atan (och dessemellan
konvarigt på Sandhamnsgatan) kändes ovärdiga e n såtlan lin rorening.
Torbjörns beslut om att verksa mheten skulle llytta innebar en modernisering på många olika säll. SNF
har ocks;' under dc senaste tio åren
kunnat utge llera blieker. Delta giiller
t. ex. genomgången av Sven Svenssons samlingar. Torbjiirn ha r hög amall t J1irdi gt inom rimlig
bition au
tid. Därför tas :ircmlct Svensson upp
vid alla styrelsemöten. Under senare
år har sarnarbetel mellan SNF och
KMK blivit alltmer inte nsi vt. Eu
uttryck för dett<l samarbete Lir denna
tidnin!! som du nu hålkr i din hand.
SjäiV Ur han mycket road av sve nska mynt. numismatisk litteratur.
portriiuminiatyrcr och jazz. VerkJige n e n härlig kombination! G rall is
pä födelsedage n!
Förutom alla trevli ga fr;\gcsporter
har Torbjörn under ;\ren förfililat e n
hel del numismatiska artik lar och
rece nsioner i SFCIIsk Numi.mwrisk
Tidskr(fi och arutorstiidcs:

m
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1979
Om Elias Brenncr. h:m~ miljö och verksamhet (tills. med Göran Wahlqvist ). SNT
1979:3 s 59-62.
Magnus Edenströrus g5va 1741 till Lorta
fl)rsamling. SNT 1979:9-10 s 190-194.
Raouhl Örtenclahl: Myntkalender 1980.
Rcc. SNT 1979:9 - l O s 203 - 20·t
1980

Gliick - Hyllcngrcn: rtabfiineckning
över svenska mynt med viirdcringspriscr
!!Ullandc 1980 (tills. med Gl!ran Wahlqvist). Rec. SNT 1980:7 s 1-19.

1982
Peter Flcnsborg: Kvalitl.'lwurdcring af
danske monter 187-1- 1972. Rcc. SNT
1982:-1-5 s 129.
Lagerqvisl - Nathor'lit-Böös. Mynt med
mervärde. Rcc. SNT 19K2:4 -5 s 129.
L1gerqvis1 - Nathorst-Böös: Mynt. sedlar och medaljer. Rcc. SNT I'.J82:6 s 149150.

Årsmöte 1'.Jll2. SNT 19~2:7 s 170 - 171.

(1647- 1717). LLr. Fe.\/skrifl Till L11rs 0 .
Lagen]•'isr. NM XXXV!l s 43 1- ·136.

1990
Ordfönwden har ordet. SNT 1990:9- lO

s 21R.
1993

Nya lokaler för Sven $\'CINOns Stiftcls~
och Svensk;~ Numismatiska Föreninge n.
SNT 1993:5 s 138- 1.19.

1994
Om Brermer och pk\trnyntcn. Fr:\gcspalten. SNT 1994:1 s 19.
1995

NNU:s utedalj ö,•cr Brita Malmer (till,.
med Kenneth Jonsson). SNT 1995:5 s
124: NNUM 1995:6 s 101.

1996
Julius Haganders myntsaml ing dokurncn·
teract och visad. SNT 1990:!\ s 193.
1998

Besök vid donator Sven Svenssons grav.
SNT 199!\:5 s 120.

1983
SNF:s årsmöte 1983. SNT 19!\3:7 s 16::!.
The Royal Mint i frimUrhhUft..:. SNT
1983:9 - 10 s 265.

S\'Cnska Numismatiska Förcning.:n 125
år l 998. En återblick p:1 dc ~<.:na~tc 25
åren. SNT 1998:7 s 160- 169.

1984

1999

Nordisk Numi,mati'k Unions m()tc 1983.
SNT 198-1:2 s 36.
SNF:s arsmöte 198-1. S.'VT 198-1: 7 s 181:
NNUM

1 98-1 ~ 9ll-99.

1989
Till Lars (0.

L~gcrqvi ~t l .

SNT 1989:2 s

46.

Några portrUttminiatyrer ilvcr samtida
numismatiker. myntsamlare <>ch kullurpersonligheter m~lad.: av Elias Brcnncr

Lars O. Lagcrqvist lirad

p~

KMK. SNT

1999:3 s66 - 67.

Leo Holmgrens mcdalj,knp (tills. med
lan Wisehn). SNT 1999:5 s IOS- 109.
Js1rgen Stecn Jensen. Lars O. L:tgcrqvist
och Tuukka Talvio belönade. NNUM
1999:2 s 34.

Plåtmyntmed silvcnnyntsstUrnplar - provexemplar eller kuril!sitcl (tills. med lan
Wisehn ). NNUM 1999:6 s 11 1- 117.
!W& MCt
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Medalj över
J~rgen Steen Jensen

Millenniet
Det liir nog bli Ila medaljer. men hiir
presenterar vi den som ges ut av
Tumba B111k/Myntverke1 i Eskilstuna och ~om symboliserar vart land
inför millcnnieskiflel. Den lir modelIcrad av 13o Thorcn och priiglad i 56
mm enligt följande:
Guld. 18 k. vikt m 130 g. IIW.wpplaga 20 ex.
Sill'et; 999/1000. l'ikr m 100 g.
llll/XIIflfliftga 600 ('.\'.
Mi•daljlnrms. ca 90 g. ma.ntpplaga
.J()()

ex.

Pri,erna kommer au framgå av
:mnun~. Medaljen finns också i 22
mm. ingaende i del ena mynt!>el som
presenteras för ar 2000 (>t! nästa sida).
Ar.vida: Delat i fyra 11ih av cH snedsräl h kors ser man i övre l]iirdedclen
dc tre kronorna. i den viinstra symboler fiir svensk industri (kugghjul.
s~gtiinth:r. kullager. innerst muller). i
den hiigra sti liserad h:~rrskog lagd på
midnaussol. i den undre ordet SVERIGE upprepat och bi ldande en väv.

Frm11idmt iir fem gånger horison·
telh delad. visande nerifrån och upp
utvecklingen av siillcl all kommunicera: nederst en hiillristning fran
Masslcberg. Skce sucken. Bohuslän.
visande ett ~kcpp med l vå hornblåsare. en hjortmed en miirklig. solform:~d krnna m Il ligurer: till höger om
skeppe1 en sulsymhul. till vllnster
stenar (eller sk~lgropar). DUrefter
följer den Hldrc runraden. fuparkgwhnijJlC l~sthcmlngdo och ovanför
denna - hämtat från Olof ~kiitko
nungs mynt ca 995 - SWEVO •
(fiirkonning~tl!ckcnf • . dv~ --~,·en
skama,... fiiljt :,,. cH hand med morsc t.:Ck~!n och en ~cktion med SVERIG E i hlind~krifl. diireflcr cll hand
med datasprak. allt.<.a ellor och nollor. samt till ~ isl datorns ~ n ahel -a.se.
Det ii r en mycket intressant medalj
som konMnliren ~kapal. fiirvisso en
av dc biista som framkommit inför ar
2000. Det kan vara luMi!!l all reneklera över. all för tusen ar\edan fanns
de t inga medaljer...
LLt

Allas var viin Jurge n Stecn Jensen.
overinspektor och chef för Den kgl.
Mom- og Medaillesamling. redaktör
för Nordi~k Numismatisk Union
Medlcmshlad. framstäende numismatisk forskare och förfallare. det
nordiska ~amarhctets främjare. fylldc 60 :\r 199X. som nog en och annan
erinrar sig. och hedrades med feslskriflen Ord med mening. utgiven av
Dansk Numismatisk Forening och
anmlild i SNT 1999:2 s 42.~ Men
ime bara denna hyllning kom från
våra danska kollegor. utan ocks:i en
vacker ponriillmcdalj av Trinc ~ larie
Hoy. Den har gjutits i brons och
mäter 85 mm. Modellerad 1998 blev
den flirdig 1999. Upplagan är 21 ex.
av vilka n;\gra f1l :\lerslår (nov. 99).
Pti tirsidall lliser vi omskri ften
J0RGEN STEEN JENSEN 60 ÅR
1998 DNF l= Dansk Numismatisk
Forening l och ser prolilbildcn. höger
sida. vanmder konswärssignalllrcn.
Frånsidan har ~mmna text ;om festskriften, ORD MED MENING.utg[aende fr:' n .:n cirkel (bokstaven 0) i
millen och sedan hi Id ande en sig vidgande cirkel. allt motsols.
- DNF nas genom dess ordförande
Preben Nicben. Hallandsparken 134.
DK-2630 TAASTRUP. men medaljen kan ock'a hc~tlillas per telefon
från vice nrdfiirnndcn (me~tfonnand )
Bem Pcter,cn. tel. 0045--1396821 O.
Den kostar 2000 Dkr samt p<Jrlo.
LLr
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Minnesmynt år 2000
Scden att ge ut minnes- och jubileumsmynt är ganska gammal. men
tillbaka till år l 000 går den inte. allraminst i Sverige. Vårt första. en
riksdaler i silver, kom år 1721 och
ville samtidigt erinra om 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk och om reformationen - inte alldcles korrekt. eftersom vår övergång
till Luthcrs !aror tog Iong tid och i
varje fall tidigast kan kopplas till
vissa beslut pä Västerås riksdag
1527. Det romersk:1 riket däremot
gav ut jubileurnsmynt. t ex när staden
Rom ansågs fylla cu lämpligt antal
århundraden efter sill antagna grundande. Med el! par undantag - som
man tror sig ha funnit i Danmark ca
l 050- lin ns sedan inga minnesmynt
under medeltiden. Dc lilr sin början
ute i Europa på l 000-talct. Hos oss
som sagt 172 l: sedan dröjde nästa
t iIl 1821. det följande kom 1897 och
sedan har dc blivit allt tlcr.
Alla minnesmynt utom det första
är knutna till vår nu varande dynasti,
familjen Bemadouc. som regerar sedan 1818. För första gången präglar
nu Tumba Bruk/My nt ve rket mynt
med såvfil den regerande som tillträdande monarken. Det har - mycket
sparsamt - fiirckommit i andra länder men aldrig hos oss. Man ger ut
två valörer. till vilka porträtten och
omskriftcrna ritats av Karin Mörk
Hamilton: modelleringen har utförts
av Bo Thorcn. som tidigare svarat för
11era mynt. Om dc nya myntvalörerna kan följande siigas:
l. Guldmynt 2000 kronor 1999.
diameter 26 mm. vikt 13 ~. halt
90011000. Maximal upplaga 30 000
st.
Arsida: • KUNG CARL XVI
GUSTAF • upptill medsols längs
kanten. KRONPRINSESSAN VICTORIA nedtillmotsols längs kanten.
Kronprinsessans och kungens prolilbilder, viinstcr sida.
Fränsida: 2000 KRONOR • SVERIGE • ÅR 2000 motsols längs kanten. i mitten stora krönta riksvapnet
hållet av lejon och omgivet av Seratimerkedjarl. allt i krönt vapentält. Tv
om vapentältets krona myntortstecknet för E~ kilmrna. E belagt med
hammare, följt av 19, t h om -kronan
99 och bokstave n B för riksbankschefen Urban BLickstriim.
Randen är sliit.
Valören har aldrig tiuigarc före-

Foro: Lena

Kå~:striim,

Reklamate/jh1. liskil.liiiiiii·Kariren.

kommit i Sverige - vare sig som
nwnt eller banksedeL
·2. Si lvermynt 200 kronor 1999.
diameter 36 rnrn. vikt 27.03 g. halt
92511000. Maximal upplaga l 00 000
st.
År- och frånsida iir desamma som
för guldmyntet, fränscu format och
valören 200 KRONOR. Randen är
slät.
Priiglingcn pftbör:jas under slutet
av 1999 och berliknas pågå äve n
under ;'\ r 2000 rnen alla mynt b[ir
årtalet 1999.
Dessutom utger Tumba Bruk/
Myntverket en bruksmynt (cirkulationsmynt) om l krona med årtalet
2000 i kopparnickeL utfört och signerat av Bo Thorcn. Maxirniuppla·
gan är salt till 3 miljoner. Den vanliga enkronan "'' typ från 1976 beräknas liven den bli utgiven under år
2000. Myrttcr fungerar i automater
precis ~o m den gUngsc. Diameter 25
mm. vikt 7 g.
ÅtsidCI: • KUNG CARL XVI
GUSTAF • upptill medsols längs
kanten. SVER IGE • ÅR 2000 nedtill motsols tungs kanten. l minen
kungens prolilhi ld. vänster sida. varunuer konstrrlirs~ igna turcn.
Frånsida: FÖR SVERIGE l TIDEN upptill medsols Hings kanten.
l KRONA nedtill motsols längs
kanten. Kungens krönta namnchiffer
på miul1iltct. till vänster vid kanten
myntort~ märkct för Eskilstuna. E

belagt med hammare, till höger bokstaven B (= Urban Bäckström).
Mynt "'' "cngångskaraktär" som
samtidigt iir bruksmynt har bara förekommit en gång tidigare i Sverige. nämligen 1935 vid riksdagens
500-lirsjubileum. Då slog man över
600000 cx..:mplar av 5 kronor i silver
rör all pröva om dc skulle cirkulera.
Men valliren var för hög och de Ilesta
sparades. l andra Iii nder har det däremol fön.:komrni t med viss framgång ,
inte bara hos våra nordiska grannar
utan även i t ex Frankrike och då dels
i vanlig rnyntrnetall. dels som tjockmynt. avslag i guld osv. l SlOrbritannicn ges m:'tnga minnesmynt ut dels
som bruksmynt i kopparnickel till
nominellt v:irdc. dels i ''stämpelglans" och /eller i ädlare metaller
(och till högre pris) för samlare. Men
så blir det inte med enkronan! Särskiltutvalda exemplar kommer dock
aH ingå i ett myntset för 2000. Detta
år kommer samlama au erbjudas två
ofiku myntsct, dels det vanliga med
dc !'yra bruksvalörema l O kronor, 5
kronor. l krona och 50 öre samt en
miniatyr av medaljen "1800-talcts
mynt". dels en som utöver lO och 5
kronor och 50 iirc innehåller den nya
prägli ngen om l krona. beskriven
ovan. samt en miniatyr av Myntverkets egen "millcnnierncdalj" av Bo
Thorcn. pre. entcrad på föregående
sida under egen rubrik.
LLt
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Annorlunda
myntförslag 1906
Vid hörjan :n 1900-talet fanns det
personer i Storbritannien som ville
ha ett mer modcmt utseende på dc
britti~ka mynten. Manga llirslag publicerade~ i dc brittiska tidnin2arna.
Detta imres~erade iiven den sven. ka
pressc11. Vi hade ju:.t filll ny priigel
för tvilkronan och fcmörin2en. Av
denna anledningen kan man i'örstå att
Stoekhohm Tidningen den 5 oktober
1906 hade en notis som avbildade ett
av dc engelska förslagen. Här möter
vi dc märkliga.,te former. Uppenbarligen ansilg li\en det brittiska mynt·
verket att för~ laget var viii vågat. Den
runda formen Hr nog den mest praktiska.

1111

Ncderländcma. Beatrix. 50 !!u klen. 199!i. !.i Iver. rrcdcn i Munster
(uvs Wc~t faliska freden) 350 år. Fr.ln~idan~ ponrlitt iir en spegelbild av drottningens bild på iit~idan.

USA. l dollar. 1998. sih·er. Svarta patrioter (Crispus Attucks).

USA. l dollar. 1998. silver. Robert F. Kennedy.

L:SA. JOO dollar. 1998. silver. Amcrie:111 E:agle Platinum. Fyrtom.
190

SI\"T R· 99

Australien.

Eli~abcth

II, 5 dollar 1998. aluminium och brons. De flygande
doktorer (Flying Doctor Service) 70 är.

Storbritannicn. Elisabeth Il. 50 pence. 1998. 50-ärsjubileum av National
Health Service.

Guernsey, Elisabeth Il, 2 pund.
1998. hi metallisk. cu-ni i millen och
rnässingring. Guernseys heraldiska
vapensköld.

Storbritannicn. Elisabeth Il, 5 pund. 1998. cu-ni. Prins Charles 50 år.

Kanada. Elisabeth Il, l dollar. silver.
Kanadas beridna polis 125 år.
Guem~ey,
SNT 8 · 9\1

Elisabeth Il, 5 pund, 1998, silver. Royal Air Force 80 år.

-
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Estland. l 00 resp. l O krooni. 1998. silver. Nationen 80 år.

Lellland. lO latu. 1998. si lver. Riga 800 år.

Finland. l 00 markkaa 1998. silver.
Sveaborg 250 år.

Tyskland. lO mark. 1998. silver. Den

Schweiz. 20 francs. 1998. silver.
Den Helvetiska republiken
(dvs n:publikcn Schweiz) 200 år.
192

ty~ka

marken 50 år.

Tyskland. lO mark. 1998. silver. Westfaliska freden 350-årsjubileum.
SNTl$ · 99

Japan. lOJJOO yen (guld)

rc~p.

500 ycn (cu- ni). 1998. Olympiska spelen.

Sydafrika. l rand. 1998. ~i Iver. Serie- och puzzlcmynt.

Portugal. 200 escudos. 1998. koppar-nid.cl. Fiirsta resan till Indien. 500-årsjuhilcum.

Fiji. Cook

l~ land'

och Samoa. 3 x 2 dollar/ta la 1998. Tredelat mynt som lll-fOrts i amarhctc mellan dc tre iinationema.
193

Colin R. Bruce & Neil Sbafer: 1999
Stamlard Catalog of World Poper
Mon ey. Modem issue 1961 • 1999.

Julklappstips l

Ut~:ivarc iir Ka·n usc Puhlications.
Katalogen omfattar 832 sidor ocb
mer lin 6.900 fotografier. Boken kan
köpas för 37.95 dollar (till detta kommer postavgiflcr). Beställning kan ske
genom au skriva till Krause Publicati ons. Book Department PR-99. 700 E.
Stat.e St.. lola. Wl54990..()()()1 1. USA.
Man knn även beställa on-line:
bup:Uwww.krausc com.

OLOF OCH
ANUNDJAKOB
ELLER
NÄR SVERIGE
FICK EGNA MYNT

Femte upplagan av \Vor/d Paper Money.
Modem /.w tes beskriver ca. l0.250 sedlar
från 376 scdchugivan:. En nyhet är au
sedlarna li r upptagna under sina respektive historiska namn. Della betyder all
B riti ~h Hcmduras inte Hingrc gömmer sig
bakom det moderna namnet Belize. Katalogen~ pri ~cr speglar det nya intresset för
brilliska och franska kolonier. Med ''iss
förv~ ni ng mUrker läsaren a ll de ti diga
republiksedlama frttn Afrika har markant
ökat i pris. Sedlarna är emellertid ofta
vackr.a och i ~nygg.t skick sällsyntll. Den
som ;ir allmlint intre:.serad av sedlar bör
sjiilvklan ha boken.
/Il'

Chcster L. Krnuse & Clifford Mishlcr: 2000 Standard Catalog of World
Colns - 1901-Presem, 27 111 Edition.
ULgivarc tir Krause Publications. Katalogen omfanar 1.896 sidor och mer
:in 47.000 fotografier. Boken kostar
47.95 dollar samt postavgifter. Den
kan beställas direkt från Krause Publ ic<nions. Book Department PR-99. 700
E. State St., Jota, Wl 54990-0001.
USA.
D<!n nya kat:tl()g.:n över 1900-talets mynt
innch!tllcr mer iin l mi ljon prisuppgifter!
Della gör den till numismatikerns/sam·
tarens hUsta arhetsrcdskap. l jiimförelsc
med tidigare.: upp laga har man gjort mt:r
än l().(JOO prisHndringar. Sammantaget
finns det i boken ca 570 myntutgivare från Afgha ni~tan till Zuid Afrikaanseile
Republic. Förutom vanlig;1 mynt har man
även medtagit jubileu msmynt. myntliknande meda ljer. s k bullionmynt. provpriiglingar och viktigare polleuer. Den
som önskar följa mynte ns prisut veckling
hör naturlig tvis låna eller köpa boken.

Bok för barn
och vuxna
av
Eva Wisehn
Pris 25 kr

BÖCKER OCH MYNT
Köpes och säljes!
• Lista pa numismatisk

Finns i
Kungl. Myntkabinettets butik

litteratur kan erhållas.
Besöksadress : Tegnergatan 14
Torsdagar kl. 15.00 -18.00

BOK & ANTIK AB
Box 6078, 187 06 Tåby.
08 · 510 128 18

Kungl.
.'\l~· nf knhin(•tt{•t
Slullsh:u-kc•n e;

w•

\·i • • c••·l ~· kndc•m ic•ns
bihlictjc•lis

numisnuatiskn
huksmulin;.!
'fcwscln;.:m· kl. J:J- W

III IJ/inti4UII"if• liu·inll /lflr!JIIIIIII
' ' ' '· (IJI -.>1!1.> :;:J2:J

/ IV
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Nya tider

Tid är pengar

Ordenstecken

l tidnin11en Newsweek den 7 december I99ll finns en anikd som fångar
mitt imresse. Artikeln tar upp ett
aktuellt iimnc niimligen. den gemensamma europeiska valutan. euro.
som ska vara helt införd år 2002 i
EMU-länderna. Det gäller ju an introducera den nya valutan och fak tum är att leksaksfitbrikilnternas lansering ligger långt före den europeiska kommissionens. Det berättas att
den amerikanska leksaksfabrikanten
Parker Brothers ganska snart kommer an introduce~a en ny ve rsion av
Monopol där valutan kommer an
vara i euro och egendomarna hämtats från dc Il oliia curo-liindernas
huvudstäder.
Vidare har italienarna s kapat ett
spel som heter t:um d:ir spelarna
reser runt i Europa och använder den
gemensamma valutan.
~ Den tyska lirman Reulin, som tillverkar leksakspengar och pengar för
skolbruk. har börjat göra ··ralska"
euror. l övningssyfte fi'tr man hoppas. Firman Tanner. även den tysk,
som till verkar leksakskassaapparater
m. m. håller på att skapa en egen version av curon. Artikeln avslutas med
frågan: När kommer britterna ut för
an leka. En fråga som viii inte gäller
bara britterna.
E..a \Visehn

17 december 199916 jamwri 2000

Genom förmedling av K. Maj:ts Orden har Bo Radeborn i Malmö ~änt
en bild av e11 ordenstecken med band
i bfåll och !!Uh och undrat vad det kan
vara för något. Etuiet biir namnet C.
v. Rosen.

Midnattsmynt
med drottning
Ett fempundsmynt med anledning av
det stundande millcnnieski ftet ges ut
i Storbrilannien.
Myntet. som avbildar en klocka.
visar midnatts:;laget pil den ena sidan och drottning Elisabet på den
andra. Myntet iir en souvenir som
också kan anvilndas för an köpa en
drink för att fira det nya året.
0
DN 311 1 · 99

Köp dina

julklappard
~

i Kungl.

MyntkabincHcJs
butik!
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Kungl. Myntkabincllcts samling av
mynt och medaljer speglar på mer iin
eu säll tiden. Della gör det möjligt
för oss all genom vi\ ra föremål illusll:era del rd.resu1endc millenicskiftel.
Därför visar vi bland annat en del av
den stora samling av kalendennetlaljer som John Bernström e11 gång
insamlat. Medaljerna daterar sig från
slutet av 1600-talet t iIl idag. Tid är
pengar kan ses i utstiillningsdelen
Medaljkonsten.
Utställningsansvarig :ir Eva Wisehn och arkitekt Anna-Lena Carne.

Jazz på medaljer
är temat för Kungl. Myntkabinellets
nästa stora specialutställning i Flyoefsalen. Den påg11r 29 januari - 2
~pril 2000. Utsliillningskommissarie
iir Torbjörn Sundquist och arkitekt
Anna-Lena Carnc.
Se separat annons p:' sista sidan i
delta nr av SNT!

Prenumerera på
Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsbladl
Du som iir medlem i S1·enska Numismatiska Föreningen eller till Nordisk
Numismatisk Union anshHen förening
kan prenumerera p~ denna intressanta,
populärt avfauadc tidskrift.

'lidskriitcn redige111S i Köpenhamn och
utkommer med 8 nummer om året. Den
innebåller artiklar på d:tnska, norska och
svenska, myntsamlarn)11, recensioner
sann au~1.ionslistor från dc danska och
norska fOreningama. (End:L~t medlem·
mar till NNIJ anslutna fOrening:tr k.111
lämna anbud.)
För våra medlemmar !liar sig SNF au
ordna premmtcrJtlonen. Säu in 140
kronor på vån postgiro 150007-3 och
skriv ··NNUM'. pä talongen.

Om Du vill ha provexemplar,
ring kansUet 08-667 55 98
(onsd • torsd 10.00 · 13.00) eller sl;riv till
Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm.

Foto: Jan E.-e 0 /., ,WII.

Svar:
Det rör sig om Svensk;t Adelsförbundets fönjiinsllccken. Förbundet grundades 191 4. Tecknet tillkom något
senare. Bandet skall vara blåll. Tillverkare är AB Sporrong. Det f1\r bäras till uniform. Della tecken torde
ha tillhört !!reve Clarence von Rosen
( 1867 -1 95S). Det lin ns i två storlekar med band. varav det avbildade är
del större. Mot en bakgrund av fyra
blå fa nor. ställda tvli odt två. överfaoeJa av en la!!crkrans. ser man två
k~slagda sviird, ur vilka uppstigande en adels-. en friherre- och en
grevekrona. Tecknet tillverkas också
som ett märke :lit biint i knapphålet.
För upplysningar tackas Ulf Gyllenhammar och Christer Uggla.
LLt
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Silverpenningens
berättelser (4)
Ar 258
Vid den tiden var en stor oreda i det
romerska riket och så många barbarer
föll från alla sidor över, att allt tycktes
falla i spillror. En kejsare vid namn
Valerianus uppträdde och förföljde de
kristna. Borta i Kartaga på Afrikas kust
var den tiden en kristen kyrka. En ung
romersk flicka av hög börd vid namn
Placidia, bar mig i sin sparbössa och
förde mig till den kristna kyrkan för att
utdelas åt de fattiga. Vid det hon knäböjde för altaret och bad en bön till världens Frälsare att bli upplyst av hans
heliga tro kom hennes fars utskickade
med stor vrede och förbrände kyrkan
och högg ner somliga bland de kristna ,
och somliga släpade de till pinbänken
för att med gruvliga plågor förmå dem
att offra åt avgudarna. Men när de kristna brändes med glödande järn och kastades för vilddjuren på den stora fäktarebanan , ropade alla frimodigt att vår
Herre Kristus en gång hade lidit och dött
för dem, och nu ville de gärna lida och
dö för hans skull. Och Placidia var bland
de fångna. Då sa ståthållaren, hennes
fader. till henne: "Är du inte min dotter
och bör lyda din fader? Så offra nu åt
Jupiter och förneka din herre Kristus, så
vill jag ge dig åter min faderliga kärlek
och du skall få bo i mitt vackraste slott
och gå klädd l de dyrbaraste kläder och
välja till make den som du mest har kär".
Men Placidia svarade: "Min fader, jag
är beredd att lyda dig i allt, och jag
begär därför ingen lön, ty jag vet väl att
ett barn bör lyda sin fader. Men Herren
Gud är allas vår fader, och honom bör vi
älska och lyda över allt annat i världen.
Så kan jag inte nu lyda dig i det som är
Gud emot; min Herre Kristus kan jag
aldrig förneka". Då förgrymmades ståthållaren och lät kasta sin dotter för lejonen i sin djurgård, men de lade sig tama
för hennes fötter och vidrörde henne
inte. Detta såg hennes far och kände ett
styng i sitt hjärta och brast i tårar och sa:
"Nej, jag kan inte mera tvivla. jag ser nu
klart att de kristnas Gud är den ende
sanne Guden". Och så lät han föra sin
dotter till sig och omfamnade henne och
sa: "Mill barn, din tro har frälst både dig
och mig!" Och från den stunden blev
han en kristen.
Ar 158
Kejsar Antoninus Pius satt på sin gyllene tron i Rom, och sändebud från hela
den kända världen frambar skatter och
skänker till honom. Jag låg i hans stora
gyllene skrin och hörde allt folket runt
omkring prisa honom som den ädlaste
och bäste furste som någonsin härskat
över ett stort rike. Runt omkring honom
reste sig den härliga staden Roms
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palats av marmor och höga triumfbågar;
många tusende riddare stod kring tronen klädda i silver och guld, och visa
män och skalder från Grekland frambar
till kejsaren sina lovtal; och på den
dagen gav kejsaren nåd åt alla brottslingar. När då allt folket, höga och låga.
rika och fattiga. lärda och olärda, prisade kejsaren som en gud, förmörkades
hans panna och jag hörde honom säga
till sin måg och efterträdare Marcus
Aurelius: "Varför prisar mig dessa människor som en gud? Jag är blott en
svag. dödlig människa, och denna lilla
silverpenning ska finnas på jorden
mycket längre än jag. Låt säga till folket
att det Inte tillber mig, utan den sanne
Guden, som är över oss alla. Ack, om
jag endast visste rätt vem han är!"

Ar 58
Jag. falliga silverpenning, hade nyss blivit präglad på kejserliga myntet i det rika
Rom. Jag bar på min ena sida kejsarens
bröstbild med omskriften Nero Claudius
CCI3sar, och alla som bar mig betraktade
med hemlig fasa hans bild. Han hade
varit en god ynglng, sa man, förrän han
kom på tronen; men makt och lycka
frestar människan till ont, och Nero blev
en tyrann, för vilken alla tidevarv ryser.
En dag skänkte han mig till sin gunstling
Poppa3a. "Nero," sa hon ti ll honom, "du
är en stor man. det är skada att du skall
låta regera dig av din mor. Lät därför
döda henne!" - Nero teg: det syntes
honom vara en gräslig gärning. "Vad!"
sa åter Popp<ea, "har du inte redan låtit
förgifta din halvbror?" - Då lät Nero
bygga ett skepp som var gjort så, att det
skulle rämna på havet, och så bjöd han
sin morAgrippina att göra en lustfärd på
skeppet, och hon for. Skeppet rämnade,
men Agrippina simmade oskadd till
land. Då fruktade Nero all möta henne
och lät döda henne. Men från den stunden hade han ingen ro mera. Historien
är full av hans missgärningar, och bland
hans många offer var samma Poppa3a.
En dag såg jag hela staden Rom brinna,
och Nero hade låtit antända elden för att
fröjda sig åt lågornas prakt. När detta
blev känt darrade Nero för folkets raseri
och lät utropa. att det var de kristna som
antänt staden. Vid den tiden var de
kristna ännu få och församlades i sko-

gar och ensliga grottor för att hålla sin
gudstjänst. Nero lät gripa så många han
kunde komma över. och somliga lät han
sy in i vilddjurshudar och kasta för hundarna, men somliga lät han sy in i säckar. och säckarna beströks med beck
och antändes för att lysa som facklor vid
de offentliga skådespelen. Då, säger
berättelsen, blev även aposteln Paulus
gripen av tyrannens utskickade och led
martyrdöden för sin Herre Kristus och
för sitt stora och härliga omvändelseverk bland hedningarna. Men de kristna led döden med glädje och prisade
mitt under plågorna Gud, som aktat
dem värdiga att lida för Hans heliga
sannings skull. Men kejsar Nero blev
från den tiden allt ursinnigare, och till
slut uppreste sig krigshären mot honom.
Då flydde han en natt förfärad till en av
sina slavars lantgods, och vid flykten
medtog han mig i sin guldstickade pung.
Jag hörde åskan mullra över tyrannens
huvud och såg himmelens blixtar skina
omkring honom. Hans häst skyggade.
och de resande som mötte honom i nattens mörker. ropade utan att känna igen
honom: "Har du sett Nero? Nero ska
dö!" Och Nero darrade, så att vi penningar skramlade i hans pung, och han
vågade ej gå in genom porten i lanthuset. utan dolde sig i vassen, och när han
törstade öste han med sin hand det
smutsiga vattnet ur en pöl av regnet. Till
slut lät trälen bryta igenom muren och
släppte in honom: men då kom bud att
hans liender var utanför porten för att
gripa honom och låta avrätta honom
inför allt folket. Vid detta budskap blev
Nero allt blekare och försökte att döda
sig själv, men han kunde inte, och till
sist måste slaven hjälpa honom att stöta
dolken i hans hals. Så förskräckligt ändas tyrannernas liv, ty Guds rättvisa
vrede förkrossar dem, och människornas förbannelse följer deras minne från
släkte till släkte.
Se, sa silverpenningen, nu har jag berättat dig en historia från vart århundrade tillbaka ända till den tid, när
Frälsarens lärjungar levde och dog på
jorden för att sedan med honom uppstå
till ett evigt liv. Och jag är intet annat än
ett ämne av jordens stoft och går från
hand till hand i årtusenden, men din
odödliga själ. som lever så kort tid på
jorden, ska likvälleva oändligtlängre än
jag, ja i all evighet. Därför, gosse, du
som går in i världen att uppfostra din själ
för det eviga livet, kom ihåg vad jag
berättat dig om människors synd och
övermod, medan de levde i förgångna
tider. och lev så att Guds nåd och människors välsignelse följer dig, när du går
bort från jorden. Kanske ska jag ännu
tusende år härefter ligga som ett minne
från loma dagar i någon gosses myntsamling. Låt mig då kunna berätta
honom något vackert och gott om dig
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THE PLATE MONEY TREASURE
OF NICOBAK
PLÅTMYNTSKATIEN FRÅN NICOBAR
Världens största fynd av plåtmynt
Av Jimmy Herbert & Bertel Tingström

Pris 150 kr
Kungl. Myntkabinettets butik
08-5195 5304

Strandbergs Mynthandel AB
&

Aktiesamlaren AB
köper ocb säljer
M}llt. secUar, medaljer. ordnar

Gamla aktiebrc\'. :Ud re h:mdJingar nun.

Arsenalsgatan 8C, Box i 5i7
103 91 Stockholm
Tel: OS-611 01 10. 6 11 ;s 20
Fax: 08-611 32 95

Samfundet Kungl. Myntkabinenets
Vänner är en stödförening som
bildades 19-lS. H.M. Konungen iir
samfundets höge beskyddare. Vänföreningen har under åren överlämnat mtlnga fina gåvor till museet.
Som medlem i samfundet får Du

från ditt århundrade och säga till
honom: "Den tidens gossar blev rätt·
skallens, dugliga män. som fruktade
Gud och älskade sitt fosterland och
levde och dog för sanning och rätt." O
Silverpenningens berättelser. Av
Zacharias Topelius. Ur Läsning för
barn. Urval för skolan. S. 253·267.
Stockholm 1903. Redigerad av

information om nya utställningar
och inhjuds till \'ernissage av dessa. Du crh:illt:r också fri entre till
museet. Medlemsantalet är för närvarantic et! hundratal. Årsavgiften
är 160 kronor och du blir lättast
medlem genom att sätta in detta be·
lopp pil samfumlets postgirokonto
:154860-9.

MGL

Silverpenningen har under hösten
fört oss nästan 2000 år bakåt i histo·

rien. Detta var sista delen. Vad kan
euron ha att berätta om lika många
år?
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lljiim Tarms· \Vall/berg. ordfömnde i Kungl. Mymkabinetters Viinllt'l:
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SAMLAD GLADJE
Num ismatiska Kl ubben
i Uppsala 1969 -1999
Num.ism.atiska klubben i Uppsala
grundades 26 mars 1969.
För att nppmärksamma att vi i år
firar nårl 30-årsjnbileum, har klubben

beslntal ut.ge en jubilenmsbok.
Boken, som tir inbunden, omfauar
ca 170 sidor och är rikt illustrerad.
Utkommer i j an uari 2000.

Svt•fl - Erik Olsöuu.

Nu mi:smati:;ka k lullhen i Uppsalu l 9()9 - 1999.
Den S\'enska myntn wrknadens ut ve .. k liu~ 1969- 1999.
Kvalitet oeh prisbild p:' antika mynt.
Torspenningen från Uppsala. Om l'// lmrtttliiml myntfpu/frlin 1680-talct.
Eli svensk-franskt kulturuthyte p:' 1600-tal<'t.
Myntprilgling oc h priigl i ng~avvih• l s<·r p:' nwdo:rua mynt.
Apokryfiska mynt från Eri k XIV:, tid.
Vik tlwi<tilmningarna på hUgarna frii n llohy pi\ Lulland.
Eli tidigare opublicerat e.wmplar av Allm·kt m· Mecklenburg. LL 1.
Myntnlonnen i s ,•ealand L2 16.
Den ;istu krUningen i Uppsala domk yrk a.
La•·~ O. La ge•·•( vis t.
Flighl 939. Eller fågelriigl'll l'iJrh-llftfWtla. Om An/af Cummes mpli i Uppsala
Elsa Liudl~t· •·g•· •··
unirersitets mrntlmhim•tt.
C:ad -Ax.. J Linolhlom. 2 Daler S!\1 1673 fr,,n Garpenlwrg . .1/inm·n ol'h komml'lltarer.
Brita ~lnlm. ·r.
igtuna eller Lund? Om t'gl'ndumliga stampkoftplingar och uriiiilade frndplatscr.
llamld Nil~son.
Fr.'l n Apollon till Daniel F~J•klund . .1/usikitwrunwnt på antika mynt i
.lfusikmuseets samlingar.
If No nllinol.
Bror lljorth- En ~t or nwdaljkun,tniir fn\n l lppland .
Ct ~t·iliu l't•J·s~ on.
Akt i\· och pas:;i,·. J\lassiji..erinK m· l'ikinwaida shatt})'nd utifrån m;ntsam111 /ttl.<iittningen..
Torhjii•·n Sundq uis t. Ka~lpenni ngar vid rq;te ntkrilningHr i Upp,;;da d<Jmk yrk a 1;)28-1675.
Bt;•·t•:l Tiii!(Slriim.
Cle\'e\'apnet.
Eva Wist>hn.
llunmärkt.
la u Wisl:hn.
Friherre Hetming Wm ngel fJ!·h pappns polleltt·nw fri\n Sperlingsholm.
P•·•·-Cii•·nu l.arls~o11.
l.IIJ'I Ek~t riim.
r: ...~.r.i.·i ·· ElfVI'I'.
Au tl •···~ F1·iiHdl.
Clu·istiu u ll amri u.
Beugt ll t'llllllillgssoll.
Frmul ~ l h·•·sdw11d.
Kjt·ll l luluJIH,I't;.
Kl' n liN h .J ons~uu.

Bokl'n kan bestiill u;; fram till 31 mars 2000 gcno111 insiittning av 225 h p<1
Numisnlali:;ku Klubben i Uppsalas p ostgir·o 5!J. 52 B!J.-2. Prisd inkluderar fursändelse inom Nonien.
Bok•·n kan ocksil kiipa!i pil klubbens ;;anunankom,;h·r fiir 17;) kr.
Klubbe ns prop;ram för våren 2000 komm er alt Hn nonsL'niS pi\ vl\r lwms ida:
hu p://wo•knnH· .to/upp;;alamynt kJuhl,

~~==================~-===================~/.d
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Vi tackar alla våra kunder
för ett fantastiskt år!
•

myn~uktionen
~

•

my~1aukdonen
pi lnctmed

inumtt!

13
AN'TIXOI..EN

ttl~

M\'~"1' 1 1-A..'ULl

· w=-~::·•
Under 1999 har vi arrangerat fyra mycket
framgångsrika myntauktioner-en "traditionell'' och tre "Internet-auktioner". Den nyn
auktionsformen har blivit en jättesucce! Var
man än befumer sig i världen kan m<1n studera stora färgbilder på så gott som alla auktionsobjekt och dessutom hela tiden följa den
s pännande budutvecklingen. Vi redovisilr
niimligen fortlöpande det näst högsta budet.
l'<'i detta sätt likn<~r v<\ra Internet-auktioner
de vnnligil s.k. offentliga auktionernil - med
den väsentlig<~ skillnaden att Internet gör
dem tillgängliga för så oändligt många fler!

Internet-auktionerna erbjuder ocksn andra
fördelar - som t.ex. att mm1 kru1 höjn eller
komplettera sina bud hur många gånger som
helst och dessutom bjuda ömsom på högn
nummer, ömsom på låga - vilket är omöjligt
på en traditionell auktion. För sälj<~rcn är det
naturligtvis viktigt att auktionen når ut till
så många som möjligt, att priserna blir bra,
att provisionen är låg och att redovisningen
i\r snabb. Hos oss behöver du inte vä nta ett
halvår på nästa auktion - och ännu Hingre på
pengarna! Vi har s tändig inlämning - året
runt! Och marknadens "Snabbas te pengar''.

ANTIKÖREN i Göteborg startades
1981 - auktionsverksamheten 1986.
Vi har ALLTID kvalitets- & äkthetsgaranti på ALLT vi säljer. Oss kan du
lita på ! Den tid och energi vi lägger
ner på forskn ing kommer dig tillgodo
i fonn av ökad köp- och säljtrygghet!
Du som skall köpa eller sälja myn t,
sedlar, medaljer etc,- Tag det säkra
före det osäkra- välj ANTIKÖREN l

www .mynthandeln.com
internet-auktioner varannan månad • toppnoteringar • snabba redovisningar
ring: 031-18 2430 • faxa: 031-18 39 60 • maila: ulf@mynthandeln.com
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SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i tio
olika städer l landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och
utöka sina tjänster.
B. Ahlström Mynthandel AB

Myntlnvest Corona

J. Pedersen Mynthandel

Norrmallnslorg 1, 1 1r..
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08· 10 10 10. Fax 08 · 678 77 77

Öslra Slorgal an 20. 611 34 NYKÖPING
Tel./ lax O155 • 28 63 25

Norra Strandgalan 30
Box 1320. 25 1 13 HELSINGBORG
Tel./ lax 042 · 12 25 28

Antikboden

Sveavllger> 96
Box 195 07. 104 32 STOCKHOLM
Tol.lfax 08·673 34 23

Skolgalan 24. 503 33 BORÅS
Tel. 033·41 24 96. Fax 033 · 4 1 87 55

Myntsamlarnas Postorder

Sellns Mynthandel

Kyr1<oga1an 2. 222 22 LUND
Tol. 046· 12 99 00

Dala Mynt- och frimärkshandel
Box 307. 791 27 FALUN
Tol. 023. 142

Prilslkfagevagen 4 6 . 245 63 HJÅRUP
Tel. 040·46 11 40

so

Karlskrona Mynthandel
Han1ver1<aroga1an 11. 371 35 KAALSKAONA
Tel. 0455 · 813 73

Kronans Mynt

.

Väslra Hamngalan 6. 411 17 GOTEBORG
Tel. 03 1·13 55 81

Rune Larssons Mynthandel
S10rn Brogalan 14. Box 98, 503 06 BORÅS
Tel. 033·4 1 03 15

lunds Mynthandel
Kloslergalan 5. 222 22 LUND
Tol.ltox 046-14 43 69

Malmö Mynthandel

Mynt & Medaljer

.

Kalondogalan 9. 211 35 MALMO
Tel. 040·611 65 44

Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Karlavagen 46
Box 5132. 102 43 STOCKHOLM
Tel 08·662 62 61. Fax 08·661 62 13

Norrtälje Mynt AB
Nils Fer1•ns griind 1
Box 4, 76 1 21 NORRTÄLJE
Tel. 0 176·168 26. Fax 0 176 ·168 56

J. Pedersen Mynthandel

Regenngsgatan 6. 103 27 STOCKHOLM
Tel. 08 · 411 5081 . Fax08·4115223

Strandbergs Mynthandel
Arsenalsgalan 8 C
Bo<7377, 103 91 STOCKHOLM
Tel. 08·6 11 01 10. Fax 08· 6 11 32 95

Ticalen Mynthandel
Sluroplal sen 3. 41 1 39 GÖTEBORG
Tel.lfax 031·20 8 1 11

Pecunia HB

Håkan Westerlund Mynthandel

Farinvägen 8. 245 33 STAFFANSTORP
Tel. 046·25 21 19

Vasaga.l an 42, 111 20 STOCKHOLM
Tel. 08·411 06 07, Fax 06·21 21 96

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19 507, 104 32 Stockholm, Tel. 08-673 34 23, Fax 08·673 34 23

