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Detalj ur ett aktiebrev hörande till Aktiebolaget Sala Zink från år I 906. Bolaget bröt zink vid Sala. Platsen lir annars mest känd för sil
verfyndigheler. Förr ansågs tomten vara ett väsen som skänkte lycka och rikedom till gården (på tomlen) där han bodde. Han lir hjlllp
sam och arbetar hårt för sin husbonde. Han ska iole förväxlas med bergsrået Nickel-konfonn av Nicolaus. tomlens namn- som ansågs 
''f<irgöra" malmen s4 att inget gick att utvinna ur den. (Se anikeln Nickel 250 dr av Ian W'~hn på sid. 201 .) Tomlen sågs som en liten 
dvärgväxt gubbe iförd röd toppluva. grå kolt och knäbyxor. Åtminstone förr lade man ett mynt (kallat tomtemynt) i Vlllje hörn av det 
hus man byggde ll!r att bringa tomlebolycka. dvs lycka på tomt och i bo. Numera förknippas vill tomten frilmst med julklappsutdel
ning. Jämför glirna tomtama med fackethållare som sitler på lemkontorets gamla hus vid KungsträdgArden i SIOCkholm. Foto IEO. 
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Johan Gustaf Liljegren, ronmynten och hans 
gravvård på Maria kyrkogård, Stockholm 
Av Frederic Elfver 

För numismatiker är riksantik
varie Johan Gustaf Liljegren 1 
(1791-183 7) kanske mest känd 

för sin skrift från 1830 om fynd av 
mynt m.m. i svensk jord2. Denna 
matnyttiga skrift är den första pub
licerade förteckningen över fynd i 
svensk jord, inkluderande myntfynd. 
Liljegrens första publicerade numis
matiska alster utkom emellertid re
dan 1826 och behandlade polletter, 
assignater, sedlar, pappersmynt och 
banker3. 

År 1832 och 1833 publicerade Lil
jegren Run-lära samt Run-urkundet: 
Dessa skrifter behandlar runor i all
mänhet och innehåller värdefulla ka
pitel beträffande de vikingatida run
mynten i Skandinavien4• Boken Run
lära innehåller bl.a. en plansch med 
runmyntsavbildningar, och Run-ur
kunder innehåller något så intressant 
som en förteckning på då kända ron
myntstyper och dess lokalisering i 
olika samlingar. Han nämner att run
I}lynt har påträffats i bl.a. Uppland, 
Ostergötland, Skåne samt på Got
land5. Närmare fyndprovenienser 
saknas dessvärre. Liljegren förteck
nar bl.a. 466 exemplar av Hbg7 IX: 
30- 31 samt 32 8 exemplar av Hbg 
IX:32a - samtliga lundapräglade 
runmynt (fl g. J- 3 ). I hans förteck
ning behandlas även runmynt från 
Roskilde m. m. Som jämförelse kan 
nämnas att när Peter Haubergs verk 
om Danmarks mynt utkom år 1900, 
uppgick antalet kända fyndexemplar 
av Hbg IX:30-31 till 113 respektive 
72. Av Hbg IX:32a noterade Hau
berg 52 fyndexemplar. Nästan alla 
fyndexemplar av Hbg IX:32a, som 
Hauberg förtecknar, kommer ur de
påfyndet från Löddeköpinge i Skå
ne9. Detta fynd påträffades år 1865 
och innehöll bl. a. fem ex av Hbg 
IX:30, l O ex av Hbg IX:31 samt hela 
femtio av Hbg IX:32a. 

Vem har låtit prägla dessa mynt? 
Liljegren attribuerade nämnda typer 
till Magnus den Godes tid, 1042-
1047. Anledningen till detta berodde 
på feltolkning av myntens inskrifter, 
vilket ledde Liljegren (och andra) på 
fel spår. Mynten skall dock, bl.a. ba
serat på närvaron i depåfynd från 
mitten av l 060-talet och framåt, fö
ras till Sven Estridsens period som 
regent, 1047-107410. Att systema-
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tiskt studera depåer för beräknande 
av kron o logier m. m. fick emellertid 
sitt genomslag först kring 1860-talet 
genom Theodor Mommsen 11• Nedan 
följer två citat ur Liljegrens Run
lära, som belyser hans resonemang 
kring likheterna mellan korsmotiven 
på mynt och runstenar. 

"Lika litet, som å grafstenar, der 
korsen finnas ämw mera konstiga 
och prydda, och å Angelsachsiska 
mynten från JO och J l hundratalen, 
der de, på lika sätt mångfaldigt ut
bildade, till ytterligare bekräftelse 
hafwa ordet CRVX (crux d. ä. kors), 
skriftvet i winklarne, kunna samma 
tecken ej misskännas på Runste
narne, hwarest iifwen omkring de 
mest konstlade läses en christelig 
bön, till och med uttryckligenför alla 
Christna [ ... ] ". 12 

"Ifrågavarande owanligare kors
teckningar hafwa dessutom i allmän
het en så stor likhet med dem, som å 
Angelsachsiska mynt, präglade på 
JOOO-ochförra hälften af J JOO-talet, 
förekomma, att om icke dessa för 
dem tjent till mönster, de dock otwif
welaktigt äro ungefar samtidiga ut
tryck af samma urbild, danade en
ligt samma grunder. Då wi derjemte 
erinra hwad sjelfwa dessa minnes
märken anföra om färder åt Eng
land och de många på nämnde tid 
der slagne mynt, hwilka ännu i wå
ra dagar blifwit på flere orter ur 
Swensk jord upptagne, samt tillika 
att England gifwit oss Christna Lä
rare, blir det lätt att inse huru wi 
med deras mynt och Christendom 
äfwen antogo deras smak i fram
ställningen af Christenhetens sinne
bild. Derigenom bestämmes också 
tidehwarfwet för dessa teckningar 
och med det samma för Runstenar
Ilas risming ".13 

Liljegrens betydelse för runforsk
ningen påtalas även i Per Stilles av
handling om runstenar och runrista
re i det vikingatida Fjädrundaland. 
Stille skriver att Liljegren i sin Run
lära " ... bryter kraftigt mot en äldre 
föreställning om korsen [på runste
narna] som torshammare. Förebilden 
för ett antal av korstyperna finner 
han i anglosaxiska mynt och får på 
så sätt fram en relativ kronologi" 14• 

Liljegren, som främst var runolog, 
har genom sin tvärvetenskapliga 

forskning bidragit till ett flertal in
tressanta slutsatser, vilket har varit 
till gagn för både numismatiken och 
runologin. 

För vidare studier om de danska 
ronmynten hänvisas läsaren till Georg 
Galsters artikel om runmyntsforsk
ningen under 1700-talet 15 samt till 
Erik Moltkes studie om de danska 
ronmynten och dess präglare16. Molt
ke framhåller bl. a. att mynt från Ro
skilde bär Estridsens skandinaviska 
namn Sven och att mynt från Lund 
bär hans kristna tillnamn Magnus 17, 
något som förvillade bl.a. Liljegren 
att tro att Magnus den Gode var 
myntherre. 

Gravvården i Stockholm 
I Svenska Numismatiska Förening
ens skriftserie Smärre Skrifter nr 8, 
vilken förtecknar av föreningen ut
givna medaljer, belöningar, heders
ledamöter, stadgar m. m., finns en 
medalj upptagen som avbildar Lilje
gren 18. I den beskrivande texten står 
bl.a. att Liljegrens gravvård på Ma
ria kyrkogård i Stockholm är för
svunnen. Så är emellertid inte fallet. 
I juni föregående år besökte artikel
författaren, inför ett föredrag om Lil
jegren, platsen för hans sista vila och 
tog nedanstående fotografi av grav
vården (fl g. 4 ). På stenen, som är sli
ten av väder och vind, står följande: 
JOH G LILJEGREN, samt nedan
för: 1789 1837 (notera det felaktigt 
angivna födelseårtalet, vilket skall 
vara 1791 ). Ovanför texten finns en 
runslinga inhuggen med en runin
skrift som i Liljegrens egen översätt
ning lyder: "Thy månd det goda om
förmiildt varda, så länge stenen va
rar och runodragen." I Bengt Hil
debrands utmärkta och mycket läs
värda avhandling om Christian JUr
gensen Thomsen och hans lärda för
bindelser tioner man bl.a. denna in
formation samt att jordfästningen 
ägde rum i Storkyrkan under ledning 
av hovpredikanten Esaias Tegner. Det 
står vidare att Bror Emil Hildebrand 
lät anskaffa en grav på Maria kyrko
gård och att Liljegrens änka, Anna 
Maria (född Engel 19), lät uppsätta en 
runstensinspirerad gravvård ett fler
tal år senare20. Denna gravvård står 
än idag på Maria kyrkogård, strax 
söder om kyrkan. 
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Fig. 1-3. Runmym präglade i Lund omkring år 1065 1111der Sven Eitridien 
(1047-1074). Hauberg 30, 31 samr32a. Teckningw·av Htwberg /900. Ska/a 1:1. 

Noter 
1 Om Liljegren kan den intresserade 

läsa i Svenskt Biograjiikt Lex ikon, 
Band 23, s. 34-38. Red. Birgitta La
ger-Kromnow. Stockholm 1980-81. 
Se även Ernst Nathorst-Böös och lan 
Wisehn: Numismatiska forskare och 
myntsamlare i Sverige fram till 1830-
talet. Numiimariska Meddelanden 36. 
Uppsala 1989, s. 67-68. 

2 Strödda anteckningar om fy nd i svensk 
jord, med en dertill hörande Förteck
ning, i: Kungl. Viilerhets Historie och 
Amikvirers Akademiens Handlingw; 
del 13, Stockholm 1830, s. 153-278 
(se även anonymt svar på inträdestal 
i densamma samt i del 15-16, 1839 
& 1841). 

3 De äldsta bekanta polletter, assignater, 
sedlar, pappersmynt och banker. Pub
licenad anonymt i Anmärkaren 1826, 
Stockholm, s. l63f. 

4 Run-liira. Stockholm 1832 [8, 220 s., 
l titelvinjett 9 pl.] samt Run-urkunde1; 
utgifne af Joh. G. Liljegren. Afu·yck 
för mnforskningens viilme1: Stock
holm 1833, [Xn, 307 s.]. Den senare 
utgiven i anslutning till Svenskt dip-

lomatarium. Se även Runmynr, utgö
rande flock. VIII af Runskrift er, urgifne 
af Joh. G. Liljegren Aftryckför sam
lare. Stockholm 1833 [8 s. j. 

s Rw1-liira, s. 177. 
6 Av dessa ~ir 26 ex ur Kungl. Myntkabi

nettets samlingar, 18 ex ur Christian 
Ramus & Ole Devegges ofullborda
de verk Danmarks og Norges myn
rer [arbetet avstannade 1832], l ex 
ur Elias Brenners och Carl Reinhold 
Berchs arbeten [närmare angivelse 
saknas] samt l ex ur Georg Wallins 
skrift Ciavis 11111110phylacii runici, sive 
rario. qua intellig i passir numonm1 
nmicorum scriplllra . .. Hohniae 1743. 

7 Hbg = Peter Hauberg: Myntforhold og 
udmyntninger i Danmark indril 1146. 
Det Kongelige Danske Videnskaber
oas Selskabs Skrifter, nekke 6, Histo
risk- filosofisk Afdelning V l . K0ben
havn, 1900. 

H Av dessa är 27 ex ur Kungl. Myntkabi
netles samlingar, 4 ex ur C. Ramus & 
O. Deveggcs ovannämnda verk, l ex ur 
C. R. Berchs verk Beskrifning öfwer 
svenska mym och kong/. skåde-pen
ningar ... l773, s. 9, n:o 17. 

Fig. 4. Bilden visar Johan Gusutf Liljegrens gravvärd ptl Maria kyrkogård på 
Södernw/m i Srockholm. Foto: Frederic Elfver. 
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9 Löddeköpinge, Löddeköpinge sn, Skå
ne. Depån (nedlagd efter år l 074) in
nehöll totalt 4 12 mynt, varav 409 dan
ska. SHM inv.nr 3357. 

10 Hauberg skriver i sitt verk om Dan
marks mynt (s. 52): ''Runenmas and
vende/se paa mynt er rilh(>rer en sildig 
og kun korr periode 1111der Svend; dis
se mynt er vise sig j(>rsr i fund •.. der 
ere nedfagre onurell/ aar 1065." Aven 
under Liljegrens levnad framfördes 
tanken att dc danska runmynten var 
präglade under Sven Estridsen. Ett 
exempel på detta kan noteras i kata
logen över Georg Friderich Timms 
samling (del l , Kl')benhavn 1831 ), där 
utgivarna, C. J. Thomscn och O. Dc
vegge, skriver följande vid runmynten 
(s. 92, nr 42): "Mu/igen henröre derre 
slags mymer .ma re re ril Svend Estritli
sens senare regjeringsaar, eller ve/ 
endog r il hans söm1ers ridsalder, end r il 
kong Magnus's regjeringsrid." Lilje
gren förde emellertid Hbg IX:39 (Ro
skilde) till Sven Estridsen, vilket är 
korrekt. Se Run-liira. s. 178- 179. 

11 Theodor Mommsen: Geschichte des 
riimischen Miinzwesens. Berlin. 1860. 

12 Run -liira. s. 142- 143. 
13 Run-liira, s. 145. 
14 Per Sti Ile: Runstenar och runristare i 

det vikingatida Fjädrundaland. En stu
die i attribuering. Runrön. Rwwlogis
ka bidrag utgivna av Institutionen fiir 
nordiska språk vid Uppsala IIIliversirer 
13. Uppsala 1997, s. 97 - 98. 

15 Georg Galster: Runem0ntforskning i 
det 18. Aarhundrede. Nordisk Nu
mismmisk Årsskrift 1941. Stockho lm 
1942. s. 12 1- 134. 

16 Erik Moltke: De danske runeml')nter 
og deres pnegere. Nordisk Numisma
tisk Årsskrift 1950. Köpenhamn [utan 
tryckår], s. 1-56. Moltkes katalog om
fattar mer än 500 nummer. 

17 Galster 1942, s. 56. 
18 Medalj nr 72 i: Lars O. Lagerqvis t; 

Madeleine Greijer & Ulf Nordlind: 
Medaljer utgivna 1873-1998; Belö
ningar. fonder och stipendier; Heders
ledamöter och korresponderande leda
möter: Stadgar. Smärre Skrifter nr 8 
utgivna av SNF. Stockholm 1998. 
Beträffande mcdaljutgåvan, se anmä
lan av U. Nordlind i SNT 1993:4, s. 
l 00. Den år 1993 utgivna medaljen är 
den första och enda medalj som gjorts 
över Liljegren. Fränsidan på denna -
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medalj visar en del av gravvården med 
de inledande orden i dess runinskrip
tion. Den som är road av runor och 
runstenar på svenska medaljer kan läsa 
Eva Wisehns artikel Runmärkt (som 
behandlar ett urval runmärkta medal
jer) i Samlad Glädje. s. 153-164, utgi
ven av Numismatiska Klubben i Upp
sala, Uppsala 1999. 

19 Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 23, 
s. 35. Red. B. Lager-Kromnow. Stock
holm 1980-81. 

zo Bengt Hildebrand: C. J. Tiromsen och 
hans lärda förbindelser i Sverige 
/8/6-/837. Bidrag till den Nordiska 
forn- och hävdaforskningens historia, 
I-II. Stockholm t 937-1938, s. 745. 
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B lemkelt från Christinrehamns lemvägs Bolag. Foto: Sveriges Jiimvägsmuseum, Gävle. 

Falsk marknadsföring? 
Kommunikationspolletter med for
donet återgivet väcker ofta lite extra 
uppmärksamhet. Ett utmärkt exem
pel är en järnvägspollett från Kris
tinehamn med ett ånglok återgivet. I 
detta fall finns det, liksom ofta med 
polletter, en intressant historia ba
kom. Det är nämligen inte säkert att 
den som köpte polletten med ånglo
ket faktiskt fick åka med ett tåg dra
get av ett ånglok. 

Den kanske viktigaste järnvägs
sträckan i Värmland under den sista 
hälften av 1800-talet var den Il km 
långa sträckan mellan Kristinehamn 
och Sjöändan. Längs sträckan hade 
sedan 1500-talet transporterats spann
mål, salt och sill till Bergslagen. På 
återresan från bruken i östra Värm
land, Västmanland och södra Da
larna forslades bland annat stång
och tackjärn, samt stål och spik. 

Ett järnvägsbolag bildades 1847 
och året efter lyckades man arran
gera finansiering genom ett statslån 
om 100,000 riksdaler för byggandet. 
Den 6 september 1850 öppnades ba
nan för trafik. 

Men det som drog vagnarna var 
från början inte något lok utan i stäl
let använde man sig av hästar. Först 
kring 1858 började man använda sig 
av ånglok. 

Hästarna drog vagnarna till järn
vägens högsta punkt ett par kilome
ter från Sjöändan, varefter hästarna 
lastades på en egen vagn och däref
ter fick hela tåget, för egen kraft, rul
la ned till sin slutstation. Axel Bro
ström, grundaren till Broströmsre
derierna, började här sin bana inom 
transportnäringen genom att arbeta 
som vagnförare och bromsare. Sin 

första kontakt med sjöfarten fick 
Broström vid omlastningen av va
ror mellan fartygen och järnvägen i 
Kristinehamn. 

De första loken, tillverkade i Es
kilstuna, sattes i trafik 1858 och de 
första personvagnarna anlände 1859. 
Vid Sjöändan skedde omstigning till 
ångbåten "Franz von Scheele" som 
gick till och från Filipstad. Från att 
ha haft cirka 2 000 passagerare per 
år i slutet av 1850-talet, ökade trafi
ken så att den 1874 hade mer än tio
dubblats. 

Användes då polletterna före eller 
efter att loken togs i trafik? Enligt 
Stiernstedt användes polletter för 
persontrafik efter 1850. Enligt "Reg
Ior för Wagnförarne" daterad 1850 
var dock transport av personer vid 
den tidpunkten strängeligen förbju
den. Från 1853 finns det dock upp-
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Mässingspolletten finns i två variallt er. Samma stamp har använts men pallettema 
skiljer sig något i storlek och tjocklek, 24,4 mm och O, 7 111111 respektive 25,2 mm och 

O, 9 mm. De polletter som undertecknad sett, har ofta varit i mycket god kvalitet. 
Svaret på om orsaken är att polletterna bara använts under kort tid eller om de har 
hanterats varsamt tack vare sitt vackra utseende, kanske också går att finna i Gävle? 

Foto KMK. Skala 2:1. 

Personvagn byggd /859 frå n Kristinehamn-Sjöändans järnväg. 
Foto ur Historik över Sveriges småban01: 

Sjöändans station på /860-ta/et. 
Foto ur Historik över Sveriges småbanor. 
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gifter om bolaget haft betalande pas
sagerare. Detta bör vara den tidigas
te tidpunkt som polletterna kan ha 
kommit i bruk. I så fall fick passage
rarna endast se ett ånglok på pollet
ten, vagnarna drogs fortfarande av 
hästar. 

Stiernstedts uppgift motstrider in
te att polletterna kan ha börjat använ
das även efter 1858 när ångloken väl 
levererats. Det avbildade loket är 
dock inte särskilt Jjkt något av de två 
lok, "Christinehamn" och "Sjöän
dan", som togs i bruk 1859. Hade så 
varit fallet hade tesen att polletterna 
kom i bruk först efter 1858 stärkts. 

Svaret på frågan kan möjligen fin
nas hos Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle. Där finns ett omfattande ma
terial kring Kristinehamn-Sjöändans 
Järnväg som väntar på att någon in
tresserad ska komma på besök och 
leta! 

Ulf Carleson 

Litteratur 
Bodstedt, l. A.: Historik över Sveriges 
småban01: Stockhohn 1945. 

Forsa:us, S.: Christinehamns Järnväg. 
Tidningen TÅG nr 10/95 s. l? -23. 

Stiernstedt, A. W.: Beskrifning öfver 
svenska kopparmynt och polletter I- Il. 
1871- 1872. 

Söderskog, W.: Från Viinem till ocea
nema. Uddevalla 1964. 0 

Prenumerera på 
Nordisk Numismatisk Unions 

Medlemsblad f 
Du som är medlem i Svenska Nu
mismatiska Föreningen eller till Nordisk 
Numismatisk Union ansluten fOrening 
kan prenumerera på denna intressanta, 
populärt avfattade tidskrift. 

Tidskriften redigeras i Köpenhamn och 
utkommer från 2002 med 4 dubbelnum
mer om året. Den innebåller artiklar på 
danska, norska och svenska, myntsamlar
nytt, recensioner samt auktionslistor från 
de danska och norska föreningarna. 
(Endast medlemmar tll1 NNU anslutna 
föreningar kan lämna anbud.) 

För våra medlemmar åtar sig SNF att 
ordna prenumerationen. Sätt in 140 
kronor på vårt postgiro 150007-3 och 
skriv "NNUM" på talongen. 

Om Du vill ha provexemplar, ring kans
liet 08-6675598 (onsd- torsd 10.00-
13.00) eller skriv tll1 
Banergatan 17 n b, 115 22 Stockbolm. 
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Gåvor från Sven 
Svenssons stiftelse 2000 
Under år 2000 inkom ett flertal före
mål i form av gåvor till Kungl. Mynt
kabinettets samling. Nedan följer en 
uppräkning av dessa med museets 
inventarienummer. 

102 9 19 
Sex aktiebrev; Uddevalla-Weners
borg-Herrljunga Jernvägs AB 1864, 
Söderhamns Jernvägs AB 1858, 
Säfsnäs Jernvägs AB 1882, Wester
vik-Åt vidaberg-Bergsbo Jernvägs 
AB 1879, Wimmerby-Hultsfred 
Jernvägs AB 1874, Aktiebolaget 
Tennis 1900. 

102 923 
En medalj över Uppsala universitets 
450-årsjubileum 1927 utförd av Eri k 
Lindberg. 

102 928 
Fyra sidenplånböcker från tidigt 
1800-tal, mm. 
Se anikel i SNT200 l :l s. 18-19. 

102 935 
Femton vikingatidsmynt från en 
skatt påträffad i Myrände, Atlingbo 
sn, Gotland år l 893 (9293 och 
9393). 

102 937 
En "kassalåda", en pollettlåda, l 55 1 
polletter, en tavla med uppmonte
rade polletter, en trälåda med fack 
samt ett avlöningskuvert från Lövsta 
bruk. Se artiklar i SNT 2000:4 s. 89 
och 2000:7 168 -169. 

102 938 
Åtta sedlar utgivna av Vichyrege
ringen i Frankrike, två kuponger 
utgivna av Krigsministeriet i Frank
rike; en sedel utgiven av Division 
Leclercs sociala verksamhet samt en 
soppkupong utgiven av Röda Korset 
i Frankrike. 

102 941 
Två aktiebrev; Göteborgs träd
&årdsförening 1920 och Askersunds 
A ng fartygs AB 1897. 

102 942 
En medalj över Raoul Wallenberg 
utförd av Kerstin Kjellberg Jacobs
son. Se artikel i SNT2000:2 s. 44. 

102 943 
Två aktiebrev; Malmhöjde Jerngru
vor 1830 och Mössebergs Vattenkur 
Inrättnings AB 1876, samt biljetter 
mm från Mössebergs Vattenkuran
stalt 1930- talet. 
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Vaxpoussering över en okänd man. KMK 102 974. 

Kröningsmedaljer från 1896 i silver och emalj. KMK 102 990. 
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102 947 
Två medaljer; "Ågust" över August 
Strindberg, "Rustici fl" över konst
nären Rustici. Ett grafiskt blad före
ställande "Fyns återerövring av dan
skarna" U fr Ossbahr nr 30) samt en 
tavla med man blickande mot ett 
medaljporträtt över Charles Lebrun. 
Allt utfört av Per-Gunnar Thelander. 
Se utställningskatalog 33. 

102 948 
En medalj över Tuukka Talvio ut
förd av Pertti Kukkonen. 

102 950 
Två sidenplånböcker från tidigt 
1800-tal. 

102 951 
1998 års myntset om fem mynt, en 
jetong med porträtt över Augustin 
Ehrensvärd samt en medalj över 
Aimo Linkosalmi utförd av Anja 
Juurikala, allt från Finland. 

102 953 
Ett mynt, 5 pund 1999, präglat i 
Storbritannien till minne av millen
nieskiftet 1999/2000. 

102 961 
62 diverse medaljer/jetonger, tre 
läderplånböcker, en börs i skinn 
samt en börs i silver bekostades av 
Sven Svenssons stiftelse. Under 
samma inventarienummer finns ock
så 50 myntvikter från olika länder 
bekostade av Hjertbergska fonden. 

102 969 
En medalj över Henrik af Tro Ile. 
Medaljen slagen av Svenska Amira
litetet, Hyckert I sid. 285. 

102 971 
Sex medaljer från Frankrike; 
Antoine de Saint Exupery, Lille 
Prinsen, Andre Chevalard, Jean 
Anthelme Brillat-Savarin, Maurice 
Ravel samt över eurosymbolen. 
Se artikel i SNT2000:7 s. 160-164. 

102 974 
En vaxpoussering i fårgad vax på 
skifferplatta över en okänd man. 
Se bild. 

102 976 
Två sidenplånböcker, en läderplån
bok, en sidenkudde mm, en affisch i 
siden med svart tryck rör pjäs, en 
tavla av siden samt två kurirbrickor i 
mässing. Se bild. 

102 977 
En likbära~jetong från Tyskland 
samt två tackkort egenhändigt 
skrivna av konstnären P. S. Kr!!!yer. 

SNT 8 · 2001 

Aktiebrev från "Hem på landet". KMK 103 002. 

102 985 
52 danska telefon-, tvätt- och spe l
polletter. 

102 988 
84 nyare mynt från ett llertalländer. 

102 990 
Två ryska kröningsmedaljer från 
1896 i silver och emalj. Se bild. 

102 992 
Fyra moderna sedlar från Irland. 

102 997 
Nio franska, en tysk och en rysk 
konstmcdalj. Föremålen kommer att 
beskrivas närmare i SNT. 

102 998 
En medalj över Josef Hack! 70 år 
utförd av Kauko Räsänen år 2000. 
Se artikel i SNT2001:2 s. 40 -41. 

102 999 
En medalj över Nelson Mandela 
utförd av Arthur Sutherland och 
Susan Erasmus. 

103 000 
Två skyttemedaljer utgivna av Fede
racion Argentina de Tiro 194 7. 

103 002 
Tretton myntsmycken samt två ak
tiebrev från "Hem på landet" 1903 
och "Gruvaktiebolaget Långban" 
1886. Se bild. -
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Kurirbricka av mäs.1·ing. En emaljerad glob (JI )'dd med tre kronor omgiven av en 
oldenskedja krölll med kunglig krona. 

Text på baksidan "Cabinets Courir Bricka ", försedd med enkel krok upptill. 
På baksidanfinns enfiistögla. KMK 102 976. 

Space lmperial 1999 a v Ron Du/lon. KMK 103 0 /3. Skala l :2. 
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Medalj över F/DEM i Weimar c1r 2000 av Hanne/e Kyliinpiiä. KMK / 03 024. 

Foto: Jan Eve Olsson. 
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103 012 
Tre medaljer; den österrikiska Juft
flottan utförd av Gustav Gurschner, 
Luftfartsutställningen i Stockholm 
193 1 av okänd konstnär samt över 
Charles Lindbergh 1931 utförd av 
Frederic MacMonnies. 
Se artikel i SNT 1998:3 s. 58-62. 

103 0 13 
En brittisk medalj över Space 
Imperial 1999 utförd av Ron Dutton. 
Se bild. 

103 016 
En guldmedalj över Robert Bosch 
( 1861- 1942), okänd konstnär. 

103 0 17 
Sex svenska aktiebrev 1831-58; 
Strömma Bomulls-Spinneri AB 
1868, Söderhamns Jemvägs AB 
1858 och 1861 , Wi fsta Warfs Bolag 
1864, Enskilda banken i Weners
borg 1865 och Åboruska Sim
Skolae-Inrättningen 183 1. 

103 022 
Tre j etonger, en sedel samt nio pol
letter från Argentina. 

103 024 
En medalj över FIDEM i Weimar år 
2000 utförd av Hannele Kylänpää. 
Se bild . 

103 028 
Två medaljer över Sällskapet Barna-
vännerna. 

Eva Wiselm 
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En Medaille skulle forwara minnet - öppnandet av Göta kanal1822 

Den 19 december 1823 skrev Baltzar 
von Platen en promemoria (ATA) till 
Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien med följande 
text: 

Wid Götha Canalens öppnande i 
Westergöth/and den 22 och 23de 
September 1822, beslöt Konungen 
att en M edail/e skulle förwara min
net af denna händelse. För detta 
ändamål föreslås på framsidan af 
Medaillen Konungens bröstbild med 
wanlig omskrift, och för frånsida n 
har åtföljande förslag af Professor 
Westin.jöreställande Sweriges landt
höjd af Canalen genomskuren, der 
en obelisk, vid samma tillfälle bes
luten, är under uppsättning. - Ko
mmgen har till de Engelske mäs
tarne, som wid westra Canal arbetet 
varit anwände Nådigst skänkt hwar 
sitt exemplar af denna medaille i 
guld. Den torde ej böra bliför liten; 
men frågan ä1; hvem som bör be
strida kostnaden. - Det föreslås att 
öfwerlemna arbetet till Svenska Me
dailleuren Salmson, som är i Paris, 
med hvilken Herr Professor Westin 
åtagit sig att Correspondera om ut
formn ingen och Kosmaden. - För 
Konungen har Westins utkast blifwit 
enskilt visad! och vunnit bifall. -
Stockholm d. 19 Dec. 1823, 

B: v: P/aten 

Baltzar von Platen var in itiativtaga
re och ansvarig fö r bygget av Göta 
kanal. Han lät skotten Thomas Tel
fo rd göra ritningarna. Kanalbygget 
drevs efter militära principer. Balt
zar von Platen var överstelöjtnant, 
de tekniska experterna var officerare 
och många av arbetarna indelta sol
dater. Med kanalen uppfylldes den 
gamla d~~mmen om att slippa den 
danska Oresundstullen (som ändå 
försvann 1857) och att stärka den 
svenska handeln i Östersjön. 

Orsaken till att von Platen skri
ver till akademien var att man var 
tvi ngad att söka tillstånd hos Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien för medaljprägling hos 
Kungl. Myntet. Denna regel tillkom 
1786 och fanns fortfarande kvar på 
1950-talet, men då mer som praxis. 
Vitterhetsakademiens Inskriftsnämnd 
finns fortfarande kvar och fungerar 
som rådgivande när medaljer skall 
utformas. Särskilt när det skall tas 
fram latinska texter behövs det lärd 
hjä lp. 
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Medalj över Göta kanals invigning. Gravör är Heinrich Gube i Berlin. 
Foto: Jan Eve Olsson. 

Självfallet finns medaljen till Göta 
kanals invigning också nämnd i Vit
terhetsakademiens protokoll ( 13 ja
nuari 1824): 

Med anledning af ett Academiens 
granskning underkasradt Förslag till 
M edail/e öfver Göta Canals öpnande 
den 22 och 23 September 1822, gil
lade Academien följande inrättning 
af denna minnespenning, nem/. -
l sta sidan: Hans Kong/. Maj t s Bröst
bild med omskrift: Carl XIV Johan. 
Sveriges Narriges G. och W Konung. 
- 2dra sidan: En afskärning af Ca
naten vid Sveriges Landthögd, der en 
Obelisk ses på ena sidan; 2ne Flod
gudar, en på hvardera stranden hvi
lar, h var med sin hand, på framstäf
ven af en i Canalen befintlig Slup, på 
hvilken ÖsterGöth/ands och Wester
Göthlands vapen äro tecknade: i fon 
den synas Tviinne Slussportar och 
på afstånd skeppsmaster med Segel. 
Öfverskrift Förenade och i a/skär
ningen: År 1822 den 22 och 23 Sep
tember. 

Medaljen är utförd av den tyske 
medaljkonstnären Heinrich Gube 
(1802-1 848). Han var född i Breslau 
och var son till myntgravören Ignaz 
Gube. Heinrich Gube studerade i 
Wien och kunde därefter få en tjänst 
vid Berliner MedaillenmUnzanstalt 
som leddes av G . Loos. År 1830 tlyt
tar Gube till S:t Petersburg för att 
bli kejserlig mynt- och medaljgravör. 
Han blir rysk medborgare och kallar 
sig Andrej Ignatj ewitsch Gouin . En-

dast 46 år gammal avlider han i Ryss
land 1848. 

Det var nog en ren tillfallighet att 
just Gube gjorde medaljen (Hd 32) 
över Göta kanals invigning. Vid den 
här tidpunkten hade ännu inte Lud
vig Persson Lundgren hunnit bli rik
tigt accepterad som medaljgravör. 
Många såg honom nog mer som den 
fäktmästare som han ju också var. 
För att vara på den säkra sidan kon
taktade svenska beställare hellre gra
vörerna i Tyskland. Som anställd i 
Berlin fick Gube uppgiften att gra
vera ännu en medalj. Arbetet utför
des år 1824. Medaljen är präglad i 
guld, silver och brons. Den mäter 49 
mm i diameter. /W 

Otryckt källa 
Handlingar rörande meda/je1: Kungl. 
minnespenningar 1786- 1944. F X: l , 
ATA, Stockholm. 
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Erpenbeck, D-G., Von Breslau nach 
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lauer Medailleurs Heinrich Gube ( 1802-
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Blall. Dezember 2000, s. 45 t - 458. 

Forrer, L., Biographical Dicrionary of 
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Hildebrand, B.E., Sveriges och svenska 
kommgalmsers minnespenningar. Vol. Il, 
Stockholm 1875, s. 342 f. 
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Lexikon der Bildenden Kiinst/er. Band 15, 
Leipzig 1922, s. 183. D 
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Hur årgången 1880 
firade sin 
50-åriga tillvaro 
Att ha sett dagens ljus på samma 
årtal är en ganska märklig orsak till 
att bilda en förening. Men icke desto 
mindre fanns det under första hälften 
av 1900-talet ett fyrtiotal årsföre
ningar i Sverige. Det var ovanligt 
gemytliga och trevliga sammanslut
ningar, där uteslutande frid och gam
man rådde och där det till och med 
gick lättare än annars au dricka 
brorsskålar. 

En sådan förening var Aderton
hundraåttio års miin som 1930 fyll
de 50 år. Föreningen räknade vid 
pass 250 medlemmar, varav större 
delen bodde i Stockholm. Men mån
ga medlemmar fanns också i andra 
delar av landet. De flesta medlem
marna hade titlar som direktörer, 
disponenter, affärsmän, jurister, of
ficerare, fabrikörer och verkmästa
re, men där ingick även tjänstemän 
och konstnärer. År 1930 var direktör 
Ivar O. Larson i Svenska Arbetsgiva
reföreningen ordförande. 

Femtioårsjubileet firades på olika 
sätt. Lördagen den 24 maj 1930 skul
le man ha sin gemensamma hög
tidsdag. Plats för själva festen var 
stockholmsutställningens fu nktio
nalistiska huvudrestaurang. Flertalet 
medlemmar kom ti ll denna glada 
fest. Ett annat ins lag i festligheterna 
var den medalj som alla medlemmar 
fick. Man kontaktade bildhuggaren 
Carl Eldh ( 1873-1954) för modelle
ringen och firman C. C. Sporrong & 
Co. för präglingen. 

Avsikten var au få fram en präglad 
bronsmedalj till alla medlemmar. 
Den skulle vara 55 mm i diameter. 
Medaljens åtsida hugfåster minnet 
av Adolf Erik Nordenskiölds fartyg 
Vega som efter sin polarexpedition 
år 1880 återkom till Stockholm. l för
grunden syns Vega och i bakgrunden 
Skeppsbron och Gamla stan . Om
skriften lyder: ADERTONHUND
RAÅ TIIO ÅRS MÄN l FEMTIO 
ÅR. 

Frånsidan bringar i erinran stor
kens ankomst med ett par lindebarn 
av årgången 1880 sittande på ett 
trappsteg. Medaljen är ett lekfu llt 
och älskvärt inslag i en annars så 
högtidlig konstart. 

Varje föreningsmedlem fick också 
en av ordföranden och sekreteraren 
underskriven adress av mycket ori
ginell komposition. Adressen är ett 
verk av intendenten och konstnären 
Sigge Bergström, själv medlem av 
föreningen. 
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Carl Eldh har i likhet med 
andra svenska monumenta l
skulptörer ägnat en del av sin 
tid åt medaljkonsten. Bland dc 
fem medaljer som han utfört 
intar annars den över Anders och 
Emma Zorn ( 1920) främsta rum-
m et. 

/W 

Adertonlumdra&rtio clrs miin 50 dr 
minnesmedalj av skulptören 

Carl Eldh. 1930. 
Foto: l em Eve Olsson. RAÄ. 

1930 drs 50-el ringars hyllningsadress. 
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Rebecka Palmqvist beredd med /elda ptlmagen. Godisdisken 
är inlånad och sponsrad av Cloeua. 

Pelle Lönndalr/och Gun Lwulberg frcln Filminsti/litet har 
btlda bidragit med .1piilmande rekvisita. 

Utställningen öppnad. 
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Invigning av Stjärnglans 
Tisdagen den 18 september var det invigning av Kungl 
Myntkabinellets senaste tillfälliga utställning - Stjärn
glans - om tilmens stora på medalj . Yllerligare en inten
siv arbetsperiod, för utställningsarkitekten Anna-Lena 
Carne och idegivaren Torbjörn Sundquist med flera, är 
till ända. In i det sista var det dock ovisst vem som skulle 
invigningstala. Allting löste sig emellertid till det bästa. 

Gästerna bjöds på förfriskningar i receptionen och fick 
därefter gå in i utställningsrummeL Vid ingången stod 
Rebecka Palmqvist, för dagen klädd till chokladflicka, 
och bjöd på godis. Museidirektören lan Wisehn höll e11 
kort anförande innan han lät ordet gå vidare till filmkrö
nikören Nils-Petter Sundgren, utställningens extrai nkal
lade invigningstalare. Nils-Peller Sundgren höll ett ro
ligt, kunnigt och välinformerat tal och berättade minnen 
om "de stora" från filmens värld som han mött. 

Här fö ljer en bildsvit från invigningen. EW 

Foto: Jan Eve Olsson. 

Filmkrönikören Nils- Peuer Sundgren uppkrupen pcl jilmkame
ra~·tolen under invigningstalet. 

Torbjöm Sundquist i samspråk med konstnären Tomas 
Ql'(u·sebo. represe/lierad i utställningen med en medalj över 

Greta Garbo. 
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Anvisning från 
Akademiskt konsisto
rium i Uppsala 
För att kunna handlägga ärenden rö
rande universitetet, t ex ekonomiska 
frågor, inrättades eu akademiskt kon
sistorium vid Uppsala universitet. 
Bisittare vid detta konsistorium var 
vissa av universitetets professorer 
och tjänstemän. Självklart behövdes 
anvisningar l checkar för att kunna 
sköta universitetets angelägenheter. 
En sådan från 1838 finns i Kungl. 
Myntkabinettets samlingar. Uppen
barligen rör det sig om en försöks
blankett. Anvisningen har nämligen 
fått nr l ; inget namn tinns utskrivet 
och ingen summa. Annars har anvis
ningen universitets röda lackstäm
pel och underskrifter. Den främsta 
namnteckningen är skriven av Adolf 
Törneros som var professor i latin. 
Törneros ( 1794- 1839) var en dug
lig vetenskapsman inom sitt huvud
ämne, latinska språket. Ännu mera 
till sin rätt kom han dock troligen 
under den tid han förestod den este
tiska professuren. Atterbom berättar, 
att Törneros visserligen klagade över 
detta uppdrag och endast motvilligt 
tagit emot det men emellertid aldrig 
synres sd road, sd glad! inTresserad 
af någon akademisk t)enstbefattning 
som af denna. Törneros skrev många 
vetenskapliga verk, men hans be
römmelse vilar dock på hans skön
litterära insats som brevförfattare. 
Hans Bre f och Dagboksanteckningar 
har utkommit vid tre till få llen: 1840-
42, 1890-91 och 1925. 

l Kungl. Myntkabinettets samlin
gar finns endast denna anvisning i 
blankettform från Akademiskt kon
sistorium i Uppsala. Troligen valde 
man ändå detta utseende på anvis
ning. !W 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

d/~ 
~ 

Öppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Slackholm 
Tel. 08-411 50 81 
Fax. 08-411 52 23 
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Herrar Commisfarieri Rikfens Stånders 
Wåxel-Banco behagade låta utbetala till 

---/~ 

~1-: ,//~-----~~ 
~ 4..!adv, vt::;; ./iu-'7_.._~ ·. 
.kf~-\. "'~""' 
ochflåila på Confiftorii Academici i Up!a
la Räkning. Upfala d. N ..o.~ Ar 18 J!. 

R:d.lr.OO.(I. ~e?<~. 
1.. · -~w;-_./ l ASrt ~71-J. "· v. ~ 

. f .... '/""'7 
Anvisningfrån Akademiskt konsi~·torium i Uppsala, 1838. 

En av undertecknarna är den berömde filologen AdolfTömeros. Förminskad. 
FoTO: Jan Eve Olsson, RAÄ. 

€ 
Symbolen för euro är in
spirerad av den grekiska 
bokstaven epsilon - € -
initialen i Europa, men 
med två parallella linjer 
som ska uttrycka eurons 
stabilitet. Bokstaven har 

sina rötter i antiken och den europeiska 
civilisationens vagga. Utformningen är 
gjord med tanke på att den ska utgöra en 
lätt igenkännlig symbol för Europa. Den 
ska också lätt kunna skrivas för hand och 
ha en tilltalande estetisk utformning. 
Andra liknande tecken för världens stör
re valutor är $för USA -do l/am, l för det 
brittiska pundet samt Y för den japanska 
yenen, av vilka man kan se hur själva 
iden till en eurosymboluppkommit. 

MUNTHANDEL 
G.HENZEN 

- Ancient Coins -
- Medieval Coins -
- Modern Coins -

free pricelists on request! 

Postbus 42 
NL-3958 ZT Arnerongen 

Tel. 0031-343-430564 
Fax 0031-343 -430542 

e-mail: henzen.coins@wolmail.nl 

Jorå till evrå, 
nej rå till jo rå 
Snart finns euron inte bara som va
luta utan även som reellt betalnings
medel i mynt och sedlar. Skiljemyn
tet är cent, dvs det går etthundra cent 
på en e uro. Valutakoden är EUR. 
Euro är den benämning som används 
inom hela Europeiska Unionen, men 
valje språk har sitt eget, nationella, 
uttal. Fransmän säger örå ', tyskar 
äj'rå, danskar och finnar eu'rå, me
dan man i Sverige ofta hör det engel
ska uttaletjo'rå. 

Det svenska uttalet av euro, som 
rekommenderas av Svenska språk
nämnden, är eu'rå alternativt ev'rå. 
Det vill säga som den glidande dif
tongen i namnet Europa eller uttalet 
av "eu" i ordet neuros. Svenskan har 
inga diftonger (utom i dialekter), var
för vi oftast hoppar över dem eller 
lägger ett v emellan. När man tänker 
efter så uttalar de flesta inte alls u:et 
i Europa utan det blir i stället eropa, 
eller som i ordet pseudonym där det 
bUr psevdonym. Detta gör att vi lät
tare accepterar uttalet i euro med v, 
eller, som många gör, hellre använ
der engelskans jo 'rå. 

Euro ska på svenska böjas som: 
en euro, euron, flera euro, eurona. 
Vidare rekommenderas sammansätt
ningsformerna femtioeurosedel, två
euromynt, encentsmynt. MGL 
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Aktiebrev från 
o 

A bomska 
Sim-Skolre-Inrättningen 
Innehajvaren hiiraf har med Femtio 
Riksdaler Banco Transport Sedlar 
tillhandlat sig En Actie uti den ge
nom afledne Grosshandlaren Herr 
Olof Abom vid Riddarholmen upp
byggde Sim- och Bad-Inrättning. Så 
inleds den långa texten som finns 
tryckt under en vinjett visande ett 
utsnitt av badinrättningen. Totalt ut
gavs etthundra aktier i bolaget och 
varje aktie kostade initialt 50 riksda
ler banko. Den avbi ldade aktien har 
nummer l i denna serie och är utgi
ven 3 l december 183 1. 

Badinrättningen inrättades i mars 
1827 av Olof Abom och drevs efter 
dennes död av sterbhuset. Badet 
bestod av två öppna bassänger e ller 
badsumpar, den stö rre l O famnar 
lång, 6 famnar bred (famn = l ,781 
meter) och 6 alnar djup (aln = 0,59 
meter) med tätlimrad brädbolten. 
Dessutom fanns vid inrällningen två 
duschar (en greffenberger och en 
stråldusch), tre trampoliner samt 21 
avklädningsrum med låsbara dörrar. 

Badpriset för sommaren, från bad
tidens början till 20 september, var 6 
riksdaler 32 skilling, för en månad 3 
riksdaler 16 ski lling samt för varje 
särskilt bad 8 skill ing, allt banko. Då 
enskilt rum eller dusch användes, 
ökades priset med 50%. Badinräll
ningen hölls öppen från kl. 05.00 på 
morgonen till 23.00 på kvällen un
der högsommaren. Omkring trehun
dra fribiljeller utdelades (kan kanske 
betraktas som pollelter?) årligen till 
skolorna i Stockholm samt till samt-

Myntklassikern - hett 
tips för återanvändare 
Vid den traditionella morgonläsnin
gen av Smålandsposten lördagen 13 
oktober fastnade mina sömndruckna 
ögon på rubriken "Myntklassikern". 
Naturligtvis associerade jag snabbt 
till rara mynt eller kunde det möjli
g.en röra sig om någon tryckt klas
siker? Nåväl, den lilla notisen för
medlade ett tips som för den nu
mismatiskt intresserade kan te sig 
något främmande. Eller vad sägs om: 

"Här är ett riktigt klassiskt köks
tips som ull att upprepas för en ny 
generation matlagare. För dig som 
har elspis och kokar mjölk eller gröt 
gäller det ibland att snabbt f d ned 
temperaturen för att det inte ska ko
ko över. Ett beprövat knep är att lyf
ta bon grytan, sänka temperaturen, 
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Foto: Jo11 Eve Olsso11. 

liga barn vid Prins Carls Uppfost
rings-Inrältning för vanvårdade barn. 

Föreståndare för badinrällningen 
var länge den legendariske simiiira
ren H. S. Söderholtz. 

/W 

lägga tre femtioöringar pd den var
ma hällen och sedan ställa tillbaka 
grytan. Enkelt, säken och ofelbart." 

Obehagliga tankar smyger sig på. 
Tänk om någon matglad samlare av 
misstag lägger en l -mark under gry
tan. Mynten är ju i det närmaste lika 
stora. Eller kan det vara så att det fak
tiskt har skett och till på köpet ofta 
och med diverse andra valörer, ty en 
del av dessa mynt har en något un
derlig patina, vad det nu kan bero 

på... Jan-Olof Bjlirk 

Metoden är gammal och beprövad. 
Särskilt den stora femöringen bland 
våra gamla kopparslantar fanns åt
minstone förr liggande invid var spis, 
men även en hög ettöringar. Men det 
var före den steglösa spisknappens tid. 

Red. 

Kolpolletter 
från Gimo Bruk 
I Kungl. Myntkabincltet finns vid
stående kolpolleller från Gimo Bruk, 
Uppland. De kommer från Risinge 
gård, som friköptes från Gimo Bruk 
år 1932. Pollellerna har funnits kvar 
på Risinge gård ti ll 1993, då mynt
handlaren i Norrtälje köpte dem. Han 
sålde dem därefter till Kungl. Mynt
kabinettet. 

Po llelterna är av zink och verkar 
nästan oanvända, har varierande stor
Ickar mellan 25x22-28x l9 mm med 
avhuggna hörn. Dc har instämpladc 
sitTror och bokstäver och är ensidiga. 
Dc gällde fö r 18 , 14, 12, l O, 6, 4, 2 
HL. Fig. I . Därifrån kommer också 
en pollelt i tunt mässingsbleck med 
instämplat 18 HL, som är ca 27x22 
mm med avhuggna hörn. Fig. 2. 

Pollellerna finns inte beskrivna i 
Numismatiska Meddelanden e ller i 
Stjcrnstcdt i denna metall. 

Börje R!Jdström 
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Pengar på vykort 
Vem som till verkade det fö rsta vy
kortet går inte all fastställa, men 
pappershandlaren Heinrich Lange i 
Göllingen var först med all sälja till 
allmänheten. Det stora genombroHet 
skedde i samband med världsutställ
ningen i Paris 1889. Det äldsta sven
ska vykortet är från 1882. 

De tidiga vykorten var ofta teck
nade och trycktes i litografier. Mo
tivvalen kunde vara mycket om
växlande och fantasi fu ll a. Även 
pengarnas värld finns som motiv 
på vykort. l Kungl. Myntkabinellets 
samlingar finns ell mindre antal så
dana kort. Denna artikel illustreras 
med två av dessa. 

Det första vykortet är svenskt och 
är tryckt ca 1900. På kortet finns 
avbildade fyra sedlar: 1000 kr 1899. 
l 00 kr 1900. l O kr 190 l och 5 kr 
1900. Där finns också eu 20 kronors 
guldmynt från 1893. Den tomma 
ytan på framsidan är säkert tänkt för 
skrivna meddelanden. Det andra kor
tet kommer från vån grannland Fin
land. Kortet ~.ar skickats lagom till 
nyåret 1904. Aven här fi nns fy ra se
delavbildningar. Till höger finns 12 
mark i si lver från 1862,. både på 
fram- och baks idorna. Overst till 
vänster fi nns l mark 1860 och där
under 3 mark 1870. 

Båda vykorten visar sedlarna med 
sina räua få rger. Det svenska kortet 
avbi ldar då aktuella pengar. Det lin
ska vykortet visar äldre sedlar och 
skall väl få fram betraktarens nostal
giska känslor. Det är tryckt hos G. 
Arvidsson i Helsingfors. 

/W 
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Collecting World Coins, 9th edition, 
utg. av Krause Publications, Book De
parunent PROl , PO Box 5009, lola, 
Wi 54945-5009, USA, $29.95 + $ 4 
för porto. 

PUBLICERJNGSFIRMAN Krause ger 
ut välkända stora kataloger av världens 
mynt från olika århundraden som trycks i 
telefonkatalogsformat och med tunt pap
per. De mest kända heter Sumdard Gara
logs of World Coins och den stora två
bandsdelen om 1900-talet har utkommit 
i 28 upplagor. Den nu aktuella boken är 
en nyutgåva av en enbandsversion av 
Collecting World Coins omfattande mynt 
från 1900-talet till idag. 

Upplägget är detsamma som förut, 
20 500 olika mynt från drygt 330 länder 
världen över presenteras ordnade alfa
betiskt efter länder med historiska och 
geografiska notiser, foton av mynten, 
information om priser för olika kvalite
ter, växlingstabcller, olika internationella 
räknesystem m m. H N 

Krause, Mishler och Bruce ll, Stan
dard Ca tal og of ~!:l World Coins, 1801-
1900, 3:e upplagan. 200 l. Beställs från 
Krause Publications, Book Deparunent 
PRO l, PO Box 5009, Iola, Wi 54945-
5009, USA, $50+ $4 för porto. 

1800-TALSDELEN av denna välkända 
och nyttiga myntkatalog har nu utkommit 
med sin tredje upplaga. 

Telefonkatalogen' innehäller uppgifter 
om mer än 70 000 mynt med 25 000 foton 
i skala l : l och värderingspriser efter fyra 
kvalitetsklasser. Bruksanvisning och his
toriska notiser finns som förut. H N 
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WORLD PAPER MONEY 
Modtrn III UP l t9b1 .1001 Volumr Thl"l'tt 

Cdtlt"d by CoUn R Bruce Il & Nf'tl Shdf" 

CoUn R. Bruce & Nell Shafer (red): 
Standard Catalog of World Paper Mo
ney. Modem Issues 1961-200 1. Vo
lume Three. Utgivare är Krause Publi
cations, PRO l, PO Box 5009, loJa, wr 
54945-5009, USA. Sammanlagt 880 
sidor och ca 7200 svart-vita bilder 
samt åtta sidor färgbilder. Pris $39.95 
exkl. postavgifter. 

SJUNDE UPPLAGAN av World Paper 
Money. Modern lssues har nu utkommit. 
Detta är verkligen sedelsamlarens bibel. 
Mer än 225 sedelutgivande länder/områ
den finns medtagna - från Afghanistan 
till Zimbabwe. Vid inledningen till varje 
land finns en enkel karta, befolkningssta
tistik samt n!lgra korta historiska uppgif
ter. l anslutning till sedelförteckningarna 
finns sedelbilder som visar deras fram
och baksidor. Den särskilda färgin lagan 
är väl mest en ex pose över vackra sedlar. 
Man kan se den som en hyllning till sedel
tryckamas skicklighet. Ett stort antal pris
noteringar har ändrats sedan sist. 

De tvll författarna har tillsammans 66 
!lrs erfarenhet uv katalogisering. 

/ W 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 
FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr + porto 

Smärre ting? 
Tiotusenkronorsfrågan var svensk 
teves första stora kunskapstävling, 
startad 1957. Mästaren i ämnet nu
mismatik, Ernst Nathorst-Böös, blev 
naturligtvis intervjuad av flera tid
ningar. l 0.000 kronor på den tiden 
var en stor summa pengar och en an
senlig vinst. Men äran att ha vunnit 
var nog större, man skulle verkligen 
vara mycket kunnig i sill ämne när 
det gällde den tävlingen. Bland annat 
av tidningen Folket i Eskilstuna fick 
Ernst frågan vad han använt vinst
pengarna till. Han svarade då så här: 

"Manfdr aldrig tro ll/110.()00 är 10.000. 
en stor del gdr jtt till skatt. Jag brukar 
svara all jag köpte mig el/ par glasögon. 
För övrigt har del blivit en del smärre 
ting, främst förvärv av svenska origi
naltryck av 1600-1700-tals/iuerawr om 
m}'/11. Och så en del andra nttmismatiska 
bbcker.'" 

Intervjun publicerades den I l janu
ari i 960. Men åter därpå, i 961, vann 
Bertel Tingström tiotusenkronors
frågan i samma ämne över mästaren 
Ernst Nathorst-Böös till den senares 
stora förtret. 

Thmba bruk och 
Myntverket säljs 

MGL 

Riksbanken har tecknat en avsikts
förklaring att sälja AB Tumba Bruk 
till till verkaren (sedan drygt hundra 
år) av sedelpapper till Förenta Stater
nas dollarsedlar, Crane & Co. Företa
get säger sig vilja förlägga huvudde
len av sin produktion av sedelpapper 
för den internationella marknaden 
till Tumba, skriver Riksbanken i eu 
pressmeddelande men nämner inte 
hur mycket betalt man får för AB 
Tumba Bruk. Riksbankens sedelpap
per har tillverkats där sedan 1756, 
sedlarna trycks där sedan 1970. 

Enligt vice riksbankschefen Lars 
Nyberg tillför Crane & Co teknisk 
kompetens till Tumba Bruk och 
bidrar med ökade produktionsvoly
mer som är nödvändiga för långsik
tig lönsamhet. 

Myntverket säljs till finländska 
statens myntverk, Rahapaja Oy. Det 
kulturhistoriskt värdefulla bruksom
rådet i Tumba ingår inte i fö rsälj 
ningen utan överlåts till Stockholms 
stad. Göran Wahlquisl 
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Alfred Nobel på mynt 
Sveriges Riksbank har bes~utat utge 
jubileumsmynt i gu ld och st Iver mc.d 
anledning av att de första Nobelpn
sen delades ut den l O december 190 l 
och att l 00 år nu förflutit sedan den 
internationellt uppmärksammade ce
remonin ägde rum för första gån
oen. Mynten har präglats av AB 
Tumba Bruk Myntverket i Eskilstu
na efter skisser utförda av den engel
ske konstnären Philip Nathan (född 
1941 ), Surrey. Hans porträtt ~yggcr 
främst på Erik Lindbergs reliefpor
trätt från 190 l , använt på dc fyra 
svenska prismedaljerna (se Nobel 
Medals av L. O. Lagerqvist, Kungl 
Myntkabinettet 2001, nr 1-4). 

Det är första gånge n sedan 1634 
som en enskild svensk avbildats på 
ett mynt utgivet på vårt eller då sna
rare våra tyska bundsförvanters ~get 
initiativ. Den gängen gällde det nks
kanslern Axel Oxenstierna och det 
stora silvermyntet slogs i en mycket 
liten upplaga i Tyskland. Den franska 
republiken har hedrat Greta Garbo 
med två minnesmynt 1995 om l 00 
och 500 francs. Norge har s lagit 
mynt över Nobel i år, i bägge fallen 
i guld och si lver. 

Alfred Nobel ( 1833 -1896), som 
avled den lO december i San Remo, 
Italien efterlämnade ett testamente 
vari h~n bestämde, att avkastningen 
av större delen av hans förmögenhet 
skulle användas för att årligen dela ut 
fem pris i l . Fysik, 2. Kemi , 3. Fysio
Jooi eller Medicin, 4. Litteratur och 
5."Fred. Det sistnämnda skulle delas 
ut av norska stortinget, de övriga av 
svenska institutioner. Det tog flera år 
att genomföra Nobels testa~en.te ~ch 
de första priserna kunde darfö r tntc 
de las ut förrän l O december 190 l . 
Alltsedan dess har uppmärksamhe
ten hela tiden ökat och priset får 
säoas vara det mest eftersträvade i 
vfu:Jden inom sina områden. Ytterli
gare ett pris, i ekonomi till Alfred 
Nobels minne, instiftades 1968 ~tv 
Sveriges Riksbank, som då firade s ttt 
300-årsjubileum, och har delats ut 
sedan 1969. 

Mynten slås de ls i guld med valö
ren 2000 kronor, dels i si lver om 200 
kronor. Beskrivningen blir som föl
jer här: 

1. Guldmynt, 2000 kronor 200 l , 
diameter 26 mm, vikt 13 g, halt 
90011000. Maximal upplaga 5 000 
ex. 
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Foto AB Tumba Bruk Mymverket, 
Eskilstuna. 

Åtsida: NOBELPRISETS HUND
RAÅRsJUBILEUM medsols längs 
kanten, i mitten Alfred !'Jobels bröst-
bild i kostym, vänster stda. . 

Vapensida: Till höger en kvmno
gestalt, Humanitas, iförd ant~k dräkt: 
vänster s ida, hållande en sknftrulle 1 

vänster hand med armen stödd på en 
antydd tronsto l, vars fyrkantiga po
dium är prytt med dc tre kronorna, 
den höora armen lyft och hållande en 
lagerkr~ns, med vi lken hon h~llar 
Nobel, mannen och hans donation; 
under denna en rektangulär inskrifts
tavla på vars blanka yta läses SVE
RIGE l 2000 l KR. Vid kvinnoge
stalte ns sida e n g lob, som delvis är 
överlagd med kvistar med o livblad, 
av vi lka några s träcker sig över 
inskriftstavlan, allt symboliserande 
Nobelprisets internatione lla karaktär 
och fredsaspirationcr; över tavlans 
högra del ett par från vänster fram
växande grenar med o livblad. Ned
anför tavlan till vänster årtalet 2001 , 
följt av bokstaven_ € belagd med en 
hammare (= Eskt lstuna) och B (= 
Bäckström, riksbankschef). 

Rand: Slät. 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt. årsset samt småmynt. 

Euro-utgåvor. polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26, Fax 0176-168 56 

INTERNETADRESS: 
http://www.nmh-mynt.a.se 

2. Silvermynt. 200 kronor 2001, 
diameter 36 mm, vikt 27,03 g, halt 
925/1000. Maximal upplaga 50000 
ex. Beskrivningen av silvermyntet 
om 200 kronor blir densamma som 
för nr l , frånsett valören 200 l KR. 

Mynten har just färdigställts hos 
Myntverket och kan beställas där 
under adress Box 40 l , 631 06 ES
KILSTUNA, på tel. 01 6-428 100, fax 
O 16-428 120, eller e-post www.tum
babruk.se. De säljs också hos en del 
mynthandlare samt i Kungl Mynt
kabinettet butik (Box 5428, 114 84 
STOCKHOLM, tel. 08-5195 5~04, 
fax 08-5195 5315, e-post mfo 
@myntkabinettet.se, besöksadress 
Slottsbacken 6 alla dagar utom mån
dagar 1 O- 16) - och några få banker 
som är kundvänliga. LLt 

HÅKAN WESTERLUND 
MY:'ITHANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Olympiska föremål 

Vasagatan 42 

III 20 STOCKHOLM 

TEL 08-411 08 07 
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Harald Wideen 
15.9.1912 -26.9.2001 
Konsthistorikern, arkeologen, numis
matikern och museimannen Harald 
Wideen har efter en lång tids avty
nande fridfullt gått bort i Göteborg, 
där han varit verksam sedan 1947. 
Gravsättningen har ägt rum i Skara. 

Harald var född i Skara som son 
till den kände tonsättaren och dom
kyrkoorganisten Ivar Wideen. Man 
kan säga, att han växte upp i dom
kyrkans skugga och dit skulle han 
också återvända för att göra s tora 
insatser vid dess restaurering och de 
samtidigt pågående arkeologiska un
dersökningarna. Västergötland stod 
hans hjärta närmast, även om han 
också ägnat sin forskning och sin 
stora förmåga till popularisering åt 
andra delar av vårt land, inte minst 
Gotland. 

Han hade en tidig anknytning till 
Göteborg, där han redan 1932 ar
betade tillfä lligt vid myntkabinettet 
och även senare under 1930-ta let, 
mot ett blygsamt arvode, men sina 
studier bedrev han vid Stockholms 
högskola, där han blev fil.lic. 1947, 
samma år som han fick anställning 
vid Göteborgs museer som amanu
ens. Då hade han sedan 1938 verkat 
med samma titel vid Statens hi sto
ri ska museum och Kungl Myntka
binenet och deltagit i uppbyggna
den av den epokgörande utställn ing 
" l O 000 år i Sverige", som invigdes 
1943. Han hade likaså kunnat se 
hur myntkabinettets salar för me
daljkonst ( 1942) och svensk mynt
historia (1945) kom till stånd - er
farenheter som blev av betydelse för 
verksamheten i Göteborg. 

Siu författarskap inledde Harald 
så tidigt som 193 1 med tre artiklar 
och en recension om så skilda ämnen 
som bygdeborgen på Lundsberget, 
hä llristningar i Västergötland och 
myntfynd i samma landskap (som 
han återkom till tre år senare i en 
grundligare och föredömlig katalog, 
som långt senare fick sin efterfö ljd i 
den av Brita Malmer initierade Land
skapsinventeringen). Några år däref
ter lade han till den medeltida konst
historien som ett av sina huvudin
tressen. Åren igenom komplettera
des hans författarskap med många 
gedigna recensioner och av populära 
artiklar i Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts Tidning, i GöteborgsPosten 
och någon gång i annan dagspress, 
t ex Svenska Dagbladet. Den som så 
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Harald Wideen harjusrmo11agir 
Brennermedaljen /981. Foror rager av 

KenneTh Jonsson p(i HisTOriska Museers 
gånl i Srockholm. 

önskar kan studera hans bibliografi, 
utgiven dels för perioden 193 1-1962 
av Ni Is Sandberg (Göteborg 1962, 
illustrerad), dels i två tillägg (Gö
teborg 1972 för 1962-1972 och Gö
teborg u å för 1972- 1982, den sist
nämnda i endast 30 ex.) och så, 
g lädjande nog, e n sammanfattning 
av dessa tre med komplettering, ock
så gjord av Nils Sandberg men den
na gång hos Föreningen för Västgö
talitteratur ( 1995) med titeln Me
deltidskonst och fornfynd. Harald 
Wideens bibliografi 1931- 1993. Där 
slutar också hans författarskap. 

Sin doktorsavhandling lade Wi
deen fram 1955 (i Stockholm) som 
Västsvenska vikingatidsswdier: Ar
keologiska källor till Viinerområdets 
kulturhistoria under yngre järnålder 
och äldsta medeltid. Den uppmärk
sammades i ett ovanligt s tort antal 
recensioner, t ex av Wilhe lm Holm
qvist i "Arkeologisk högsommar" 
(DN 5/8). Samma år presterade Ha
rald med sedvanlig fli t fjorton and
ra artiklar och recensioner, bl a om 
Skara domkyrka i Nordisk Familje
bok. Tio år senare blev han docent 
i nordisk konsthis toria (Göteborgs 
universitet). Karriären i Göteborg 
fortsalle annars vid museet, där han 

var inte ndent 1954-65 och sedan 
blev byggnadsantikvarie fö r Göte
borg fram till pensioneringen 1977. 
Han tj änstgjorde också som vika
rierande museichef. Gärningen som 
byggnadsantikvarie ut fördes under 
rivningsraseriets dagar och uppgiften 
kan inte ha varit lätt ! Att ge goda råd, 
att förmana och att framlägga argu
ment kunde han, men knappast bli 
topp tunnor rasande... Han satsade 
mycket av sin yrkesmässiga prestige 
på att försöka rädda ett par märkli
ga stadsgårdar från 1600/1700-talen, 
som var i kommunens ägo, och blev 
helt desillusionerad då rivningen än
då genomfördes. Många av hans tid
ningsartiklar från dessa år handlar 
om grävskopornas härjningar i hota
de, snart försvinnande miljöer. Men 
om detta får hans kollegor i Göteborg 
berätta på annat håll. 

Det är inte möj ligt att beröra alla 
Haraids arbetsinsatser och alla hans 
publi kationer under mer än femtio 
år. Mycket handlar som sagt om 
Skara och dess domkyrka, t ex den 
berömda Adalvard-kalken; han kom 
au skriva om Älvsborg, Gudhems 
kloster, Axevalla, Läckö, Husaby, 
gravstenar på Gotland, S:t Olof i Fal
köping, Lödöse, Varnhem (med vik
tiga myntfynd), Roma kloster, Ryds 
medeltidskyrka, mede ltida träskulp
tur, runstenar, personhistoria, lär
domshistoria - och så i all a år också 
ägna sig åt numismatiken. Den bety
dande vikingatida silverskatten från 
Stommen i Fyrunga socken (nu i 
Göteborgs museum) sammanfördes 
på 1950-talet från ski lda håll till en 
helhet och publicerades i hans ovan
nämnda avhandl ing, silverkrucifixet 
från l 000- talet också i en särskild 
uppsats. Betydelsen av hans publice
ring av myntfynd kan inte överskat
tas; här var han en föregångsman. 

Hela tiden hade han Göteborgs 
myntkabinett under s in vård. Där 
träffade minnestecknarna honom 
många gånger. Den i och för sig fina 
och allsidiga mynt- och medaljut
ställning som en gång fanns i museet 
led av luftföroreningarna i staden. 
Den förstnämnde av oss minns, hur 
vi vandrade runt där en höstdag 1964 
och betraktade alla svanoxideringar 
som gjorde somliga objekt omöj liga 
au studera. Harald tänkte sig au en
gagera vår då främste myntkonserva
tor, C. G. Hessel blad, för att ta sig an 
uppgi ften. Men denne dog kort där
efter och nästa gång samme LLt var i 
Göteborg var utställningen nedtagen. 
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Harald hade också mycket annat all 
stå i - han fungerade ju som ell slags 
stadsantikvarie. Trots delta vilade 
aldrig hans penna. Han skrev i nu
mismatiska ämnen i dagspressen, för 
Göteborgs Numismatiska Förening, i 
Göteborgs museums årstryck. l våra 
gemensamma organ Nordisk Numis
matisk Unions Medlemsblad och 
Nordisk Numismatisk Årsskrift samt 
i Svenska Numismatiska Förening
ens publikationer blev det mycket. 
Och han behandlade vårt ämne ur 
många aspekter, inte minst den 
konsthistoriska, som i De svenska 
myntens stil. Medaljerna intressera
de honom särskilt och här glömde 
han inte de danska krigsmedaljerna 
från 1600-talet, Göteborg i medalj
form och Gustav Il Adolf, inte heller 
1900-talet eller renässansen. Hans 
sista bidrag i Svensk Numismatisk 
Tidskrift kom 1987 och en viktig stu
die över bl a Cecilia Vasas medalj 
lämnade han till Numismatiska Med
delanden XXXVII ( 1989), som var 
en festskrift tillägnad och benämnd 
LLt. Uppsatsen helle Kring Vasa
tidsmedaljema. Utan all ha någon 
aning om varför hade samme LLr på 
Haraids önskan en höstda!! året innan 
åkt till Jäders kyrka för a ll låna en 
ståtlig silverkalk. signerad ca 1600 
av mästaren H. S. Bland dess fyra 
in få lida reliefmedaljonger märks just 
den s k "Susanna i badet", som ock
så återfinns på Cecilia-medaljens 
frånsida. Det kan inte vara Susanna, 
påpekade Harald, snarare Batseba. 
LLt:s och Ingvar l önsons 1975 fram
lagda åsikt, au .. Erik XIV:s "krigs
mynt" avbildar Alvsborg, delade han 
inte. 

Harald invaldes 1968 i Veten
skaps- och Vinerhetssamhället i Gö
teborg. Svenska Numismatiska För
eningen. där han länge var medlem i 
styrelsen och gjorde den stora tjäns
ter i samband med en personkris 

Ordensförläning till 
J~rgen Steen Jensen 
Från Regeringskansliet meddelas au 
H. M. Konungen utnämnt överin
spektör J0rgen Steen Jensen, Den kgl 
M!llnl- og Medaillesamlingcn i Kö
penhamn, till riddare, första klassen, 
av Kungl. Nordstjärneorden. 

Ordenstecknet delades ut av Sve
riges ambassadör i Danmark, Carl
Magnus Hyltenius, i samband med 
Nordisk Numismatisk Forskarsemi
narium i Köpenhamn 23 november 
200 1. 

SNT gratulerar! O 
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196 1-62, hedrade honom med valtill 
korresponderande ledamot 1969 och 
med Brenner-medaljen 1981. Han 
innehade också guldnålen. 

Harald hade gi fl sig 1957 med en 
kollega på museikanslict, Asta Os
wan, som emellertid avled 1994, en 
svår sorg för honom. De sista en
samma åren i hemmet i Tarslanda 
ägnade han åt au se ti ll , all hans 
arvingar skulle få så litet besvär som 
möjligt med hans efterlämnade böc
ker och papper. De avyllrades eller 
deponerades i musciarkiv - hans 
mycket detaljerade och noggranna 
dagböcker från resor och invente
ringar finns nu i Falbygdens mu
seum, andra handlingar i museet i 
Skara och på Stifts- och Landsbib
liotekets fo rskningsavdclning. Två 
år före sin bortgång flytlade han till 
äldreboende i Göteborg; kvarvaran
de inventarier skulle fördelas enligt 
en lista han själv skrivit ner. 

Margareta Klasen 80 år 

Margareta Klasen i Tallimt i juni 2001. 
Foto Torbjöm Sundquist. 

SNF:s högt värderade kanslist Mar
gareta Klasen har nyligen fy llt 80 år. 
Margareta har sedan 1974 varit en 
stor tillgång för vår förening. Hon är 
den direkta kontakten mellan före
ningen och medlemmarna och tar på 
elimycket trevligt säll emot besökare 
i vår föreningslokaL Hon sköter för
tjänstfullt hela den löpande verksam
heten. För sina stora insatser tillde
lades Margareta Klasen 1983 före
ningens förtjänstmedalj. 

Svenska Numismatiska Förenin
gen uppvaktade jubilaren på födelsc
dagen den 19 november, och då er
höll hon föreningens guldnål för 
förtjänstfullt arbete. Vi vill även här 
från spalterna framföra våra varmas
te gratulationer till födelsedagsbar
net med förhoppning att vi får ha 
henne som samlande punkt på vårt 
kansli många år framöver. 

Torbjiim Stmdquist, ordförmule 

Harald var småväxt och spenslig. 
Vänlig, ja älskvärd i sin framton ing 
hade han också en stor fond av hu
mor och ett skämtlynne som kunde 
överraska. Han var musikal iskt begå
vad, en säker sångare, som vid fes t
liga 1 i Il f1i llcn gärna roade med egna, 
skämtsamma visor. Som fo rskare var 
han ytterst noggrann och kritisk till 
alla fantaster och fantasier. Åtski lliga 
ännu gängse teorier om konstverk, 
historiska personligheter och datc
ringar avvisade han bestämt. Han 
älskade ''sitt" landskap, Västergöt
land. men den s k västgötaskolan 
trodde han inte på. Det blev cll långt 
dagsverke, som vi skall minnas med 
stor glädje. Tack Harald! 

LLt ocfl systersonen AH 

Nickel 250 år 
Idag har människor blandade känslor 
när de hör ordet "nickel''. Nickelal
lergi är den vanligaste formen av 
kontaktallergi och något som många 
lider svårt av. Men bland världens 
myntverk är det andra toner. Där 
uppskanar man metallens goda sidor. 

Allt började egentligen med den 
svenske kemisten och mineralogen 
Axel Fredrik Cronstedt ( 1722-1765) 
som 1751. i malm från Los i Häl
singland, upptäckte det nya grund
ämnet nickel. Han vann snabbt in
ternationell ryktbarhet när han skrev 
om nickelupptäckten i två uppsatser 
i Vetenskapsakademien Handlingar: 
Rön och försök gjorde med en malm
art från Los kobolt gmfvor ( 1751 ) 
och Fortslitming af rön och försök ... 
( 1754). Cronstcdt påvisade, all en 
metall i den nämnda hälsingemal
men gav förut okända reaktioner. 
Den nya metallen kallade han nickel. 
Det skulle emellertid dröja ända till 
millen av 1800- talet innan nickel 
blev en myntmeta l l. 

Första landet som utgav mynt av 
oblandad nickel var Schweiz. Della 
skedde 188 1. Den vanliga myntlegc
ringen kopparnickel började använ
das i Belgien 1861 och i USA 1866. 
l det sistnämnda landet kallas 5-ccnt
myntcn "nickel". Exemplen på alla 
mynt som därefter innehåller denna 
metall är oändliga. l Sverige infördes 
nickel i mynten 50 och l O öre 1920. 

Namnet nickel har si ll namn av 
tyskans Kupfcrnickel (ungefär "för
trollad koppar"), ell mineral som av 
tyska bergsmän kallades så, eftersom 
gruv- och bergsrået Nickel (en kort
form av Nikolaus) ansågs ha "för
gjort" det, så all man inte kunde ut
vinna dess koppar. /W 
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Ly ekofemman 
- julklappspengar 
Allt för Alla hette en tidskrift ("den 
största tidningen med den s törsta 
spridningen") som gavs ut som vec
kotidning av Åh len & Åkerlunds för
lag åren 191 2 till 1932, då den gick 
upp i Vårt Hem. Inom parentes kan 
nämnas att det var i Allt för Alla 
(AfA) under 1927 som den än idag 
pågående, tecknade serien " Kron
blom" av Elov Persson introducera
des. Samma år, i november inför den 
stundande julhelgen, önskaetc tid
skriften dela ut 10000 kronor i kon
tanter som julklappspengar till sina 
läsare. Man hade tidigare haft lotteri 
med lyckotior och lyckofemmor, och 
de senare ville man nu ta upp igen för 
utdeln ing inom en s. k. julfond. En 
nyss helt vanlig liten femma förvand
las till en stor och härlig t prasslande 
hundralapp, som man uttryckte sig. 

Utdeln ingen gick helt och hållet ut 
på slumpen. Femkronorssedlar med 
vissa årtal och nummer skulle inlösas 
med l 00 kronor vardera, när de in
lämnades eller insändes till tidning
ens redaktion på Sveavägen i Stock
holm. Men dessförinnan hade tid
ningen i största hemlighet släppt ut 
" lyckofemmorna" för att cirkulera på 
olika håll i hela landet. De kunde 
påträffas var som helst och när som 
helst. Men man hade endast tio dagar 
på sig att hitta och lämna in dem. Så 
det som först kunde ses som ett gene
röst julerbjudande (vilket det också 
var för den som vann) kostade nog 
inte tidningen så mycket i slutändan. 
Med tanke på att en arbetarlön inte 
var mer än ca fem kronor om dagen 
(manlig sådan, kvinnor hade inte mer 
än ca tre kronor), så var etthundra 
kronor en ganska bra slant. 

Kanske någon samlare av sedlar 
sedermera fick dem i sin hand. Kan-

Strandbergs Mynt 
& 

Aktiesamlaren AB 
köper och säljer 

Mynt, sedlar, ordnar, medaljer, aktiebrev 
;Udrc h;mdlingar m.m. 

charta sigillata, romsaker m.m. 

Se vår hemsida 
www.aktiesamlaren-bjb.se 

Arsenalsgatan SC, Box 7377, 103 91 Stockholm 
Tel: 08·611 01 10, Fax: 08·611 32 95 
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Ingen "lyckofemma" uum en helt vanlig femkronorssetfel av år/928. 
Typen illfroäucerades 1890 med Sittande Svea och serien a vslutadesförst /952. 

Storlek ca 120x70 mm. Foto KM K. 

ske roar det också någon att veta om 
man äger någon sådan. Här är för
teckningen över de 100 "riksbanks
sedlar med femkronorsvalör, vi lka 
nu cirkulera i allmänna rörelsen" 
(citat ur tidskri ften), som år 1927 
kunde inlösas med l 00 kronor var
dera och av Af A kallades lyckofe m
mor. Med tanke på au Riksbanken 
åren 1925-1927 gav ut 19 264 000 
sedlar lydande på fem kronor, så var 
det väl som att leta efter en nål i en 
höstack. Men vilken lysande ide, au 
låta redan tryckta sedelmynt fungera 
som lousedlar. Hur många femmor 
som verkligen löstes in av A fA med
de las inte annat än att "inlösningen 
av lyckofemmor fortgår nu mycket 
liv ligt" i näst sista numret av tid
ningen 1927. 

MGL 

1924 u 133 483 
1925 Aa 037 316 
1925 B 149 652 
1925 c 186 507 
1925 Cc 076 59 1 
1925 Cc 166 872 
1925 Cc 180 360 
1925 Dd 137 630 
1925 Dd 165 737 
1925 Ee 147 021 
1925 Ff 142 989 
1925 Ff 18 1 269 
1925 Gg 005 162 
1925 Hh 140304 
1925 R 178 594 
1925 u 050 160 
1925 u 105 8 16 
1925 w 022 790 
1925 v 032 027 
1925 v 058 897 
1925 v 078 786 
1925 w 079 340 
1925 w 105 172 
1925 w 119477 
1925 v 126 879 
1925 v 179 173 
1926 A 007 492 
1926 A 131 686 
1926 A 148 70 1 
1926 A 164 499 
1926 A 164 953 
1926 A 165 455 
1926 Aa 103 853 
1926 B 012 724 
1926 B 020 949 
1926 B 050 499 
1926 B 065 108 
1926 B 130 142 
1926 B 170 003 
1926 B 185 004 
1926 B 194 140 
1926 c 162 162 
1926 c 174 2 11 
1926 c 179 169 
1926 c 178 742 
1926 Cc 154 028 
1926 Cc 163 967 
1926 D 066 935 
1926 D 124 429 
1926 D 146 957 

1926 D 166 930 
1926 Dd 090 082 
1926 E 009 979 
1926 E 0 16 821 
1926 E 041 354 
1926 E 163 036 
1926 Ee 046 878 
1926 F 035 767 
1926 F 052 200 
1926 F 052 301 
1926 F 052 301 
1926 F 069 III 
1926 F 074 356 
1926 K 000 305 
1926 K 116644 
1926 L 125 877 
1926 L 165 022 
1926 L 180 349 
1926 M 00 1 426 
1926 M 005 671 
1926 M 057 329 
1926 M 058 993 
1926 M 1004 17 
1926 N 044 278 
926 N 123 248 
1926 N 123 249 
1926 N 130 760 
1926 Q 197 427 
1926 R 132 086 
1926 T 153 904 
1926 u 001 277 
1926 u 008429 
1926 z 044 693 
J 927 A 099 350 
1927 H 020 980 
1927 H 082 819 
1927 H 184 610 
1927 K 140 070 
1927 K 158 296 
1927 L 064 905 
1927 L 084 867 
1927 L 182 133 
1927 o 079 942 
1927 o 101 942 
1927 o 120 875 
1927 o 132 235 
1927 p 11 7 000 
1927 Q 101 426 
1927 Q 144 080 
1927 Q 163 408 
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December: 
8 Bruxellcs. Elsen sa 
8 Köln. Milnzcn & Medaillen-Galcrie 

Köln, Auktionshaus H. J. Knopek 
13-15 Mannhcim, 

2002 
Mars: 

Kurpfalzische Milnzhandlung 

12-15 Osnabrilck. Kilnker 
16 Bruxellcs, Elsen 

Du som önskar tillkämwge 
kommande auktioner eller miissor 

i auktionskalendem, 

komakta Frederic Elfver. 

Se redaktionsrllf(//1 ! 

Köp dina julklappar."" 
i Kungl. 

Myntkabinettets 
butik ! 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTIÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA AUKTIONER 

Gratis l Mynt, Frimärken 
värdering Brev, Vykon, Aktiebrev 

Inköp Handskrifter m. m. 

Bmäll katalog! Pmumuratio11 150 kr for 
komma11dt 4 katalogtr. 

~ 08-678 3217 
...... FAX08-678 1939 

MYNTKOMPANIET 
Lilla Nygatan 20 

II I 28 STOCKHOLM 

CVi tacko.It vå.Jta 
kuttdelt 

~öll det gåttgtta 
å.Jtet och öttskOlt ett 

tlleV~ig he~gl 

AHLSTRÖMS 
MYNTAUKTIONER AB 

Rådmansgatan 21 
Box 26033 103 94 STOCKHOLM 
TEL: 08-10 10 l O 0709-10 Il I l 

FAX: 08-678 77 77 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandla re, hitintills 20 företag l tio 
olika städer l landet. Föreningen är ensam l sitt slag l Sverige. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och 
utöka sina tjänster. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Rådmansgatan 21 
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM 
Tel. 08·10 10 10. Fax 08-678 77 77 

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

Dala Mynt- och frimärkshandel 
Box 307, 791 27 FALUN 
Tel. 023·142 50 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 , 371 35 KARLSKAONA 
Tel. 0455- 813 73 

Kronans Mynt 
Västra Hamngatan 6, 411 17 GÖTEBORG 
Tel. 031-13 55 81 

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

Lunds Mynthandel 
Klostergatan 5. 222 22 LUND 
TeLllax 046-14 43 69 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9, 211 35 MALMÖ 
Tel. 040-61 1 65 44 

Myntlovest Corona 
östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING 
TeLllax 0155-28 63 25 

Mynt & Medaljer 
Sveavägen 96 
Box 195 07. 104 32 STOCKHOLM 
TeLllax 08·673 34 23 

Myntsamlarnas Postorder 
Prastkragevagen 4 B, 245 63 HJÄAUP 
Tel. 040 -46 t1 40 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Karlavägan 46 
Box 5132, 102 43 STOCKHOLM 
Tel. 08-662 62 61 , Fax 08 -661 62 13 

Norrtälje Mynt AB 
Nits Farlins gränd 1 
Box 4. 761 21 NORRTÄLJE 
Tel. 0176-168 26, Fax 0176-168 56 

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

SNT 8 · 2001 

Pecunla HB 
Farlovagen 8. 245 33 STAFFANSTORP 
Tel. 046·25 21 19 

J . Pedersen Mynthandel 
Norra Strandgatan 30 
Box 1320. 251 13 HELSINGBORG 
TeLllax 042-12 25 28 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24. 503 33 BORÅS 
Tel. 033-4t 24 96. Fax 033-4t 87 55 

Sellns Mynthandel 
Regeringsgatan 6, t03 27 STOCKHOLM 
Tel. 08-41t 50 8t , Fax 08-41 1 52 23 

Strandbergs Mynthandel 
Arsenalsgatan 8 C 
Box 7377. 103 91 STOCKHOLM 
Tel. 08 ·61 t Ot 10. Fax 08- St t 32 95 

Tarneo Numlsmallcs 
Box 6235. t 02 35 STOCKHOLM 
Tel.llax 08·650 0342 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 GÖTEBORG 
Tel./fax 031 -20 81 11 

Håkan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42, 111 20 STOCKHOLM 
Tel. 08-411 08 07, Fax 08-21 21 96 
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NUMISMATISKA MEDDELANDEN XLI 

FESTSKRIFT 
TILL 

IANWISEHN 

Festskriften rymmer 25 artiklar samt en rikhaltig bib liografi. 
Totalt omfattar boken 256 sidor och innehåller många il lustrationer, varav flera i färg. 

Redaktör: Harald Nilsson. 

Artiklarna behandlar vitt sk ilda ämnen, bl.a. ordnar, medaljer, vikingatida och 
medeltida myntfynd, Timmermansordens mynt- och medaljsamling, antika mynt, 

numismatisk litteratur, personhistoria, moderna mynt, 
hundskattemärken samt utställningshistorik på Kungl. Myntkabinet tet. 

Pris 200:-
0m boken önskas hemskickad tillkommer 40:-

Boken kan bestäLlas från: 

Svenska Numismatiska Föreningen 
Banergalan 17 nb • 115 22 Stock holm · Tel 08 -G67 55 98 (onsdag-torsdag ki i0.00- 13.00) 

Pax 08-667 07 71 • E-post: snf@wincasy.sc 


