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Minnen från svensk numismatik
av Ernst Nathorst-Böös
Avsikten med dessa numismatiska
minnesanteckningar är inte att göra
gällande, att de skulle vara märkligare än något a nnat. menjag tror att
jag är en av de mycket få som idag
kan berätta om vad som h~irkommer
att återges- minnen fr~n svensk numismatik, som ändå ligger oss så
nära i tiden som 50 år.
För 50 år sedan var Stockholm en
helt annan stad än den vi idag upplever och eftersom det är min avsikt
att berätta något om en ung myntsamlares problem. mås tejag ge bakgrunden. det område inom vilket
han kunde röra sig och ve rka.
l s taden fanns t vå legaliserade höll jag nästan på att säga - mynthandlare. Den ena var D Holmbergs
mynt handel. belägen vid Regeringsgatan 44. Den andra var kapten Nils
Boberg, gemenligen kallad Nicke.
med Bobergs mynthandel, som bedrevs uppe i hans hem på S torgata n.
Till dessa fogade sig givetvis T G
Appelgren, men han höll vid denna
tid endas~ i liten omfattning öppen
mynthandeL ol:h hade vid 30-talets
början allt mer börjat ägna sig å t att
arrangera au ktioner. Slutligen fanns
där så småningom- varom jag skall
berätta mera nedan - den lilla tobaksaffären på Luntmakargata n,
bedriven av en herre som hette
Eriksson, men den var i betydligt
blygsammare format.
Svenska Numismatiska Föreningen existerade sedan länge. men
den var liten och närmast exklusiv: i
övrigt fanns det inte några samlarföreningar eller buti ker. Litteraturen var utomordentligt mager och
det e nda man hade a tt göra. var att
gå gata upp och gata ner och knacka
dörr hos antikaffärerna och fråga
om dc hade mynt. Det hade de ibland.
Min egen myntsamlarverksamhe t
började på ett ganska lustigt sätt. En
av min fars vänner, konstsamlare n
och kaptenen Gottfrid Khortz. beklagade vid e tt tillfälle min far över
att hans son så litet ville intressera
sig för de a v de bägge herrarna,
framför allt då farbror Gottfrid. så
omhuldade frimärkena. Han föres log attjag i stället s kulle börja samla mynt, och sade, att niir jag hade
fått 20 mynt skulle ha n utnä mna mig
till numis matiker kandidat och när
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jag passerade tOO-strecket s kullejag
bli numismatiker doktor.
Inte begrep jag myc ket av detta.
men titlarna lät ju lina. och dagen
därpå- en söndag- på middag hos
farfar och farmor berättade jag om
händelse n samt om att farbror Gottfrid s kä nkt mig e n grundpll\t om fem
s tycken tjeckoslovakis ka växel·
mynt i stiimpelglans (att jag inte använde det uttrycket. faller av s ig
självt). Farmor gick in i sovrummet
och kom tillbaka med några kopparslantar, som hon uppenbart hade
hämtat i en stor cigarrlåda. där farfar advokaten regelbundet lagt undan gamla slantar. som dykt upp i
dödsbon och som han då lös t in för
att underlätta arvsskiften. Vare sig
han eller farmor hade den ringaste
aning om vad gamla mynt innebar.
Fjorton dagar senare kunde jag
för farbror Gottfrid göra gällande au
jag nu kunde göra pretention på titeln numismatiker kandidat. och intresset var väck t.
Alltnog. efter några må nader hadc farfars ..samling.. fatt s läppa till
ytterligare 80 mynt och jag var välbeställd numismatiker doktor med
my nten i en prydlig, väldoftande cigarrlåda, indelad i fyra fack.
Där fick nu snart inte mynten särskilt bra plats och tilljul skä nkte mig
farmor en låda- och en ganska elegant sådan- som någon gång lär ha
varit ett syskrin, nu inredd med inte
mindre än tolv fack i den övre asken
och tre i den undre.
Tolv fack räc ker nu fö r all del inte
för den svens ka regentlängden, men
inte fler mynt än jag hade, kundejag
sortera upp dem efter kungarna, vilka jag numer till min förvåning lärt
mig e n hel del om.
Det dröjde sedan flera år innanjag
fick mitt första myntskå p, förvärvat
hos antikhand lare Falkengren på
Arsenalsgatan. Det kostade 175 kronor. hade 30 lådor och bör ha varit
tillverkat under förra delen av 1800talet i s trä ng Karl Joha nsstiL Skåpct
var nog för övrigt engelskt.
Me n hur fick man mynt på den
tiden? Till en början handlade man
dem främs t i antikhandeln. Skut in ,
en bror till de n kå nde antikhandlare n Max Skaj, hade en affiir mellan
Kommendörsgatan och Ka rlavägen. Där fanns en liten låda. troligen

T G Appefl:rens Jtriil'ltet blickar kanske
e m ot oJS ptl dt•uafoto f n 1n20-wlet. mr n
han kw u/e l'i.111 111\Tknr •·iimr t• • •\årJkilt
mm nybi1rj11rt•. il:..f ter Tll . Hb~:bug.
S•·eml.a nwni.lmtuikerJ

Mindre •·arm wir Berta Holmber~:. imu•lun·arc• III' fatlf'/'11.\' myntliane/el ifiirsroriiiJ: ur ~:ruppfom / 9331

e tt jordfynd, med förstk lassiga halvören från Erik XIV. Jag tror aldrig
Skutin hade den ri ngaste aning om
vad han iigdc, men i alla händelser
fick jag köpa dem av honom för 50
öre styc ket. Med e n vec kopeng om
25 öre och även andra trängande utgifter, dröjde det ett litet tag innan
jag hade hunni t samla ihop till 50ö ringen. Jag köpte senare ytterligare ett exemplar av honom.

Hos Forslings antikaiTår på Brunkebergstorg förvärvade jag 1932 e n
vacker Albrekt-örtug med huvudet.
Det kostade sex kronor. På Regeringsgata n köpte jag ett par Gustav
III:s riksdalrar för fem kro nor
stycket, men det fann s vid denna tid
människo r som fortfarande besökte
riksbanken och växlade in dem för
fyra kronor. Jag har e n känsla av att
tjä nstemän vid ett par tillfällen lyc kades förvärva sådana exemplar.
som därige nom undgic k nedsmältning.
Antikha ndla ren Max Skaj hade
mynt. men ha n var inte alltid rolig
för en s kolpojke a tt ha att göra med .
Ha n hade en 2/3 riksdaler Gustav III
av de n tidigare typen med bägge
värdebeloppen utsatta. Den skulle
kosta 3:50 och när jag efter flera
veckors s lit lyckats få ihop de tta belopp, förklarade han att nu kostade
den 4:50. Jag var så o nd på honom
attjag kunnat börja stortjuta, men så
småningom samsades vi kring fyra
kronor.
Men hos de flesta av a ntik handJarna fa nns det inte mycket att göra.
Udda slanta r, som för den intresserade myntsamlaren s nart blev vardagsmat.
J Falun regerade vid denna tidpunkt en antikhandlare vid namn
Lennarthson. Han hade ett något
diskutabelt rykte när det gällde försäljningen av silver och framfö r allt
tenn och det sades skvalle rvägen att
han själv tillverkade eller anskaffade tennstä mpla r. Om de n frågan kan
jag inte döma. men han hade en del
bra mynt. bland a nnat en Gustav
Vasa 2 öre klipping, kvadratisk, vilken han erbjöd mig att köpa för 50
kronor.
Jag vädjade till pappa, som kom
med den på tagliga motfrågan: ''Är
du säker på att den är äkta?". Jag
föreslog då Lennnerthson att jag
s kulle få betala 50 kronor och få igen
pengarna om Kungl Myntkabinette t
sade a tt den var falsk. Detta vägrade
Lennerthson ... "Priset ä r inte särs kilt högt". sade ha n. "och vill ni
köpa mynte t tar ni också ta e n risk ...
J ag fick därfö r inte köpa det. Och
därmed är vi inne på den verkliga
myntha ndeln . Låt oss ta dem i boks tavsordning.
Appelgren hade, vid den tidpunkt
då jag började göra direkta affiirer
med honom, '' butiken" i s itt he m på
Södcr i närhete n av Högalidskyrkan, och dit for jag och förvä rvade
efter en av hans a uktioner e n ö rtug

Fiir l'll f3·t1rs skolpojke •·t•rkade mylll·
lumdlart•ll Nickl' Bobl'rf.: myckl'l J!lllll·
mal. Kall hall ha •·arit -15 1ir mi r dl'tta
.fow IIIJ.!.! 1933? ( Fijrs toriiiJ.! ur.fikr~tt1ell
dt').

från kung Hans, Stockholm. De n
kostade tio kro nor, vilket verkligen
var ett favörpris. Men Appelgren
var en gentemot ungdomen positiv
och vänlig person och när ha n sedan
fick prata ut om s in avsky för Vitterhe tsakademie n, Thordeman och
Ras musson - allt med sin grund i
den berömda tabellstriden 1933/34blev så s må ningom helt mä ns klig.
Me n nog föreföll han för skolpojke n
gans ka butter när man pratade med
ho nom fö re ha ns a uktioner, liksom
då ha n satt och ledde dessa.
Auktionerna hölls på Boka uktionskammarens lokaler uppe på
Klarabergsga ta n om kvällarna. Visningen ägde rum på förmiddagen.
Diir fann s ett ston rum - inte det.
där bokau ktio nerna hölls - och
kring detta bänkade sig samtliga
som hade lus t att handla hos ho nom.
i regel e tt 20-tal personer. Appelgren höll själv auktionen: det förekom e n paus på en tio minuter någon
gång. men såvitt jag erinrar mig
bjöds det vare s ig vått eller to rrt vid
dc till rällena. Priserna drevs ej upp
av Appelgrcn. Ha n gjorde säke rligen inte ofta inköp för s in egen rörelse utan lät kunderna själva bestämma prissiittningen. Hans kataloger
var välskrivna och kvalite tsbeteckningarna omutligt hederliga.
Jag köpte vid ett tillfälle- 1934för ganska s tora pengar. Min far hadc vid den tidpunkten kommit till

insikt om att mitt intresse för mynt
verkligen var seriöst. och gav mig
ett så pass fantasibetonat belopp
som 200 kronor. Gi ve tvis med de n
utomordentliga förutsättningen a tt
jag skulle kunna redogöra för honom varför jag hade betalt ett visst
belopp för ett give t mynt. Pil den
a uktionen minnsjag attjag ropade in
e n Karl X Gustavs riksdale r fö r 49
kronor och 50 öre samt en Karl X Il s
halvdalers plåt för 13 kronor.
Appelgren fick ju så små ningom i
uppdrag att sälja den stora Be rnhard
Olofssonska samlingen. me n då hade min far redan dött och jag gick
inte ofta på myntauktioner. Det
fanns inga pengar till sådana extravaganser och jag har en ganska sto r
lucka i min kontakt med mynthan·
deln frå n 1936 fram till 1939 elle r
1940. Detta hindrade givetvis inte för att skjuta in e n parentes- att jag
all t fortfarande nötte skosulo r
stockholmsgata upp och ned i ett
oftast ganska fö rgäves bedrive t letande efter ''d yr barhe ter" hos mynthandeln.
Näst i bokstavsordning kommer
Nicke Boberg. Denne Bobe rg var,
tror jag, fortifikatio nsofficer. gift
med ett driftigt och dugligt fruntirnmer, Gerda Boberg, som hade a ntikhandel i hörnet av Artillerigatan och
Storgatan, dä r nu Industrifö rbundet
har sina lokaler och dä r S E-banken
har en inrättning. Den vägen flöt de t
väl in en del mynt. Me n Nic ke Boberg hade haft turen att lä sälja den
stora Cavalliska kopparmyntsamlingen plus ett par andra inte oävna
samlingar och han hade samarbetat.
på ett för honom ganska fruktbart
sätt. med Appelgren. Det samarbe·
tet pågick nog genom alla å r.
Nicke Bobcrg köpte så s må ningom det kafe på Kommendö rsgatan
där nu Östergök ligger- månntro det
inte redan då hade det namnet - och
eftersom han var något fallen för pokulerande, kom mynthandel n emellan. Ha n satt ganska gärna nere på
sitt kafe och drack öl med e n elle r
annan likasinnad bekant.
Hemma i bostaden hade ha n som
sagt mynthandeln. som bedrevs i e n
helt tillfredsställande oordning i e tt
av våningens rum. Där stod stora
glasmontrar, kanske var det Cavallis, fyllda med allsköns bri\te. Han
hade en bredare samling utlä nds ka
mynt än till och med Holmberg i
lager, va rom hans lage rkataloger
bär en hel del vittnesbörd. Titta till
exempel på mängden ryska mynt .
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som han en gång salubjöd under början av 30-talct. Dit fick nu ynglingar
komma upp och bedriva handel. Boberg var odiskutabelt billig. Skötte
man sig väl i skolan och fick ett bra
historiebetyg fick man dessutom ett
mynt i premium.
Nicke Bobcrg var god vän till farbror Gottfrid och pappa hade träffat
honom någon gång hemma hos
Khort zarna, vilket givetvis inte försäJmade min ställning. Ändå var det
litet av ett företag all gå till Nicke
Boberg. ty han var inte alltid hemma
utan fann s på kafeet och att gå dit in
och skrapa fot och be att få köpa
mynt kändes inte sårskilt lustbctonat för reals koleelevcn.
Erikssons mynthandel var egentligen en tobakshandel, som låg nere
på Luntmakargaa n ganska niira
Odengatan och bedrevs av Eriksson, vars förnamn definitivt har fallit mig ur minnet. Själva mynthandeln var ett hörn av den ganska stora
tobakshandeln. där han givetvi
också sålde tidningar och litet annat. Mynten fanns i öppna trälådor.
I dem fick man plocka under Erik sons eller hans mycket jovialiska
hustrus kontroll. Någon gång tror
jag också en dotter i familjen hjälpte
till. Eriksson var ganska luguber.
men kunde någon gång slå till ett
s kämt. Gjorde han en god affär blev
ha[l mycket nöjd. Jag har väl aldrig
sett honom så upprymd som den
gången. då han köpt en 5-kopek
präglad i Avesta för en spottstyver.
Eriksson var definitivt billigare än
både Appelgren och Boberg för att
inte tala om Holmberg och till honom gick ganska mycket av mina
veckopengar. Det var så trevligt att
sitta nere i den där affären och
plocka bland mynten och han hade
ganska hyggliga ting a tt salubjuda,
sällan något guld men bra koppar.
Han hade också utländska myn t
men dem brydde man sig inte om.
antagligen ungdomligt oförstånd.
Ja, pengar, det hade man ju i regel
inte vid annat än mycket högtidliga
tillfällen. Jag minns. attjag 1932 förvandlade ett bidrag om inte mindre
än 10 kronor för att resa tur och
retur Hedemora (där min mormor
bodde) och se på motortävlingar. till
e n, kan det ha varit 4-mark Karl IX.
Jag tror. att det var en ganska förståndig affär.
Tillägas bör kanske också. att ytterligare en mynthandel av samma
typ-antikvariat-tobakshandel- bedrevs nere i Klarakvarteren. av en
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utomordentligt älskvärd, tandlös
herre. som hette Geijer. där man
också mycket billigt kunde få enkla
mynt. ibland i förvånansv~irt god
kvalitet. Jag minns. när jag köpte ett
Kristinaöre i 01 där nere för 2:50.
Den fjärde mynthandlaren -eller
s ka vi säga handlerskan - var Berta
Holmberg, som övertagit faderns
gamla företag. Hon var minsann
ganska formidabel och skrnckinjagandc. det syns nog på fotografierna. Sc till exempel på det fotografi som togs på SN F:s 60årsjubileum.
Man ringde på, dörren öppnades
nere i hemmet på Regeringsgatan 44
några centimeter och frågan ställdes
vad man ville. När man då uttryckte
en önskan att köpa mynt kom niista
fråga: ''Har du några pengar då?"
och sen s läpptes man motvilligt in.
Berta Holmberg tog omedelbart
kommandot när man skulle köpa
mynt och hon var inte att leka med.
Kritik tolererades inte. Man kom in i
hennes arbetsrum från en mörk och
inte sårskilt väldoftande tambur.
Där inne fanns ett bord. bakom detta ett par myntskåp och på ena s idan
av bordet placerade sig nu Berta
Holmberg medan kunden fick sitta
på andra sida n. Detta gällde vanliga
kunder. Mer personliga kunder togs
emot inne i vardagsrummet. men då
giilldc det verkligen inte att köpa
Gustav Il Adolf halvören i l '! för 2
kronor.
Det retade en att behöva gå till
Berta Holmberg därför att hennes
priser låg påtagligt högre iin både
Appclgrens och Bobcrgs, men å
andra s idan hade nöden ingen lag;
hon hade dåförtiden ett mycket stort
lager av svenska mynt. l motsats till
både Appelgrcn och Boberg struntadc hon i att för ungdome n underst ryka vikten av a tt alltid köpa mynt i
biista kvaliteterna. om detta lät sig
göra. För henne var mynthandeln en
inkomstkälla och det var henne gans ka likgiltigt i vilken utsträckning
man köpte bra eller mindre bra
mynt, i varje fall om man var en
kund i min ålder och samhällsställning. Ovanpå vadjag nu harberiittat
vill jag emellertid göra den rcserva·
tionen a tt hon vid min konfirmation
siinde mig en Fredrik l:s 1/4 dukat ,
vilket var både vänligt och generöst.
Det är möjligt att hon bakom s itt
trumpna och synnerligen striiva och
trå kiga sått dolde både ömhet och
vänlighet - men dolde det gjorde
hon med besked.

Sina auktioner höll hon i sitt vardagsrum. som alltså låg innanför
själva mynthandelslokalen. Där hade var och en sig plats tilldelad, reserverat med ett kort med namnet.
Jag såg aldrig någon a nnan mynthandlare besöka henne, men hon
besökte å a ndra sidan inte heller
vare s ig Boberg eller Appelgren.
Mellan dessa bägge grupper förekom inte någon som helst kontakt.
Själv gick jag på ett par Berta
Holmberg-auktioner. Mitt första
auktionsköp gjorde jag för övrigt
hos henne - en Kristina-riksdaler i
ganska hygglig kvalitet för 10 kronor.
Hennes bror Carl Holmberg var
vid denna tidpunkt kassör i Svenska
Numismatiska Föreningen. Han
bodde uppe vid Sankt E riksplan och
till honom drog man åstad när man
sökte inträde till SN F. Farfar hade
förklarat. attjag som 14-åring var på
tok för ung för att komma med i
SNF, men man tog emot mig med
viss välvilja och året därpå skrev
min far in mig som s tändig medlem.
Detta inträffade 1933. Det var det
åre t föreningen hadejubilcum. Detta ägde rum på Rosenbad och jag
fick vara med på sjiilva middagen
men var bestämt tillsagd a tt gå hem
genast efteråt. På fotograferingen
som ägde rum kom jag därför inte
heller med. Nästa dag vardet utOykt
till Uppsala och då ~kte jag med
Karl Algot Jahnsson som ju var son
till Hallbergs Jean Jahnsson och
följaktligen god vän med familjen,
varför jag fick sitta i hans s tora Cadillac. Där å kte för övrigt, om jag
minns rätt , Bengt Thordeman och
Berta Holmberg, men jag kan missminna mig. Jag minns professor Sune Lindqvists utomorde ntligt livfulIn demonstration av Rudbecks anatomiska teater, hur jag fi ck s maka
mjöd i Uppsala och den glada lunchen på Flustret. Hemv~igcn togs
förbi Linnes Hammarby och Mora
Stenar. För den. som levde i en gans ka skyddad och lugn tillvaro som
jag, var detta en utomordentligt s tor
upplevelse.
Föreningen hade då genom den
Svenssonska donationen förvärvat
fastigheten på Kungstensgatan. Där
hade man genom tillskott fått ihop
e tt enkelt möblemang. Där hölls
klubbkvällar med någonting som antagligen var mest likt en huggsexa
och där s tod i det inners ta rummet
den Svenssonska samlingen av alls köns ting.

mina knapphändiga dagboksanteckningar står det "SNF:s juhileum.~(es(':
människorna den gängen ser Pi hiir
( 1933). Foto Ate/je Kaudem.

Jag slängde väl något öga i de välfyllda lådorna, men jag minns mer
de glada ropen och de röda ansiktena, som bar vittnesbörd om att supen hade varit läcker. Själv lär jag
väl ha hållit mig till köttbullar och
med förakt sett på annan smörgåsbordsspis.
Det var under andra hälften av
30-talet som Svenska Numismatiska Föreningen började med sina
auktioner under ledning av Ernst W
Nilsson. Auktionerna förrättades
senare regelbundet av C G Hesselblad och som utropare hade han
vaktmästaren, senare rustmästare
Gösta Wicksell. Ett par år efter kriget anlitades även överstelöjtnanten
Georg de Laval, som kommenlerade auktionerna på ett mycket oefterhärmligt sätt och som givetvis bedrev stark propaganda för sitt
huvudintresse, samlandet av grekiska och romers ka mynt.
Sedan det nya Statens Historiska
Museums tillkomst ägde auktioner-

na rum i lunchrummet, sällan i föreläsningssalen på museet. Här köpte
man nu gärna mynt. l mitt fall var
det till en början ambitionen att få
ett mynt från varje svensk kung.
åtminstone fr o m Gustav Vasa och
det var inte alldeles ogörligt. Jag hade tidigt ett Gustav Vasa 2-öre och
köpte ju ett Erik XIV 1/2-öre och
sedan var det, som det heter, raka
spåret, framför allt som jag redan
1934 lyckades byta en I-öring kopparmynt 1768, som hade en något
bredare sköld än vad Kungl Myntkabinettets exemplar hade. mot ett
l-öre från Sigismund, emedan min
mor hade gått på myntauktioner och
inte haft bättre förs tånd än att hon
hade bjudit över Rasmusson. som
representerade Myntkabinettet. Då
jag nu hade fått ett mynt från vmje
regent , var jag givetvis mycket nöjd
- det skulle bli mera.
Ett kärt tillhåll förden som sysslade med numis matik var givetvis
Kungl Myntkabinettet. Det var vid
denna tidpunkt (före l 939) inrym t i
bottenvåningen pa Nationalmuseum. Dit vallfärdade man för att träffa den s nälle konservator C G Hesselblad, som lödde ihop ett Erik

XIV:s 4-öre, som gått mittitu. Lödningen höll inte särskilt väl och han
fick göra om den ett par gånger, innan det detinitivt kasserades som
obrukbart. Där träffade man den utomordentligt allvarlige Nils Ludvig
Rasmusson och den ännu mer vördnadsbjudande Bengt Thordeman.
som man gick ner och ställde alldeles säkert fullständigt onödiga frågor till. Dit gick man på gråa söndagspromenader för att demonstrera myntsamlingen för sina föräldrar
eller hembiträdet Signe eller någon
annan. som ville ösa ur min vishets
brunnar. Samlingen var klart och
överskådligt utställd men inte hade
den mycket gemensamt med dagens
Kungl Myntkabinett. För medaljerna hade jag ringa intresse. Mitt verkliga medaljintresse började egentligen med den ungerska medaljutställningen , som ägde rum år 1936.
På Kungl Myntkabinettet i sagda
bottenlokal hölls också den stora
Lödösestampsdebatten, där professor Carl Benedicks företog provpräglingar med stampen- från början av 1300-talet -i handen. Eftersom man numera är ganska överens
om att stampen kan ha varit ett falsk183

myntarverktyg måste vi väl säga
att vad professor Benedicks lyckades bevisa var att falskmyntarna
kommit fram till en ganska bra präglingsform. Debatten kryeNades av
replikskiften mellan Bengt Thorde~ man, hela tiden med lika saklig röst,
men i vars svar man väl förmärkte
en tillbakahållen hetta, och Efraim
Lundmarks litet mer försmädliga
och överlägsna attityd.
En av provpräglingarna låg kvar
på bordet och jag s tack de n samvetslöst i fickan. Den är numera införlivad med Kungl Myntkabi nettet ...
De föreningsmedlemmar man
mötte var inte så många. Där fanns
Sabelström, om vilken man visste,
att han hade en stor myntsamling,
där var Georg de Laval, som visade
den unge pojken ett stort och utomordentligt älskvärt intresse och till
och med bjöd in mig att bese hans
vackra svenska myntsamling i hemmet på Karlavägen, där han då bodde. Där var gamle Axel Wahlstedt.
sydsvensk och god vän till Gottfrid
Khortz - till honom hade jag alltså
e n klar introduktion - och han tog
också emot mig i sitt hem. Kort före
sin död 1943 erbjöd han mig att köpa
sin myntsamling. Torgny Lindgren
och jag övervägde det allvarligt.
men medan våra överväganden pågick, köptes samlingen av Pedersen
i Borås. Där fanns Ebeling. högs t
magnifik och lika sirlig som då han
fungerade som major domus hos
Sörmans i butiken vid Regeringsgatan 5, där han tog emot klädd i jackett.
En annan myntsamling, som jag
hade en del kontakt med , var Erik
Dahls i Hedemora. Erik Dahl hade
varit rådman i s taden och samlade
mynt redan vid 1900-talets början.
Han var känd som en person, som
donerat en nästan äk ta Hedmoraklippning till Hedemora Gammelgård. Det var i själva verket en Kristian Il:s klipping. fruktansvärt nedsliten, och om vilken det sades. att
den hade hittats under en sten utanför Mora kyrka. Myntet är nu mera
D(igboksantl!ckningarfrån JO·taletsfiirsta hii/fr redtw isar •·eckoliga siindatu he·
sök på Narionalmusa r. ofra i siillskap
med olika sliiktinl!ar.fiir all de alla skulle
invigas i numismlllikens mvsrerirr. Så
här redde sig Kungl Myntkabinettets IIIställning före stiingnin[!e/1 hösten / 939.
D<'n hade då rc•l'iderats oclr moderni.sc··
rats 1m der 1920-ta/er. Fnto A TA.
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Så hiir mö/le j ag den III!J! l' amanuense/l
Nils Lud1·ig Rasmus.w n. fom tt•/1 och
saklip i Sl'tlft'll men mycket iilshtlrd mot

de11 frt1J!••ise skolpojke/l. Foto frt1n
Kunx l Myntkabillt'l/ets lokaler i Nationalmuseum pt1 JO-talet. ATA.

All färs/a ;:tln~ten komma in Ii/l llt'lll!l
Tlwrdeman, tfti C'lreffiir Kun;:/ Myllll.a·
binellel. l'ftr 1111 triida in i t/('( allra lu•li·
gast e. Menmt•d t1rt•n ble1· del e/f pri1·ile·
gimn au be.HII.a t'll beullllrtttl oclr l.iir
l"tin. Foul/ (A TA Jtir jrt111 1930·/all'l. /iirt•
flyunilll!l'll ur NaliollalmuseCI. /1iim·
rumm l'! mm Skrppslwlmc·niS!riimmc•n
innehaJ i da;: tll' Porlriillarkh·ef.

förkommet. Den Dahlska samling·
en, som innehöll en hel del vackra
svenska silvermynt. förvärvades se·
dermera av Bertel Tingström.
Jag fick tidigt min fars stöd au
skaffa lineratur och min första bok.
där jag fick någorlunda översyn
över vad som hade präglats. varfak·
tiskt Oldenburgs samling. men vid
det tillfället köpte jag också Holmbergs lilla årtalsförtcckning, i vilken
jag givetvis gjorde understrykningar. Självfallet grasserade fullständighetsdjävulen hos mig och jag
drömde om all ha varje årtal av varje
valör. Det skulle dröja en bra bit in
på 40-talet, innanjag insåg. au detta
var ett ganska meningslöst säll au
samla mynt och en hopplöst före-

tag. Niir jag sedan hade Oldenburg
och Holmberg, som jag nyss har
sagt. gick jakten mot vidare liueratur. Genom min fars fortfarande
älskvärda stöd skaffade jag Numismatiskn Meddelanden utom del 17
medaljbe(Hyckert-Lilienbergs
skrivning). som jag inte hade någon
anviindning för. Jag var som sagt
totalt ointresserad av medaljer före
den nämnda utställningen. Jag fick
en arennerexemplar, som hade ägts
av både Bror Emil Hildebrand och
Cavalli. men vars namnteckningar
jag inte ansåg mig våga komplenera
med min eget namn förrän 1950.
Jag skafTade mig även några smärre andra skrifter såsom Dijkman.
somjag köpte hos Klemmings antikvariat för det någorlunda anspd\kslösa beloppet 6 kronor. Sedan hade
jag litet myntkatalogeroch som konfirmationspresent fick jag av min
mormor Bruuns förteckning över
dennes samling. Någon utländsk litteratur bestod jag mig inte med förrän framemot 1940. Då hade
jag redan fö rvärvat A W Stiern·
stedts böcker om kopparmyntning-

en och Bengt Thordemans 1936 ny·
utkomna verk om sven ka medel·
tidsmynt. som jag givetvis luderade utomordentligt ivrigt.
Av många tokiga ideer jag hade
var. innan jag av min far erhöll
Oldenbum, alt skriva av denna katalog. men sedan jag hade märkt hur
mycket tid det tog att skriva de för·
sta sidorna. avstod jag friln fö rsöket.
Jag har ovan nämnt mitt mynt·
skåp. När detta var förviirvat. jag
tror 1933. textade min mor. om bevars hade gått på Tek ni ka Skolan i
Stockholm . mycket eleganta etiketter till de olika lådorna och så nynadc jag in från farm ors gamla ~ybe
hörslåda med dc betydligt fiirre
facken. Lådorna kläddes mycket
elegant med mörkblå sammet och
det var mycket resonemang om att
sammeten skulle vara fri från arsenik, som av någon anledning någon
familjemedlem kände till var farlig
för mynt.
Jag har lyckligt vis en del anteckningarom hur min samling växte till.
Den 10 augusti 1933 uppgick den
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till 308 mynt, varav 236 svenska,
resten utlä ndska och ett 20-tal medaljer, som jag väl fått i present någonstans ifrån. Ett år senare hade
samlingen vuxit till 376 och året därpå, 1935, till 382. Alla sitTrorna gäller svenska mynt. De utländska
myntensantal hade vuxit till119 och
medaljerna till 47 men nu kommer
en stagnationsperiod, om givetvis
sammanhängde med min fars död
och de ändrade ekonomiska förhållandena. 1936 hade min svenska
myntsamling växt till427 men två är
senare uppgick den till435. vilket ju
inte var en särskilt imponerande tillväxt. De utländska mynten samt
medaljerna hade inte heller växt till
särskilt mycket.

Kungl Myntkabinettet
Statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 13-17. 2 t r
Stockholm
(Buss nr 42. 44 och 69
till Historiska museerna,
tunnelbana till Karlaplanl

Utställningar: Svenska mynt
från 1000·talet till nutid,
Mynt från forna svenska
besi ttningar, Världens mynt
under 25 århundraden,
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens konsthistoria
Museet :
Tisdag-söndag 11-16
Måndag stängt
Besökstid: tisd 13- 16
Postadress: Box 5405,
114 84 Stockholm
Tel : 08·63 07 70
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Det numismatiska året 1881
Av lan Wisehn
l Antikvarisk-topografiska arkivet
(A T A) på Storgatan 41. Stockholm
finn s en urklippssamling som ihopsamlats av J O Wed berg under slutet
av 1800·talet och början av 1900talet.
Johan Otto Wedberg föddes i
Stockholm den 31 mars 1826 och var
till yrket justitieråd. Han var en
storsamlare av mynt och medaljer,
en av Svenska Numismatiska Föreningens grundare och dess ordförande 190~6. Hans samling åldes
vid T G Appelgrens auktioner 1912
(katalogerna nr 15, 16och 17). Wedberg avled i Stockholm den l Ofebruari 19 12 vid 86 års ålder.
Urklippen är inklistrade i böcker
från 1700-wlet vars ursprungliga sidor rivits ur och ersatt med vita
blad. Samlingen innehäller klipp
från 1600-talets slut fram till 1911.
Under ftr 1881 hiinde det mycket
som iir av numismatiskt intresse.
Hiir nedan redovisas ett litet urval
av dessa händelser samt annonser
med numismatisk innebörd som
fanns i dagspressen.
Den 3 och Il februari säldes en
pollettsamling vid Stockholms bokauktionskammare. l samband med
auktionen trycktes katalogen,
Stockholmspolletterna. Sammanlagt s!'lldcs mer än 2 800 polletter
(Hägerströms samling). Redan den
4 februari gick en samling svenska
guld-. silver- och kopparmynt (inkl
plåtmynt) under klubban på samma
sttille.
l februari månad hittades ett solidusmynt från kejsar Valens. regeringstid 367-375. i Njurunda sn, Medelpad. tillsammans med en bronskittel. bronssölja. slät fingerring av
guld m m. Fyndet påträtTades av arbetarna Elias Zetterberg och Nils
Hedlund vid borttagandet av en ska-

dad gravhög pä ett hemman tillhörigt grosshandlare A P Hedberg i
Sundsvall. Upphittama fick 50 kronor i inlösensumma. (SM H/KMK
inv nr6772. Ulla Westermark: Fynd
av äldre romerska guldmynt i Kungl
Myntkabinettets samling. NNUM.
1980 nr 5. s 103).
Den 19 april startade den internationella myntkonferensen i Paris (se
MYNTKONTAKT 1978. s 104).
Lea Ahlborn. vårt lands myntgravör 1853-97. fick en utmärkelse av
American Numismatic and Archacological Society i New York den 16
februari. Samtidigt blev hon vald till
permanent korresponderande ledamot i detta sällskap. Lea Ahlborn
blev den första kvinnan och den
andra europeen som fått den äran.
Mynt. medaljer. polletter och
sedlar som tillhört direktören J G
Ciason m fl såldes den 26 och 29
mars hos Bokauktionskammare n på
Riddarholmen. Kataloger till dessa
auktioner fanns att tillgå hos C
Gartz, Bokauktionskammarcn, 1-1
Bukowski, Jakobstorg 3 samt hos
Otto Heilborn. Slussplan 63 (denne
mottog även uppdrag för inrop).
Stor konstauktion den 7 maj, lokal de Fria Konsternas Akademi.
Medaljer m m ur professor J C Boklunds samling säldes. Tryckt förteckning såldes genom H Oukowskis konsthandel.
"Antiqviteter och mynt frå n Romarnes och Ptolemeernas tid i
Egypten finnas till salu. Adress:
Längholmsvarfvet, Kapten Ekeberg. Katalog och prislista at t bese å
Dagbladskontoret i Storkyrkobrinken.''
"Sven ka Mynt och Polletter säljes billigt av G A von Sivers & Co.
Lilla Nygatan 13 ...
Myntfynd från det nordiska sju-

Minnes-Meda]jer,

Kulörta Lyktor,
1tort a.r,....}, bUllia pri«r,

c. W. TiDSTRÖM,
15 Stora Ny,;ata11 15.
r. d. Edv. Schntldltrs Papperab&ndtl,

årskriget hade gjorts i Varbergstrakten. Danska silverklippingar. markmynt från 1562 och 1564 samt en
mindre klipping. l skilling 1563. Tidigare hade man på samma plats hittat en välbibehållen Erik XlV :s riksdaler.
Vid upptagande av sten på en ''tobakstomt'' i Nymö (l mil från Århus), Skåne, fann soldaten Nyström
en större ask av koppar med lock .
Asken innehöll 487 stvcken större
och mindre silvermyn't från 1600talets slut och några från år 1710.
Dessa mynt kan ha grävts ner i jorden i samband med den danska invasionen av Skåne 171O.
Myndigheterna varnar för att falska lO kronor guldmynt från är 1873
cirkulerar.
" Myntsamling. över 300 mynt.
deraf96 silfver, en antik Möbel. Soffa m m säljes billigt i Klädståndsboden, Svartmannagatan 2 C...
STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH MYNTKABINETT
Som dessa samlingar hittills hflllits öppna för allmänheten endast
under två förmiddagar i veckan har
från museets sida b'Cgärts att under
den ljusare årstiden , mot en avgift
av 25 öre/person, hålla dem öppna
varje onsdag eftermiddag kl 5- 7.
"Svenska Numismatiska Föreningen har årsmöte Måndagen den
23 maj kl 6 e m i huset No 29 Storgatan 2 tr upp dörren till venster."
Falska silvermynt har kommit i
omlopp i Skåne.
En medaljutställning anordnades
i Göteborg av Kungl medaljgravören fru Lea Ahlborn . Sammanlagt
utställdes 105 st medaljer.
"Jordfynd på Gotland, hittade i
Store Enbjänne i Hogrän. större
samling anglosachsiska. tyska samt
några arabiska silfvermynt, silfvertenar m m - allt förvarat i en lerkruka.''

Vidjordbruksarbete i Mute. Rolfs- l "Heskrifning ufvor frami . fri h. A. W.
Stiernst('dt~ norska och danska mynt·
torps sn. Halland. hittades en stor
knhiuott" ar ru~riktn p;\ en nyligen ulgir•en
medalj av tenn. slagen i anledning av
publikolion. Frih. SliernSiedl eflerle mnade •id
sin d öd, ((•rulom sin ulm.tr~la umling ar sven·
Carl Xll: s död.
ska my1H, h,·~rorvcr fullstandig tryc kt förteck·
En samling fal ska sedlar påträffaning utkom s istlidet år, ~hen vackr.a och rik·
tles ien a viiden tjänstemans sterbhus
halliga s.mlingar ar anlika och ull~ndska mrol 1
i Varberg och som han under sin
vrver hvilka, t nligl den aOidnes önskan, ror·
l edningar blirvit uppgjorda ror all i 1ryck ul·
tjänsteutövning lagt beslag på. Där
girvos. Del år med anledning deror, som den
fanns sådana som ritats för hand och
ornn n ämnda bu krirning• n nu ulkommil, ocb
shll
e n S~t$kild sldan or.·er de anlika grdish
litograferats. några förvillande lika
och romt nka mynlen omkring 3,000 andra sämre. Nämnas kan "gröna 10 sn
.. rt utgifuJ.
rdr banco. 1838 och 1839, efterapaDe l nonka mynlhbinelltl ulgOrrs ar 199
mynt, de rar 59 obe slimd• braklt altr rrin 12:e
de Östgöta banks ljusa tior riksmynt
och 13 :e århundradtna. Otn Unga u dtn ar
från 1860 och 186 1. föreställande
a ndra mynt börju mtcl S•erre Sig urduons
Örebro enskilda banks tior. m m...
( lli7- 1202) Trondhjem.sbrokteal och slulu
med 1877 l rs e ii·Ore.
Kan de ha hört till P. Stenbergs proOr t dilnska myntlubineltel, 4 Jb nummr:r, bUrduktion? Se härom Numismatiska
ju med Knul den slores (10 18 -1 035) mynt
Meddelanden XXXI. s2 llff.
ocb glr si hda den ort. invtcklade konung•·
Ungden igenom.
Myntkonvention med Danmark .
l Frib. Sliernsledu samling a r srtnsk• mynt .,
"Herrar Myntsamlare!"
dl d till en privat man i Finl.1nd i mr n '
"l a nseende till resa försåtjas i hu- lredan
den oruo oamnda beskrirningeo meddebs, >Il
set No 5 vid Holliindaregatan. till
rrig• somlingarn a ulbjudas lill salu! all anl•uJ
moltagas 5 bvarje lands mynl ror sog, all m) u·
venster in på gården 2 tr upp. en
en i >llm l uht l oro m1·ck•t r >l bihehl lloa u nll
större samling gamla mynt och 4 st
all ~nbud och (örfr.ågning~r kunna inJ.att•IJ' till
vac kra Bladväxter, planterade i fibrr Ouo Htilborn, Skeppshron 40, och Il. llu
kow sk i, Jakobslorg 4.
nare krukor ...
3 600 silvermynt funna på Gotland vid Folke i Niir sn av drängen
Den framstå ende forskaren och samlaJ oh . Ahlqvist och husbonden Albert
ren A W Stiemsredr var en at• SNF:s
Sandqvist.
gmndare 1873 och den ordförande till
Lea Ahlborns Förmälnings- sin död 1880. Den "pri1·ate man" som
köpt hans svenska sam/in;:: var den flnMedalj försäljes genom Stockholrns
/lindske läkaren H F Ante//. Som bekant
Expressbyrå. pris: i vit metall. l kr/
donerade han sin Sltmlin;:: och en miljon
st. förkopprad l kr 50 öre.
guldmark ri/1 flnska staten. Samlingen
"Passande Julklapp!''
ligger i Finlands Nationalmuseum.~
"En mynt- och medaljsamling,
nn•mkabinell uch hestl!!s av dem som
bestående av 550 st ex. sällsynta.
deltog i SNF.·s oktoher;esa.
siiljes tillsammans med dithörande
mahognyskåp för 125 kr. Jernbode n Vii stertå ngga ta.;.:.nC!....!.I~
9"----:------~--=--=-----=--=----:::----::--Kopparmynt med "gubbar" glilla,
1aom bekant, ej som lagligt betalningsmedel

~

ö.

längre än till och med ntglingen af denna
mllnad. Det torde derfor vara skäl att sä
snart som möjligt i banker och allmänna j
kasl!or ~ör~ si~ af med dessa mynt.
·

HVARJEHÄNDA.
i\IiJmesYcrs, (rr Helsingen).
Om koppnrslnut med •gubbe> l>å cln fhr,
l\lius, att i allmän rörelse ltau går Blott detta år.
V ill jernviig, post\ tull, telegrnf cl~rtill ,
I kronans uppbön än den gälla v1ll
Till i npril.
Se'n får cln gå, om än clerpfl CJ pank,
0 <'1J forntsatt, ditt mynt iir ntnn muk.
Till Rikets bank.

Hos SAMSON & WALLIN (Drott·
niuggatnn 7, hörnet af Frcdsgatnn) i dag
utkommit:

Anglosachsiska Mynt

i Svenska Kungliga Myntkabinettet,
funna i Sveriges jord, ordnade oc1, ut.oifna. nf Bror Emil Bildebraucl.
Ny tillökt upp lnga. Pris 10 kronor.
(f>70.)

Detra gä/~de en.dast myntslagna enligt 1855 å.rs
ntordnlltf.! (nksm ) nt). Ah/re kopparsiawar an
så indrogs Ul76 . Se MYN TKONTAKT /980. s
163ff.
III)

Denna

l'ikti~:a kara/o~:

lllll'iimls iimw. /Jen tryck·

res i l 000 ex och •·ar i w e ur.l't1Jd .fiir riin j(irlll1!-!or

decennium sedan .

(Reprofoto: J Tamsalu. KMK)
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Kompletterande uppgifter om fyra
vikingatida skattfynd från 1800-talets
början
Av Kenneth Jonsson
På Antikvarisk Topografiska Arkivet i Stockholm förvaras en förtecknmg över "äldre Utländska Guldoch S ilfwer-Mynt . hwilka blifwit
funna i Swensk jord , och förvaras i
Provincialläkaren Otto Chr. Ekmans Myntsamling i CaJmar år
1834". Det intressanta med denna
förteckning är att fyndorterna anges
för de flesta av mynte n. Det är min
förhoppning a tt vid ett senare tillfälle lä möjlighet all publicera förteckningen i s in helhet och att illustre ra
mynte n som så gott som samtliga
befinner sig i Uppsala Universitets
Myntkabinett. Här är bara avsikten
att göra e n sammanställning av de
huvudsakligen engelska mynten
från vikingatiden med utgångs punkt
frå n de fynd de kommer frå n. För e n
del mynt i Ekmans fö rteckning a ng~.s e ndast "Gotland''. "Skå ne" eller
"Oiand" som fyndort och dc kommer inte all behandlas här.
Ollo Christia n Ekman ä r omnä mnd av B E Hildebrand (Anglosachiska mynt i Svenska Ko ng!
Myntkabi nellet funna i Sveriges
jord, Stockholm 1846. s X L VIII) i
samband med öländs ka fynd och
han var uppenbarligen livligt intresserad av fynden fd'm sin hemtrakt.
Framför allt lyckades han förvärva
mynt funna på Öland. me n eftersom
alla fynd skall erbjudas staten för
inlösen ve rka r det som om kontrolle n i denna del av lande t inte fungerade tillfredsställande. Ekman hade
tydligen bra kontakter. bl a med
guldsmeder, eftersom han nämner
att han förvärvat mynt från dem. Av
de fyra fynd som tas upp här var
uppgifterna i flera falltidigare myck·
et bristfälliga och Ekmans förteckning ger många nya och värdefulla
uppl ysningar främ st om fyndens inne håll.

l. Mälby på Muskön ,
Södermanland, 1826
Om dellafynd kände Hildebrand (s
XXXV III) endast till all man på
Muskön år 1826 hittat åtskilliga
mynt , varibland även engelska. men
att dc förskingrades utom e tt som
s känktes till Kungl Myntkabincllet
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1828. l inventariekatalogen står det
att fyndet hittades " ... utijordcn helt
nära vid s tranden ...... Ekman a nger
äve n den exakta fyndorten som
Mälby, och av hans tre mynt därifrå n är två e ngelska och präglade
under JEthelred n 978- 1016. Long
Cross typ ( Hildebra nd typ 0) ca
997-1003 resp. Cnut 1016-1035.
Quat refoil t yp ( Hildebrand t yp E) ca
10 17-1023. Det tredje myntet är
dans kt och s laget und!;r Ha rde knuts
regering 1035-1042 i Orbäck på J ylland av myntmästare n Arengrim.
A v de kända fyra mynten är det
danska det yngsta och s kallen kan
följaktligen inte vara nedgrävd förrän efter 1035 eller senare. eftersom
det bland de mynt som hade förs kingrats kan ha funnit s ex som var
yngre.

•

även om det funnits tyska m n mynt
i fynden . Det troliga är att det iivcn i
detta fall har ingått andra ä n e ngels ka mY.nt i s katten. Enligt A Ahlqvist (Oiands Historia och Bes krivning, 2: l. s 13 1) s kall s katte ha bestått av 200-300 mynt.
I Ekmans samling fanns endast ett
engelskt mynt präglat under Edgar
959-975, Reform Small Cross t yp
(Hildebrand typ C2) ca 973-975.
som ä r den äldsta engelska type n
som före kommer i större a ntal i vikingatidsfynden. Myntet. som är
unikt. är slaget i Cambridge för
myntmästaren Lifinc. Eftersom det
fanns minst 18 pennies från England
med i skatten är det troligt a tt det
även förekommker yngre typer. förmodligen då från fEthelred Il. men
med nuvarande bristfälliga uppgifter kan skattens nedläggningstid bara sättas till efter 973.

•

2. England, Edgar 959- 975. Reform
Small Cross typ, Cambridge ... Liflnc.
Funnen vid Föra by, Föra s/1 . O/and.
•

l . Enl(land. Cnw/016-/035. Qufltrefoil
typ. Colcltester, ..E/fwine. Funn en vid
Miii/Jy p(l 1\lfuskön , Södermanland. Upp.wla Uni1•ersitets Myntk(lbinerr ochfoto
Gw111el Ja/1.\ son liksom jo/jam/e ex
IATA).

2. Föra by, Föra sn, Öland
omkring 1813
Ekman omtalar fyndet i ett brev från
1843 som fin ns i Antik varisk Topografiska Arkivet (M Stenberger.
Oland under äldre järnåldern.
Stockholm 1933. s 78): "För omkring 30 <r tillbaka fann Per Perssons son Per under odling på e n
å ker vid Fö ra by i samma socken
och Öland ett horn fyllt med anglosaxiska mynt, hwilket fynd genast
såldes till någon guldsmed. utom några .. . De. som återstå af detta fynd ,
äro 18 st hwil ka finnas i fabrikör J.
Storks samling och äro alla anglosaxiska ... " Eftersom de e ngelska
mynte n i vi kingatida fynd är tydliga
och Hittiiista ä r det ofta bara dc som
omnäm nas i samtida handlingar

~-·

Mysinge ,
Oland, 1832

Resmo

sn,

Beträffande detta fynd s kriver Hildebrand (s XLVIll): "Vid borttagandet af ett stort stenrör fanns på l
1/2 al ns djup e tt förmultna t trädkärl
med inneliggande silfver till omkring 36 lod, neml. e n tjoc k flätad
halsring af grof silfvertråd. med hake och ögla i ändarna för knäppning
(väger 8 1/4 lod): 5 afuuggna bitar af
flätade ringar. spännthornar m. m:
ett kedjesmycke. 7 112 tum lå ngt.
bestående af 5 genom öglor och ringar hoplänkade mynt, det e na s törre
än det andra. neml. l) ett fal s kt
Cnuts
mynt.
2) Harthac nuts.
3) Tys kt Kejsar Henriks. 4) Magdeburgs. 5) ett ovanligt stor kufiskt: e n
liten rund. konvex silfverskålla med
ingrafverade ringsirater på öfra sidan, samt 182 hela och 4 sönderklippta lösa mynt: a) Anglosachiska
af IEthelrO!d, Cnut. Harold l, Harthacnut och Edward Confessor. c) Tyska af Kejsarne Otto och He nrik samt Hertigar, Biskopar m. m.,

till det mesta så nötta, att de ej kunde läsas. Äfven detta fynd undanhölls Kong!. Maj: t och Kronan. Det
stannade i Dr. O. C. Ekmans samling i Calmar''.
Vikten för hela skatten blir omkring 540 g varav mynten bör ha
stått för ungefår hälften. l sin förteckning tar Ekman upp två skandinaviska efterpräglingar av JEthelred
ll:s Long Cross typ. fem danska
från Knut 1018-1035 och Hardeknut
1035-1042 samt 34 engelska fördelade på följande typer och med angivande av ungefärliga präglingstider:

mar.. . enskilda meddelanden af
Prov. Läkaren, Riddaren Dr. O. C.
Ekman i Calmar". Om fyndet nämner Hildebrand vidare (s XLV II): "J
en stenbrötleJ på en åker fann s en
med nera riinder sirad lerurna, med
inneliggande 2 armringar af fingers
tjocklek. med rund knapp vid hoplödningen. bitar af kedjor och en
stor mängd mynt, Anglosachsiska
(IEthelr::cd), Tyska (Kcjsarnc Otto.
Henrik och Conrad) , Böhmiska med
helgonet Wcnccslai namn m. n .. till
2 eller 2 1/2 skålpunds vikt. Fyndet
förskingrades af hittare n."

/Ethe/red Il 978-1016
979-985 l
First Hand
997- 1003 3
Long Cross
1003- 1009 4
Helmet
1009- 1017 4
Last Small Cross
Typ?
l

Cn111 /016-1035
Quatrefoil
Pointed Helmet
Short Cross

1017- 1023
1023-1029 4
1029- 1035 Il

Harthacnut 1040-1042
l 040-1042
Arm-and-Sceptre
Edward Bekännaren
Pacx
Radiate/Small Cross
Pointed Helmet

/042-1066
1042-1044 2
1044- 1046 l
1053- 1056 l

Skattens nedläggningstid kan sättas
till efter 1053 med ledning av det
yngsta engelska myntet.

•

J. England, Edward Bekännaren 10421066, Painted Helmet typ. Lincoln. Godrf.c. Funnen vid Mysinge. Resmo sn,
O/and.

4.·

Trosnäs, Persnäs sn,
Oland, 1822

Ekman talar endast om " Persnäsfyndet'' men det måste vara fråga
om detta fynd, och Hildebrand nämner också (s XL VIII) att "Ett par
Anglosachsiska mynt hafva stannat
i Fabrikör Storks samling i Cal-

COIN MYNTPÄRM
MARKNADENs
MEST EFTERFRÅGADE

• EN KVALITETSPRODUKT FRÅN
USA
• GEDIGEN OCH KOMPAKT l BOKFORMAT
• FINNS HOS ALLA VÄLSORTERADE HANDLARE

PAKETPRIS

4. England. lEthefred Il 978-1016. First
Hand typ. York. TllorsJan. Funnen l'id
Trosmis. Persniis sn. O/and.

Av de 12 mynten i Ekmans samling var Il engelska och en del av
dem är kanske förv ärvade från
Storks samling. Fördelningen på typer för dc engelska är följande:
/Ethelred Il 978-1016
First Hand
979-985
99 1-997
Crux
997-1003
Long Cross
1003-1009
Helmet
1009-1017
Last Small Cross

Cnut 1016-1035
Quåtrcfoil
Short Cross

3
l

2
l

l

101 7-1023 2
1029- 1035 l

Det tolfte myntet i Ekmans samling
var danskt och präglat under Knuts
regering 1018-1035 eller Hardeknuts 1035-1042 och skattens nedläggningstid blir efter 1029.

GYNNA
MYNTKONTAKTs
ANNONSÖRER

PÄRM MED 9 BLAD SAMT 100 TBT
RAMAR.
25 stx4 STORL (ELLER VALFRITI)
7 9 :50 INKL. PORTO (VID INBET.)
BEST. SKER GM. INS. AV BELOPP
.
PÅ PG 225910·9.
SPECIALPRIS TILL KLUBBAR VID
KÖP AV MINST 24 ST.

'f.at~.r.um.r Uf.ff,,t/,aNdeL
KUNGSi<NGSGATAN 21 8
7S3 22 UPPSAIA, SWEDEN

N utida svensk
medaljkonst
Den i föregående nummer i korthet
omnämnda utstiillningen av ett antal
svenska skulptörers arbeten inom
medaljkonsten öppnades den 28 november och p:,går december miinad
ut. Den iiger rum på galleriet Sn•mk
Skulprur. Gåsgränd 4. Stockholm.
Deltagare iir mfmga kända namn inom den svenska konsten: Olle Adrin. Elsie Dahlberg. Torste n Fridh .
Gunnel Frichcrg. Berndt Hellehcrg.
Roland Kempe. Kerstin KjellbergJacobsson. Sven Lundqvist. Ernst
Nordin. 13jörn Selder. Christer Sjögren. Bo Thon!n och Axel \Vallenben.:.
Utstiill ningcn omfattar sf1viil
priiglade som gjutna arbeten; hii r bereds alla ett lysande tillfälle att studera vad modern svensk medaljkonst av i dag vill och kan. Det iiratt
hoppas. att detta seriösa för. ök
kommer att mötas av uppskattning
och - inte minst - vinna insteg hos
den större allmiinhet. som inte har
ett begrcrp om vad som menas med
en konstmedalj .
tLt
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plågan af två slags mynt. Vi befara,
att det onda ej hjelpes fullständ igt.
om banken utgifver mer än en sort
sedlar: men i fall detta onda icke
skulle kunna undvikas, hemställa
dc förre inlösas med 40 skilling af och yrka vi. att den skattdragande
det sednarc". Beloppet utelöpande
måtte merlägga alla sina utskylder
riksgäldssedlar ansågs vara 15 mil- och räntor både till kronan. indellioner riksdaler. Tillräckligt silver ningshafvare och frälse räntetagare i
till inlösen pl\ en gång av denna se- courantsedlar. likväl med sådan
delmängd kunde inte anskaffas.
uppgäld. att enligt den princip hemDärför föreslog hemliga utskottet.
liga utskottet vid realiseringen föreatt enda t tvl\ tredjedelar av riks- slagit fem daler silfvermynt i bankogäldssedelmängden skulle lösas in sedlar betalas med sex daler samma
omedelbart och att riksbanken för mynt i courantsedlar".
den åtcrståen<.le tredjedelen skulle
De tre kronobergarna räknade såge ut sedlar lydande å riksdaler lunda om hemliga utskottets princip
courant: courantscdlarna skulle lö100 riksdaler courant = 83 1/3 rikssas in efter hand och senast inom 15 daler banko. eller 48 skilling courant
år. Utskylder till staten skulle kunna
= 40 skilling banko, till 6 daler siltill en tredjedel avbördas genom be- vermynt i courantsedlar = 5 daler
gagnande av courantscdlar: för dem silvermynt i bankosedlar. l 1776 års
skulle då tillämpas den för riksgäld - realisationsförordning attes l rikssedlarna fastställda "devalvatio- daler = 18 daler kopparmynt. det
nen··.
vill säga = 6 daler silvermynt. 5 daTre riksdagsmän från Kronobergs ler silvermynt är sålunda = 5/6 av l
län , Johan Johansson. Per Jonsson riksdaler. det vill säga 40 skilling. ty
och Johan Bengtsson. opponerade
l riksdaler var= 48 skilling: det var
sig bestämt mot utgivandet av just vad hemliga utskottet hade förecourantsedlar. l ett memorial. som slagit. För oss sena tiders barn verlästes upp i bondeståndet den 26 maj kar områkningen krångl ig. men för
1800, anförde de: "Landet har känt de tre riksdagsmännen och för folk i

KVAR DRÖJ ANDE DALE RRAKN ING
Det har anförts många belägg för att
riksdalersräkn ingen slog igenom
mycket långsamt och i vissa samhällskretsar knappast någonsin riktigt helt. Här publicerar vi ännu några belägg.
Riksgäldskontorets sedlar mottogs från första början med misstroende av allmänheten. Hemliga utskottet konstaterade den 22 maj
1800. att det var ostridigt. att dessa
sedlar ''nästan ifrån det att dc först
utfärdades" hade tagits emot i allmänna rörelsen "med en skillnad eller så kalladt agio" i förh ållande till
silvermyntet och riksbankens med
silvermynt inlösbara sedlar. l stort
sett rådde det enighet om att riksgäldssedlarna skulle lösas in till ett
nedsatt värde. Hemliga utskottet
ansåg, att värdeminskningen -eller
"devalvationen··, som utskottet
skrev - skulle stanna vid en sjättedel
och att i följd därav JOO riksdaler i
riksgäldssedlar vid realisationen
skulle gottgöras med 83 1/3 riksdaler
banko specie "eller att 48 skilling af

STOR HANDBOK OM MYNT,
SEDLAR OCH MEDALJER.
Lars O. Lagcrqvisr och Ernst Nnrhorst·Böös är bndn
förste antikvarier vid Kgl Myntkabinerter och har
sammanlagt ägnat nära nirrio år år numismatiken.
l boken ''My nr. sedlar och mccl:tljer" dcb r dc med sig
av sitt rika vetande oc h bchnn cllar mynt från hela
världen från de först kända och ända frnm till våra
dagars, däniii även sedlar, polene r, medaljer och lirrc·
ratur. Dessucom finns en utförlig värderingslista i)vcr
de avbi ldade företTlålen. Ert slösande rik t bilclrnaterial
- ca 300 focon i svarc-vitt och 8 sidor i färg- illustrerar denna vackra bok.

MYNT, SEDLAR och MEDALJ ER
Lars O. Lagerqvist och
Ernst Nath o r st-B öös
ca pris 215: -

Askild & Kärnekull Förlng AB
Fin ns i bokhandeln
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deras hemlän gjorde den det säkert
lättare att förstå hemliga uts kottets
värderi ngsprincip. Vi har sålunda
här ett belägg både fö r kvardröj ande
dalerrä kning och, eftersom de tre
riksdagsmiinnnen var från Götaland , för rä kning i daler silvermynt.
J Finland var, liksom i Svealand,
räkning i daler kopparmynt _gängse.
Biskop Jacob Tengström i Abo deltog som represe ntant för sitt stift i
1801 års rev ision av riksbanken och
riksgälds kontoret. Efter förrättat
värv tillställde han stiftets präster en
berättelse i anled ning av revisionen.
Han säger där (s. 8) om realisationsplanen, att .. 1 riksdaler riksgälds
kommer vid realisationen at devalveras til 40 skilling, eller 15 daler
banco, hvaraf 10 daler betalas i baneo-specie och 5 daler i bancocourant".
Vi återger härintill en sedel å l
riksdaler, utgiven av riksgäldskontoret 1793.
Som vi nyss har sagt var enligt
1776 års realisationsförordning l
riksdaler= 18 daler kopparmynt.
N är Tengström nu begagnar det
märkliga (hittills obelagda) uttrycket daler banco, är det uppenbarligen
daler kopparmynt, som han har i
tankarna, ty 15/ 18, det vill säga 5/6 ,
av l riksdaler är som vi nyss har
sett = 40 skilling. (Om någon av våra läsare i Finland känner till något
annat belägg för uttrycket daler
banco. så s kulle vi bli tacksamma
för ett vänligt medde la nde. Uttrycket daler banco, i Tengst röms omräkning av realisationsgrunden = da ler
kopparmynt, har givetvis ingenti ng
att göra med uttrycket riksdaler
banco.)
Torgny Lindgren

l\·I YNTBOKEN

1982

Viirdcri ugspriser
Svenska ~'iv ut 152 1- 198 l
Svens ka S~dlar l875-19U J
Dans ka o Norska Scdlar 18751981
orsk<t. Finska ~ l yut
Dauska.

Sedel ll l riksdaler, utgiven av riksgiildskontoret 1793. l Kungl. Myntkabineu et. Foto
J iiri Tamsalu. (Skala 2:5.)
Denna sedel skulle enligt hemliga utskoflets förslag få ett inlösningsvärde av 5/6
riksdaler. det vill säga 40 skilling i riksbankens sedlar. De tre kronobergarna sade i
stället: 5 daler silvermynt i riksbankens sedlar. Biskop Tengström sade: 15 daler
banko.
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RIKETS STANDERS BESLUT
OM PRAGLING A V MEDALJER
1809- 1830
Av Torgny Lindgren
INLEDNING
l en rad aniklar under senare år har

MYNTKONTAKT/SVENSK NUMISMATISK TlDSKR IFr behandlat de beslut om priigling av
medaljer. som ständerna fattade vid
dc fyra sista riksdagarna under den
gustavianska tiden. det vill säga vid
1786.1789.1792och 1800års riksdagar. Besluten om de medaljer. som
slogs i rikets ständers namn. innehöll alla att medaljerna skulle slås på
riksbankens bekostnad och att besluten skulle verkställas av bankofullmäktige: riksbanken. rikets ständer bank. var ständernas eget verk
och bankofullmäktige var derds förtroendemän .
Diskussionerna i stånden kring
medaljbesluten återspeglade iiven
de på sitt sätt de starka meningsmotsättningar. som rådde vid ifrågavardnllt: riksdagar.
Gustav IV Adolf avsattes den 13
mars 1809: hans farbror hertig Karl
blev då riksföreståndare. Den 6juni
1809 antog ständerna en ny regeringsform och riksföreståndaren
hyllades som kung under namnet
Karl XIII. Omedelbart efter statsvälvningen inleddes fred sförhandlingar. Med Ryssland slöts fred i
Fredrikshamn den 17 eptcmber
1809. den hårdaste freden i Sveriges
historia. då .. betydligt mer än en
tredjedel av rikets areal och mer än
en fjärdedel av dess befolkning förlorades·• (Sten Carlsson). Med Danmark slöts fred i Jönköping den 10
december 1809 och med Frankrike i
Paris den 6 januari 1810.
Under de första tjugo åren efter
införandet av det nya statsskicket
J809 visade ständerna fortsatt intresse för att låta i medaljens form
hugfästa betydelsefullare händelser: vid varje riksdag med ett ~flda
undantag- urtima riksdagen i O rebro 1812- fattade dc beslut om prägling av medaljer. Ä ven nu ingick det
i besluten. att medaljerna skulle slås
på riksbankens bekostnad och att
besluten skulle verkställas av bankofullmäktige, som hos vitterhetsakademien skulle begära förslag till
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sinnebilder och inskriptioner på
medaljerna; i sinom tid skulle bankofullmäktige på rikets ständers
vägnar överlämna exemplar i guld
av medaljerna till de kungliga personerna.

l. STÄNDERNAS
MEDALJBESLUT 1809-1810
A. STÅNOENS
ÖVERLÄGGNINGAR OCH STÄNDERNAS
BESLUT
l. Gru ndlagsriksdagen i Stockholm
1809-1810.
Vid den första riksdagen under det
nya statsskicket. ..grundlagsriksdagen·· i Stockholm. som började den
l maj 1809 och slutade den 2 maj
1810. fattade ständerna beslut om
pragling av tre medaijer.
a. Medaljen ö1•er kungaparets kröning 1809.
Vid adelns sammanträde den 22 september 1809 föreslog bankokommissarien Fredrik Silfverstolpe. att
ständerna skulle låta slå en medalj
till minne av kungaparets ..för Hlla
svenska hjertan högst glädjefulla..
kröning den 29 juni 1809: medaljen
borde slås ..till vanlig storlek.. och
bekostas av riksbanken så som
skedde med l 800 års kröningsmedalj. (Om sistnämnda medalj se
MYNTKONTAKT/SVENSK NUMISMATISK TIDSKR!Fr 1981. nr
X. s 156 lf.l
Silfverstolpes motion om en kröningsmedalj blev genast cnhiilligt bifallen av adeln. l beslutet instiimde
prästeståndet och bondesteindet den
25 septemberoch borgarståndet den
27 september, i samtliga fa ll utan
diskussion.
b. Medaljen över Karl AUJ!tWS val
till tronföljare 1809.
Några månader senare. vid adelns
sammanträde den 27 januari 1810.
anförde Silfverstolpe. att nu. niir fiiderneslandet under försynens vård
åter var försatt i lugn, tronen prydd
av en iilskad och mild konung samt
åt Sveriges rike en li ka vördad furste

utkorad att en gång styra det, borde
ständerna låta prägla en medalj till
minne av att hertig Christian August
av Schleswig-Holstein-SonderburgAugustc.:nburg den 18 juli 1809 valdes till svensk tronföljare under
namnet Karl August. Silfverstolpc
påpekade. att venska folket 66 år
tidigare hade utmärkt sin allmänna
glädje ..efter ett då lika Jyckeligt
tronföljarevahl år 1743"'. då Adolf
Fredrik valdes till tronföljare, genom en medalj.
Adeln biföll motionen , med det av
bergsrådet Jonas Cederstedt förcslagna tillägget. att medaljen skulle
slås på riksbankens bekostnad. l beslutet instämde övriga stånd redan
samma dag, i samtliga fall utan diskussion.
c. Medaljen över detnya statsskickets antagande. ··regementsföriindringen". 1809.
Den tredje medalj. som ständerna
fattade beslut om vid grundlagsriksdagcn. hade en något mera komplicerad tillkomsthistoria än de båda
föregående. Översten Ambrosius
Magnus Bcrghman yttrade vid
adelns sammanträde den 5 februari
1810. att då igenom de visa mått och
steg. som kungen hade vidtagit. riket numera hade fått fred med alla
sina fiender. så borde ständerna låta
slå en stor medalj för att ådagalägga
nationens underdåniga tacksamhet
och erkänsla. Bcrghman trodde, att
man lnttast kunde få pengar till medaljen ..genom sammanskott ...
Lantmarskalken föreslog, att
medlen skulle tillskjutas av riksbanken eller riksgäldskontoret.
Den fram stående läkaren och
ekonomen David von Schulzenheim
var inte direkt emot Berghma ns förslag, ..ehuru freden efter det ovisiigen anstiilda och illa utförda kriget
hvarken kunnat blifva förmånlig eller för nationen hedrande. Fast mcra... fortsatte Schulzenheim. ··synes
dock genom en stor medaille minnet
böra förevigas af den lyckliga rcgement sföriindringen, som förut och
förnämligast förmått bereda oss fred
och lugn i landet ... Greve Adolf Göran Mörner ansåg, att det skulle gå
att minska riksbankens utgifter genom att p~ den beslutade medaljen
över tronföljarevalet ..genom någon
väl vald sinnebild eller inskrift minnet af den lyckliga revolutionen förvarades... Resultatet av adelns överläggning vid detta sammantriide
blev. att ståndet avslog Berghmnns
förslag.

Några veckor senare. vid adelns
sammanträde den 28 februari 1810,
återkom Schulzenheim till sitt förslag om en medalj till förevigande
"af den regements-förändringen.
som grundlagt freden". "Med god
hushållning och dock med nog tydlighet skulle flere föremål såsom
kröning, regements-förändring och
fred på samma medalje kunna uttryckas", menade Schulzcnheim.
Han hade av den "både lärde och
vittre" rikshistoriografen Jonas Hallenberg, vitterhetsakademiens sekreterare, fått två medaljförslag. Det
ena visade på åtsidan kungens bild
och en inskrift, som sade. att den
som var rikets föreståndare och
återupprättare den 13 mars 1809,
blev krönt till Sveriges konung den
29 juni 1809, och på frånsidan "Fru
Svea. neddignande". Det andra
medaljförslaget visade på åtsidan
kungaparets krönta bröstbilder och
på frånsidan "Fru Svea med en lagerqvist i handen··. ''Om kröningsmedaljen blifver serskild. så kunde
åtminstone revolution och fred på
en medalje uttryckas'', yttrade
Schulzenheim. Beslut borde fattas
snart , ''efter som vår förträffeliga
medailleur Grandel arbetar ej mindre långsamt än utmärkt väl". Adeln
biföll nu förslaget. att ständerna
skulle låta slå en medalj över regementsförändringen. l beslutet instämde de tre övriga stånden den 3.
6 och 17 mars. utan någon diskussion; samtliga gjorde det tillägget,
att medaljen skulle bekostas av riksbanken, vari adeln instämde den 31
mars .
2. Urtima riksdagen i Örebro
1810.
Den 1809 valda tronföljaren Karl
August drabbades av slaganfall och
avled den 28 maj 1810. Kungl maj:t
kallade då ständerna till urtima riksdag för att välja ny tronföljare. Denna riksdag började i Örebro den 27
juli 1810 och flyttades den 26 oktober till Stockholm, där den slutade
den 13 november 181 O. Den 21 augusti 181 O valdes den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte
till svensk tronföljare med namnet
Karl Johan.- Vid denna rik dag fattade ständerna beslut om prägling
av två medaljer.
a. Medaljen ö1·er Karl Johans l'UI
till tronföljare 1810.
Då bondeståndet den 4 oktober 181O
dryftade stat för tronföljaren och

hans son prins Oskar,..förcslog Anders Jaakimsson från Ostergötlands
län. att ständerna skulle låta slå en
medalj över det nya tronföljarvalet,
i·likhct med vad som skedde vid det
förra valet.
"På derom af talmannen förnyad
erinran'' beslöt bondeståndet den 6
oktober. att en medalj skulle slås på
riksbankens bekostnad ''för att åt
eftervcrldcn förvara minnet af det
vid denna riksdag gjorde lyckliga
thronföljarevalet".
l beslutet instämde dc tre övriga
stånden utan någon diskussion ,
adeln och prästeståndet samma dag
och borgarståndet den 8 oktober.
b. Medaljen över Karl Augusts död
/8/0.
I ett svulstigt anförande hos adeln

den 13 oktober 1810 tecknade överstelöjtnanten Carl Edvärd Cat·Jhcim-Gyllensköld saknaden efter Karl
August. "Från alla kanter af riket. i
alla klasser af medborga re. af alla
åldrar har den djupa bcdröfvelsen
blifvit uttryckt genom klagan och tårar, vältaligheten har i de skönaste ,
sannaste drag tecknat den bortgångne furstens dygder och egenskaper." Carlhcim-Gyllcnsköld förcslog prägling av en medalj "till förevigande af den ädle furstens minne
och dygder. af Sveriges förlust och
nationens saknad". Sverige hade
visserligen fått en ny tronföljare i
Karl Johan. men - yttrade Carlhcim-Gyllensköld i sitt förslag- "svenska nationen , rättvis i sina minnen
som i sina förhoppningar. kan på
samma gång bära oliret af sin tillgifvenhet åt den, som skall grunda dess
framtida ällhet. och åt den. om
skulle gjort det. om försynen förlängt dess dagar". Adeln biföll genast förslaget, med det tillägget att
medaljen skulle slås på riksbankens
bekostnad. l beslutet instämde de
tre övriga stånden dagen därpå. den
14 oktober 1810. utan någon diskussion.

B. VIITE RHETSAKADEMIENS
ÖVERLÄGGNINGA R OM MEDAUFÖRSLAG
l. Medaljer beslutade vid gru nd·
lagsriksdagen 1809-1810.
a. M edaljen ö1·er kungaparets krö ning 1809.
Vid vitterhetsakademiens sammanträde den 28 november 1809 inlämnade statsrådet friherre Gudmund
Göran Adlerbethett förslag till krö-

ningsmcdalj. Åtsidan skulle visa
kungens och drottningens bröstbilder utnn kronor. Frånsidnn skulle
visa antingen kungen och drottningen i kröningsdräkt. med kronor pi\
huvudet. sittande på var sin tron.
eller själva kröningsakten i Storkyrkan. Som inskrift föreslog Adlcrbeth orden Sic f as regna resur[: ere
nostra , alternativt Sic rf!J:IUI resurgere fa s est. Orden går tillbaka på
Vcrgilius' IEneid , bok l, vers 206.
där IEncas uppmuntrar sina modfällda kamrater, och de kan med utgångspunkt i Adlerbeths egen översättning av lEneiden återges: "Ödet
vill , att våra riken falternativt rikena l åter skall resa sig". l avskärningen skulle stå: ln m emor. CoronMionis Aug~: . d. XXIX. Jun . MDCCCIX
01'llcl. R .. "Till minne av dc aller-

högstas kröni ng den 29 juni 1809 1ät
rikets stiinder prägla denna medalj".
Sedan Adlerbeths förslag hade
granskats av ärkebiskop Jakob Axelsson Lindblom och statssekreteraren friherre Schering Rosenhane
fastställde vitterhetsakademien den
5 december 1809 följande förslag:
"Första sidan: konungens och
drottningens bröstbilder. utan kronor. med omskrifvcn titel Carolus
X/11 Hed1·. Elisab. Carol. Rex et
R eg. Sl'.

Andra sidan: konungens kröning i
Stockholm Storkyrka. föreställd
då kronan honom påsättes af justitire stats ministren och archebiskopen , och i förgrunden synes drottningen stående i sin förstl iga drägt.
med försttig krona på hufvudet.
Omskrift: S ic regna reSIIrJ!ere [ aJ
esr.
Underskrift i afskärningcn: In
m em or. coronMionis Au~:;:. d.
XXJX Ju11. MDCCCIX. Ordd. R ."
Knappt en månad senare. den 2

januari 1810. anmälde vitterhetsakademiens sekreterare Jonas Hallenbcrg. som nämndes här ovan. att
han från överstekammarherren greve Fabian von Fersen hade fått <' Il
skrivelse. daterad den 28 december
1809. vars syfte förefaller ha varit
att förm å akademien att ompröva
sitt beslut. Fersen hade för kungen
visat inte endast det av akademien
fastställda förslaget till kröningsmcdalj utan också två andra för lag:
det hade han gjort "endast i afsigt at
hans maje @ dem skulle genom läsa". Kungen hade då sagt. att han
tyckte bättre om ett av de två andra
förslagen. Av detta kungens yttrande fick Hallenberg nu "giöra hvad
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III. J. Rikets ständers medalj tillminne III' kungaparets kröning tir 1809. G'rtll'lir Maurit::. Fmmerie. IJeskril•en m • /). E.
1/i/debrand: Karl XIII nr 9. l Kungl. Myntkabineli el. Foto Nils Lagerweu . A TA.

bruk som kan pröfvas nödigt". Det
förslag. som kungen föredrog. hade
följande utseende:
"1. sidan: konungens bröstbild.
lagerkrönt , med omskrift Carolus
X /11 R egno Praefectus Xl/J Mart.
Coronatus R ex S1•eciae XXIX ltm.
MDCCCIX.
2. sidan: en stående hjälte, som af
kröningsskruden igenkännes vara
konungen. uphjälpande ett neddignande fruntimmer. hvilket igenkännes föreställa Sverige. antingen af
sin sköld eller d era f att det i venstra
handen håller en glob teknad med
Sveriges vape n.
Öfverskrift: Restirmori S1·eciae.
Underskrift i afskämingen: Ordines Re gni.··
Omskriften kring kungens bröstbild betyder "Karl XIII riksförcståndare den 13 mars, krönttill Sveriges konung den 29 juni 1809", Resritutori S1•eciae betyder "Till Sveriges 1iterupprättare·· och Ordines
Regni "Rikets s tänder" .
Vitterhetsakademien anmodade
då ärkebiskop Lindblom och landshövdingen Nils Rosen von Rosenstein att yttra sig i frågan. Dessa
herrar meddelade den 9 januari, att
kungen på förfffigan av två av aka·
demiens ledamöter statsrådet friherre Matthias Rosenblad och Adlerbeth, i närvaro av utrikesstatsministern friherre Lars von Engeström , hade samtyckt till att jämte
hans egen bröstbild drottningens
bröstbild skulle återges på kröningsmedaljen. "på sätt som det skett
med den näst föregående krönings194

medaillen'': den närmast föregåe nde
kröningsmedaljen var s tändernas
medalj över Gustav lV Adolfs och
Fredrikas kröning i Norrköping
1800.
se
MYNTKONTAKT/
SVENSK NUM ISMATISK TIDSKRIFT 1981. nr 8. s 156 ff.
l det medaljförslag. som kungen
tyckte om, gav framställningen på
frånsidan honom hela äran av enviil·
dets avskaffande: det var han som
lyfte upp Sverige, framställt som en
på knä liggande kvinna. och detta
ins kärptes ytterligare genom ins kriften Resritmori S1•ecitF. 'Till
Sveriges återupprättare" . Om denna framställning yttrade Lindblom
och Rosens tein: ''Typen är enkel
och värdig, upfinningen är i antik t il
och öfverskriften lyckligen vald".
Me n de hade den anmärkningen,
"att detta förslag innefattar tvänne
händelser, revolutionen den 13mars
och kröningen den 29 junii. samt iifven synes mera hafva afseende på
den förra än den senare". Eftersom
rikets ständer hade beslutat att låta
prägla en medalj över kungaparets
kröning. var det av akademien fasts tällda förslaget det riktigas te. "Öfverskriften Sic regna resurgere fas
est erinrar, utan att fördubbla penningens föremål, om den lyckligen
verkstälite revolutionen. •·
Vitterhetsakademien beslöt då att
vidhålla sitt beslut om kröningsmedaljens utseende.
Vi !ttergcr härintill rikets ständers
medalj till minne av kungaparets
kröning 1809 (iii. 1).

b. Medaljen ö1•er Karl Aug usrs l'al
till mmföljare 1809 och trohetsed
1810.
Vitterhetsakademien fas tställde den
20 mars 1810 följande förslag till
medalj över Karl Augusts val till
svensk tronföljare de n 18 juli 1809
och hans trohetsedsavläggelse och
hyllning den 24 januari 18 10:
''Första sidan: hans kong!. höghets kron prinsens bröstbild med
omskrift Carolus Augu.Hus Regni
Princ. Heredit.
Andra sidan: Sverige. föreställd
under figuren af en q vinna. som med
vänstra handen stöder sig p~ en
s köld, märkt med svenska vapnet,
och med den högra sätter kron prins
kronan på prinsens hufvud . Kron
prinsen föreställes genom en figur i
romersk drägt. stödjande sig på en
sköld med holtstenska vap net. Omskrift: Trepidis flducia rebus.
I afskärningc n: Ordd. Regni
XXIV J tm. MDCCCX. "
Regni Princ. 1/aedit. betyder
"Rikets arvfurste". Akademien beslöt den 8 januari 1811. att ordet
S"eciae. "Sveriges". skulle !liggas
till i kronprinsens titel. Omskriften
och orden i avskärningen kan läsas
tillsammans: "Sveriges hopp i oroliga tider emottog rikets ständers
hyllning den 24 januari 1810".
Vi återger s 195 rikets stiinders
medalj till minne av Karl Augusts
val till svensk tronföljare och hans
trohetsed (iii. 2).
c. Medaljen iil·a der nya statssJ..icket s an wg and e. .. n•ge III t' nt.~fi)rii m/-

III. 2. Rikets ständers medalj tillminn e m· Karl Augu.ft.v 1•a/ till svensk tronfiiljare t1r 1809. Grm·ör Carl J:.'nhiiming.
Beskriven av B. E. Hildebrand: Karl August nr l. l Kungl. Mylllkahinellet. Foto l-lam Markstedt. A TA.

III. J. Rikets stiinders medalj till mim1e m·ny regeringsforms anwgancle tir 1809. Gra1·ur Carl Enhv ming. 8 esJ..ri1·en m·
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ringen". 1809.

David von Schulzenheim väckte
tanken på en medalj över
regemcntsförändringen vid adelns
sammantriide den 5 februari 1810.
Redan dagen därpå uttalade vitterhetsakademien. att om ständerna
skulle låta prägla en sådan medalj.
så borde den visa den framställning.
som hade varit i fråga för kröningsmedaljen. "nämligen konungen uplyftande Sverige. föreställdt genom
en qvinnobild. med öfverskrifl R estitutori Svecifte". Adlerbeth tick i
uppdrag au framföra denna akademiens önskan till kungen. Men
kungen svarade. att han inte ville ta
ställning, förrän ett ständernas beslut om ''en särskild s kådepenning
öfver revolutionen den 13 mars
1809" förelåg.

Då Schulzenheim vid adelns sammanträde den 28 februari 181 Oå terkom till sitt förslag om en medalj
över regementsförändringcn, nämndc han (som sagts härovan). att han
av Hallenberg hade fått två förslag
till en sådan medalj . av vilka särskilt
det ena innehöll en inställsam hyllning av Karl Xlll såsom liiddarc av
det till undergång dömda Sverige.
fram ställt som en neddignande kvinna. Men trots vad vitterhetsakademien yttrade om detta förs lag den 6
februari och trots att Hallenberg
sökte engagera Schulzenheim för
det. så blev det inte fastställt.
Vitterhetsakademien fastställde
den 8 maj 1810 följande för lag till
medalj över regementsförä ndringen:

"Första sidan: konungens bröstbild. namn och titel Carolus X III
R ex Sueciae.
Andra s idan: Sverige. såsom en
qvinna. håller i högra handen en antik fana eller labarum. på hvilken
s tår VI Junii MDCCC IX och i den
vänstr.t. h vilken hon stödjer på Sveriges trekrönta sköld. en eklöfskrans. Omskrifl: Patrift seruata Libertate stabilila.
l cxergen: Ordd. R. MDCCCX.
Och borde denna medalj blifva af
19 storleken ...
Omskriflen och orden i avskärningen tillsammans med datum på
fanan betyder: "Till minne av att fäderneslandet liiddats och friheten
tryggats genom den nya regeringsformens antagande den 6 juni 1809
lät rikets s tänder 181 O pr'.igla denna
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medalj" .
Vi återger på s 195 rike ts stä nders
medalj till minne av ny regeringsforms a ntagande 1809 Cill. 3).

2. Medaljer beslutade vid urtima
riksdagen 181 0.
a. Medaljen Öl' l'l' Karl Johans 1•al
tilltronföljare 1810.
Vitterhetsakadem ien fastställde den
13 november 1810 f61jande medalj-
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förslag:
''Förs ta s ida n: hans ko ngl. höghets kron prinsens bröstbild med
omskrift: Carolus l oJramtes Regni
Princ . Her.
Andra s ida n: Sverige säsom e n
qvinna, som med v~in stra handen
s töder sig på en s köld, märkt med
svenska vapnet . och med den högra
sätter kron prins kronan på prinsens
hufvud. klädd i romersk drägt. Öfversk.rift: Pro te forrissime I 'Ota .
l afs kärn. Ordd. J<egni d. 5 Novemb. 1810.
Af lika sto rlek med krö nings medalje n:·
Vid sammant rädet den 18 december tillades på framställning av Rosenstein. ordet Sul•ciae, "Sveriges·· , i kronprinsens titel. som alltså
s kulle lyda Regni Suecia e Princ.
Her. Rosenstein ansåg. att "kron
prinsens person borde utmärkas
med en sköld. märkt med dess vapen". Detta saue sig akademien
emot: kronprinsens ryktbarhet i
Europas hävder varen säkerborge n
för att hans nam n, ''ehuru äfve n föränd rad!''. inte s kulle bli förblandat
med något a nnat: dessutom på pekades, att kro nprinsen inte hade "antagit något erskildt så kallad t hj ert vapen".
Men då vitterhetsakadem iens
pres ide nt hovka nslern friherre Gustaf af We tters tedt visade det fasts tällda medaljförslaget för kro nprinsen , uttryc kte denne - efter vad
Wetterstcdt anmälde de n 5 februari
1811 - sin ö ns kan om e n vapens köld. Helst önskade kronprinsen.
a tt i hans vape ns köld s kulle avbildas
en värja. såsom det medel. varigenom ha n hade vunnit någon ä ra åt
s itt namn . Me n han trodde dock. att

de t va r bäst "att efter förra vanligheten på en sköld utmärka hans person
med dess vapen åsom furste af
Ponte Corvo".
Vi tterhetsakademie n ä ndrade då
sitt beslut i e nlighet med kronprins e ns ö ns kan.
Vi återger blirintill rikets s tänders
medalj till minne av Karl Johans val
till svens k tronföljare (iii. 4 ).
b. Medaljen över Karl Augusts död
/810.
Vitterhetsakadem ien fastställde de n
20 nove mber 18 1O följande fö rslag
till medalj:
"Fö rs ta s idan : kron prinsens
bröstbild med omskrift: Carolus Aug usws Regni Princ. /ler.
Andra sidan: e n sarcophag, prydd
med e n svensk arf furstlig krona.
Omkring ligga vapen och fasccs
samt e n omvä nd fac kla. Öfverskrift:
Virtus qua m breds illa f uit.
l afskä rn. In memoriam defuncti
Ordd. Regni MDCCCX.
Af lika storlek med krönings medaljen."
Overs kriften iir häm tad ur Ovidius· Fasti, bok l. ver 598. och översättes av Elias Janzo n sålunda: "Ve.
huru kort tid dock dröjde den :idle
hos oss!·· Orden i avskii rningen innebär: "Till minne av de n avlidna
kro nprinsen lät rikets stä nder slå
de nna medalj 18 1O". Fasces. spö·
knippen. är hiir !-.y m hol för kronprinsens höga militära värdighet.
Liksom vitterhetsakadem ien den
18 december 18 10 hade lagt till o rde t
Sueciae i Karl Joha ns titel (se föregående medalj). beslöt akade mie n
den 8januari 1811. att ordet Sueciae
s kulle tilläggas i Ka rl Augusts titel
såväl i medalje n över ha ns val till
svensk tronföljare som i medaljen

III. 5. Rikets ständers medalj tillminne m • Karl Augusts död år /8 /0. Grm·ör Carl Enhörning. Beskrin•n
Hildebrand: Karl Augus t nr 2. l Kwr[!l. My ntkabinettet. Foto Hems Markstedt. ATA.
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över hans död, ''till hvilka bägge
medaljer banko fullmägtige begärt,
att samma bildsida måtte nyttjas".

Vi återger härintill rikets ständers
medalj t.ill minne av Karl Augusts
död (iii. 5).

G öre l Camlfi-Bjiirkman : Svenskt

och i Sverige fanns sedan Kristinas ling (prins Ru pcrt ).
Det rika innchf1llct i den M r antid en hovminiatör. Hägge dessa kategorier av kon stfören~å l var he- mälda boken har endast kunnat anders- för att inte säga lyxgåvor. Med tydas. Ett par srni'1 anmiirkningar:
Brenners The.vtl/lms tlllllllllfll'//111 uttide n övertogs bru ket också av andra kretsar och från omkrin!! 1800 kom 169 1. inte 1680: Karlstt:n anblev miniatyrerna också bor;ertig- vände aldrig prelixet ··von" före efhetc ns vängåva - en utveckling vi ternamnet sedan han adl at ~ 1692 (utom i ett tyskt paso; ). se hiiro m Stig
känner från medaljområdct.
Ca valli-Björkmans bok har e mel- . Stenströ ms monografi (Nordisk Numismatisk Arsskrift 1945) -; 77.
lertid en direkt numismatisk anknytDc som önskar veta mer om Brenning. T vå berömda personligheter.
ner som miniatyrmi\lare uppmanas
som vi i MY NTKONTAKT mött
som respektive ··den svenska nu- delta i Görel Cavalli- Björkmans visning på Nationalmuscum i januari
mismatikens fader"' och den fö rste
(se Svenska Numismatiska Föreinfödde svenske medaljgravören.
nämligen Elias B renner ( 1647- 17 17)
ningens program i böljan av detta
och Arvid Karlsten ( 1647-171 8). var nummer a v tidningen).
LLt
också miniat yrister. Brenner utgav
1680 en publikation orn rniniatyrfiirgcr. Nomendatura <'t species co/o1'11111 miniatae picrurae: han har cfMynt • ."iN//ar
terliirnnat ca 75 kända verk. de Ilesta
l'olll'lll'r
• :llt•dul jt•r
osignt:rade . Brcnners målningar i
grisaillc (gråton ) torde ha tillkommit
i Karlstens efterföljd - denne tveks
ha introducerat tekniken i Sve;·ige .
Samarbetet på medaljområdet niellan dc två ko nsiniirerna är välkä nt:
sålunda utförde Brenner skisser åt
Yn)!\1' Alnll'r ~~~ nthandt•l
Karlsten. Av de n senares ha nd finns
S 1uq:u ra n -19
ett par miniatyrer med Karl Xl:s
Bu x :!0611. 7ll() ll:! Örd~ru
porträtt bevarade i NationalmuseT.· l..f un OICJ -13 50 61
um. ytterligare en i en engelsk sam-

miniatyrmaleri. En konstbok frc\n
Nationalmuseum. !Arsbok för Statens konstmuseer 28.) Stoc kholm
1981. 168 s. rikt iii i svart-vitt. omslag i farg. ISBN 91-29 55392 X. Ca
pris 120:- inb.
Miniatyren som vi uppfattarden har
åtminstone en egenskap gemensam
med medaljen - tanken att formatet
skall tillåta at t man håller den i handen. Det finn s också annat som kan
ses som gemensamrna sliiktdrag. t ex
viss symbolik. de portr~ittcrad cs
vanligen höga eller åtminstone förmögna ställning . förlagor m m. Regentlängder tinns såviil bland miniatyrerna som bland rnedal.krna.
Cavalli-Björkrnan inleder sitt arbete med en mycket nyttig. allrniin
översikt. Det iir säkert inte alla som
vet. att ordet miniatvr inte har med
latinets minor (liten) att göra. utan
att det kommer av mini11111. vilket
betyder mönja, den fiirg med vilken
man målade manuskriptens fiirglagda anfanger. Via franskans 111ig ne.
mignature har det nuvarande ordet
kommit. som betecknar en spt.:c it.:ll
teknik. målning med mycket li n
pensel.
l likhet med medaljerna hade miniatyre rna en viktig plats vid hoven

Fortsiiuninf.! i n iislll l t//1111111'1'

l( ÖJJER -SÄ L.JER
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Samla dina mynt i

Ricks Myntb ox
Ri cks M ynrbox är en stabil samlan·äsb a\· sYarr konstläder som
passar in i bank fac ket (26X 20X 7 cm). l \"äskan finns plats får
sa mtliga svenska mym fi·an l H74 rill idag+ rcscn ·plarscr. rorair ca
1 000 m ynt. Alla :1rralcn och dc nnligaste varianterna har förtry ckt tex t v:1rfrir 111an lätt hittar och Gr konsekvens i uppliiggnm gen.
l ~ ieks M ynrbox inneh åller 24 kassetter med varje va lör för sig.
M ymcn ligger ncdsii nkra och väl sk yddade på grön fil r i hål so m
är avpassade dtcr dc olika m ymens storlek. Niir boxen ~ir sr:ingd
skyddas m ymcn på båda sidor av filt.
DesstiTOIII inneh åller lticksMyntbox i11ga plas((/craUcrsom kan missf.-irga m ynrcn.
NYHET! Nu finns iivcn l( icks Myntbox ura11 förrryckt text som
passar urmiirkt för dc flesta mynt ex . Norska, Danska och Svwska
m ynt från IH74 ti ll idag.

Ricks M y ntboxar
n. os löv l O 240 32 FL Y INGE
046/526 82

B es täll Nu!
Säljes även ttll atl'rförsii ljan.'.
PS! Ricks .Hy11r/)()x
är en utm iirkt julklapp!
Bcstiilluiu.l!slmp,,ll.l! . ... :indl''> ttll:
Ri eks Mmrbox.1r. l~ o.,Jilv 10. 2-tO 3~ FL Y IN GE

J a tack. jag bc~r:ilkr h:irm..:d
.... sr mvmbox :1 ~HO:- inklmoms. J>orro tillko mmer.
. . . . sr m'ynrbox ut.m t"lirrryckr rcxr som passa r Norska/ Danska/ S\·cnska
mynr (stryk under) :1 ~75:- ink!. m oms. Porto tillk on1mcr. l~cturr;irr inom H
da g:n.
N an 1n .......... • .... • . .... . ........... • .... . . .... . .... . ..... . ...
Adress ........ ....... . .. ... . ................. ... ....... . ..... ... .
Pos tadress ..... .. . .. . .......... .... . ..... ........ .. .. . . . . ... . .... .
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Helsingforsresan
Svenska Numismatiska Föreningens Helsingforsresa de n 9-12 oktober hade endast lockat 13 deltagare.
Dessa fick rikt utbyte av besöket.
Ett flaggprytt Helsingfors hälsade
oss den lO oktober välkomna. Man
flaggade till minne av Aleksis Kivi.
P1i restaurant Adlon hade HOLMASTO visning av auktionsmateria l till dagens a~kti on . Bland de 27
svenska objekten var Erik XIY:s 2
öre 1567 det mest intressanta. Minimipriset var satt till l 200 mark och
det såldes för 7 700 mark. Där fanns
också en tvåöring 1541 som kostade
650 mark och ett tvådalers plåtmynt
1673 som gick för 12500 mark.
Naturligtvis var dc finska mynten
i majoritet och bland rariteterna ka n
nämnas l penni 1864 ( 1-1 +) och 5
penni 1918 i järn (01). Dc ko tade
9600 respektive 7000 mark.
De fle sta svenska resenärerna avslutade dagen på Svenska Teatern.
Den numismatiska höjdpunkten
nåddes söndagen de n Il . då myntkabinettet med Anteilska samlinearna i Nationalmuseum besöktes.
Myntkabinettets chef Pekka Sarvas
och Tuukka Talvio talade instruktivt om kabinettets historia och om
Finlands myntväsende ecnom tiderna. En särskild redouör~lse av CarlAxel Lindblom oin besöket på
myntkabinettet kommer i ett senare
nummer.
Bland månea andra miirkliea tinc
berättade Pekka Sarvas i sa~t band
med kabinettets innehav av l 500
plåtmynt. att de flesta kopparplatar i
privat ägo i Sverige troligen kommit
från Finland. Som ett indicium hiirpå läste han upp ett brev från Henryk Bukowski i Stockholrn till sekreteraren i det kejserliga Alexanderuniversitetet i Helsinefors Karl
Elmgren. Brevet som ärdaterat den
24 november 1882 har i berörda del
följ ande lydelse: ..J ap dl/ rada Herrame att amwllsera i tid11i111!ame
({i11ska) a fl N i önskar köpa plåtar.S törste dele11 af pltitame. som kom
till Sn•rige på sednare tid /..cJ1n11w
från Finland- il~förda af Polska och
tyska Judar- som krillf:l·antlra och
bedraf!a folk. l dessa e/agar mr det l n<' Judar.
som medförde sig /00 s1. plcltar
bland dessa enm\'ckCI siifl.n·m Carl
X II:s plt7t - 4 dt;ler 1716 i kontramärken. som jag betalade fiir bara
den ensam JOO kronor.··

Tuukka Tall'io. Anders Friiseli och l'rkka San·as

Vi får varmt tacka Pekka Sarvas och Tuukka Tal vio för att de så
helhjiirtat tällde upp. Dc gjorde att
vi kände oss s1'1 välkomna att vi säkert kommer tillbaka.
Eft er besöket på myntkabinettet
for vi till Sveaborg. där en mycket

skicklig guide visade o s omkring.
Till slut vill jag betona rc~cniircr
nas uppskattning av Ande ro; f-rö~cll.
Han skötte reseledarskapet pa ett
mycket förtjiinstfullt siitt.

,..

()

Svenska mynt i Schweiz
På den numismatiska avdelningen i
Be m ho. en av dc tre största bankerna i Schweiz. Schweizerische Kreditanstalt. finn under vinterhalvaret en liten utställning av wen~ka
mynt. Det är Svenska amba:,\adcn..,
pressattachc . Herman Gyllcnhaal.
som liimnat materialet till den. Som
..blickl<mg.. har man satt upp den
bild av världens största mynt. det
svenska lO-dalers kopparplatmyntet. ~om fanns pa Kungliga ~l yntka
binettet och SE-bankcn\ fina affisch ...Sven ka Mvnt .. (.;c bilden).
Men genom lån frå n en platmyntsamlarc i Jiimtland kan man ock'ia
visa ett verkligt plåtmynt. en 2-dalcr
från 1716. omstämplad 1718. agot
iidant hade man tidigare inte "ett i
Bern. varför utställnineen i ett a\'
kyltsk:\pen mitt emot ~umi ... matiska avdel ningens fina disk v;kkt en
hel del intresse bland banken\ kunder.
Finns för övrigt färgklichc crna
kvar friin ovan n ä mnd<~ aOisch~ till-

verkning. hordc man kan..,ke gora
ett omtryck i en eller annan form.
Pressattachc G yllenhaal siigcr att dc
exemplar som amba-. aden har fatt
av re!->tupplagan fran banken varit en
omtyckt prc~ent. inte barn bland numismatiker. Svenska institutet for
ku lturella förbindelser med ut landet
lät för övrigt göra en översiittning av
texten till engehka. fmn\ka och ty ....
ka. vilket gjort att de ~vcn~ka ambassaderna runt om i viiriden kunnat
använda alli-.chcn som informationsmaterial.
Dc Oesta banker i Schwcii' har .., k
numismati o;ka avdclnincar. men det
är oftast enda~! guldm)•nt och nya
..samlarmynt .. man siiljcr. Schweizerische Kreditanstalt tS KAl har
emellertid tva. fran varnndr.t fri~ta
ende. numi..,matiska avdelningar
med hela '>Ortimcntet. fran antik~:n
och framat. den ena som ~ag t i 13ern.
den andra i Ziirich. En av Z!irich\
åldsta banker. 13ank Leu. hör uck~a
till dc större mynthandlarna.
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Foto: H Cylleuluwl

Frank Sternberg är väl den mest
kände private mynthandlaren. som
liksom de andra två ligger vid den
centrala Bahnhofstrassc. Nvkom·
Ii ng i staden är dessutom den ·kända
engelska firman Spink & Son. som
har sitt kontor i en vånine ett sten·
kast fra n central tationen: En annan
storbank. Schweizerische Bankverein. har också i Bern en numismatisk avdelning (ej antiken). och .är
dessutom en av sponsorerna för den
årliga myntbörsen. som i år firade
sitt 10-årsjubileum under namnet
"BERNA 81".
l/G

!viAL J'I/Ö JV!Yi\'THA J'\.DEL AB
Kalendergatan 9
:!1135Malmö
TdiJ-10/ 1165-H

Köper och säljer
my11t och medaljer
Tillbeltör
Medlem i Sveriges Mynthandlares Forening
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Svar till Josef Hackl
l nr 71198 1 av MYNTKONTAKT
framställer J. H. en förfrågan om e11
Gustav Adolf-medalj med hög relief.
Reliefporträttet av G Il A finns
anbragt på en kyrkklocka. gjuten ar
163R för inom dåvarande svenska
riket belägna Kexholm eller Nyen.
Klockan finns beskriven i en av Carl
R. af Uggla~ för Finskt Mu.1eum
1942 (s. 33-421 författad artikel rEn
kyrl./../ocka från det gamla Sl' l!/1.1/..u
rikets öst~:riins) . af Cgglas uttalar
::.ig om porträttet
följande sått:
··möjligen efter en medalj. men ännu
ej identifierad som sådan ... Av artikeln framgår. att af Ugglas haft kontakt med Nils Ludvig Rasmus!.On i
medaljfrågor.
Hack l anger "ensidig (ihaligJ" om
sitt exemplar. Kan inte tletta tillsammans med reliefporträttets placering pa kyrkklockan göra det troliet. att det snarare är av~.:tt för
p;ydnadsändamål än som rnetlalj-

pa

avcr?
Det intressanta metl ovannilmnda
klocka. som nu tillhör Översclö kyrka i Sörmland. iir. att pa densamma
finns även en Christina-medalj ( Hildebrand nr 3) återgiven.
J ag vill även hiinvisa till den i
Niirnbcrg
verksamme
Georg
Schweiggcr ( 1613-90). ~om ~kapa
dc en serie medaljartade portriiii
med hög relief (jfr 1-!iii-Pollard. Rcnaissance Meda l' at the National
Gallery of Art. nr 625).
NUF

TILL REDAKTIONEN

Med anledning av Yngve Almers
och Ingemar Carlssons artikel Siiters provmynt 1628 har ännu en insändare tiiJställts oss:

Kära vänner!
För att ge ytterligare eftertryc k åt de
synpunkter Torgny Lindgren redan
anfört beträffande " lokalmy nt" i
MYNTKONTAKT NR 7 (1981),
kan följande tilläggas. Bortsett från
att vaJje tal om ''lokalm ynt" hels t
bör undvikas för att ej väcka mer
intresse för detta fåneri. har Ni fel.
Mynthistorien kan inte någonsin
uppvisa något som heter "lokalmynt". Kan Ni ge mig ett enda exempel? Däremot finn s polletter.
som haft lokal cirkulation, men för
dessa har vi detta förträffliga ord,
som dugt fram till idag. Väl finn s den
medeltida regeln, att ''der Heller gilt
nurdort, wo er geschiagen ist", men
bakom denna regelligger ett protektionistis kt resonemang; man · vill
s kydda s ig mot dåligt mynt , alternativt det dåliga myntet gäller inte på
annan plats. När Ni sedan i en not
s kri ver att medeltida svenska mynt
med myntorten utsatt "möjligen varit avsedda för en viss ort, men att
några belägg för sådana antaganden
dock ej tycks finnas" , har Ni ju därmed själva helt utdömt Ert eget antagande.
Men vi kan gå ett steg vidnre.
Här, i fallet Säter, rör det sig om ett
värdemynt-som alltså i Sverige inte faller in under de moti v, som ligger bakom den nyssnämnda tys ka
"regeln''.
Ni har kanske riktigt argume nterat mot provmyntsteorin och hänvisat till allt det besvär ett sådant företag skulle vålla. Men ändå. Man kan
ha insett att ett mynt av detta "provmynts" utseende s kulle kräva betydligt mindre graveringsarbete än
de tidigare och det kan därför ha
varit tiUtänkt. Dess gravering lär inte ha tagit myc ket tid. Några åtta
sta mpar i valsen behövdes ej, det
räckte i princip med en vid ett prov.
Det är min förmodan. att man inte
får lägga dagens rationella tänkande
till grund för betraktelser hur det
gick till i 1600-talets Sverige.
Ett mynt av rätt vikt. endast avsett för Säter, synes mig som en
omöjlighet.
Eder tillgivne
Ernst Natlrorst-Böös

Medalj över järnframställning
MYNTKONTAKT har erhållit ett
pressmeddelande om en intressant
j ärnmedalj, som nyss präglats av
Myntve rket på uppdrag av "Vita pro
ferro". Bergshistoriska utskottet.
anknu tet till l emkontoret och med
ve rksamhet vid saxhyttan i Örebro
län.
Vi s kall här i hu vudsak återge detta meddelande, om vi bortser från
den olyckliga invändningen av termen "mynt" som benämning på de n
lilla medaljen. (Torgny Lindgren uttryckte sitt hjärtas mening om den
saken i förm numret av vår tidning.
Det råder ingen tvekan om, att man
nu i vårt land skapat en artificiell
och omotiverad marknad genom att
kalla saker för vad de inte är. Det är i
och för sig inte s tmflbart att ta ett
ord ur vårt s pråk och ge det en helt
annan betydelse. Används det sedan i bedrägligt syfte, borde det vara
åtalbart. Tänk på språkmanipulationen i Orwell's " 1984"!)

Väs tmanlands län. Här ligger Europas älds ta hittills kända, nästan helt
bevarade ugn av masug nstyp. Ugnen är daterad till 1200-1300-talet.
Ugnskonstruktionen och förhållandena kring de n metallurgiska processen har aktualiserat en rad frågor. Detta har bl a medfört att försök planeras att frams tälla järn i en
ugn av Lapphytte-ll}odell.
Vid saxhyttan i Orcbro län bygges under medverkan av arkeologer, geologer och metallurgisk expertis en sådan ugn. Järnets historia
och en levande svensk metallurgi
förenas här i Europas enda. i drift
varande, träkolsmasugn.
För att finansiera den gans kn omfatt ande försöksverksamheten har
en förening, "Vita Pro Ferro", bildats. Föreningen har utgivit en lågreliefmedalj (ett "nödmynt'' av
järn), vilket präglats av Mynt verket
i femtusen exemplar och betingar ett
pris av tjugofem kronor. Hela in-

Foto: Juri Tamsalu. KMK.

" Intresset för framställning av
järn i äldre tider, dess teknik, dess
ekonomis ka och sociala betydelse ,
har under senare är ökat markant i
hela Europa. Att så skett också i
Sverige är naturligt med tanke på
järnets roll i svenskt näri ngsliv under nära två årtusenden. Forskningen har s timulerats av Jernkontoret
genom dess Bergshistoriska uts kott .
Av särs kilt intresse har varit att
genom arkeologis ka utgrävningar
finn a övergången mellan dc enkla
förhis toriska ugnarna för framställning av dire kt smidbart järn och den
kontinuerligt arbetande, effektivare masugnen för framstiillning av
tackjiirn.
Utomordentligt viktiga i detta avseende är undersökningarna av
Lapphyttan i närheten av Norberg,

komsten av försäljn ingen kommer
att gå till järnframställ ningsförsöken.
Medaljen har på åtsidan j ärn märket, dvs en cirkel med s nett uppåt
riktad pil . på från sidan Bergsmannastjärnan samt saxhyttans reg
järnstämpel G6S. vilket betyder
Grythyttans socken. Sjätte hyttan.
Saxhyttan. Den kan beställas från
Vita Pro Ferro, Bergshistoriska utskottet , Jernkontoret, Box 172 J,
III 87 Stockholm."
Utförandet ansluter sig i all anspråkslöshet på ett trevligt sätt till
svensk pollettradition. Till sin art är
föremålet däre mot en medalj .
LLt
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Specialpris denna månad
FINLAND 10 Markka 1975
O
NORGE 200 kr 1980
O
CANADA IS 1980 AG Isbjörn
O
ENGLAND Crown 1980 AG Proof
SV ER lG E Årsset i myntverkets förseglade
kasset 1978. 79. 80. 8 1 tills.
DANMARK Årsset 1 97~. 7-t tills.
O
ISLAN D Årsset 1975. 80. 8 1 tills.
O
NORGE Årsset 1974. 77 . 79 tills.
O
FIN LA ND Årsset 1978. 8 1 tills.
O
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Lngcrkatalog nr 12 har utkommit.

JULKLAPPSPECIAL
MYNTSKÅP Lembit Junior f
Skåpet innehåller 4 lådor
med filt och utgör en
perfekt skydd för dina mynt
REKOMMENDERAT PRIS 99:50
FÖRSTORINGSLAMPA
försto ringsglas med inbyggd
belysning ink!. lampa
ca-pris 22:50 VÅRT PRIS 14:

MYNTKUVERT
MYNTBOKEN 1982
:IV papper l 00 st 9:- , 2 000 s t 165:Utgiven av A Tonkin
Nyutkommen Vårt specialpris fö r Myntkontakts Hisare 35:Full returrätt inom JO dgr. Porto tillkommer.

PEO Mynt & Frimärken AB
Drottninggatan
29 - Telefon 08/21 12 1O
Box 162 45 S-103 25 STOCKHOLM
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Augustus
Av Harald Nilsson
Och d et lliinde sig l'id <len liden .
mr från kejsar Au)!usw s llf}lic/..
et/ p(1bud. au h ela riirlden skulle
skat/skrivas .
Lukas 2:1.

Helt anspråkslöst och utan några
som helst krav på (eller möjligheter)
att ge en uttömmande beskrivning
skulle jag vilja visa på några drag i
kejsar Augustus myntportriitt. så
som man i modernare diskussion vill
framställa saken.
Beroende på hur man ser det brukar man ange Augustus regeringstid
till 31 eller 27 f Kr till 14 c Kr. Men
mynt med hans porträtt förekommer redan från 43 f Kr. då han just
tagit upp kampen om makten efter
sin adoptivfader Juliu Caesar. vilken som bekant mördades den 15
mars år 44 f Kr. och efter hans död
förekommer hans porträtt p1l mynt
från de närmast fö ljande kejsarna.
Det betyder. kort sagt. att mynt med
hans porträtt utgavs under närmare
100 år. och det säger sig sj älvt att
varianterna är miinga. Man skall
ock å tänka på att mynten framstfiiides på många håll. i Spanien. Gallien. Rom och vid myntverkstäder i
östra medelhavsområdet.
Till att bölja med kan det vara
intressant att läsa vad några kända
förfa ttare. som levde i~te alltför
långt efter hans tid. har att berätta
om hans utseende.

l . Augusw s. denar prii)!lad i Rom år 29
f Kr. Fmo (lik som f ö/jmule): Jari Ta m.\11lu. Skala 2:1.

2. Tiberiu.f ( l.f-.17) lut priigla dt•mw 11.1
llli)!OII }:tln~t <:{IN tir 22 llll'<f dt'll glltfllji'i rkllll'llll<• Augu.1111.1· lltlrtriilt. SÅ11I11
2:1.

Plinius den iildre. död 79 c Kr. Naturalhistorien XJ. 143
"Den gudomlige Augustus· ögon var
ljusa som hos en häst och ögonvitorna var större iin hos andra miinniskor och när han kände sig observerad för detta blev han irriterad. är
han blev äldre såg han sämre på
viinster öga ...
Tacitus.

55- ca 11 7 c Kr. Annaler l.

42

"Under slaget vid Actium (3 1 f Kr)
förskräckte den gudaförklarnde Augustus legionerna med blotta blicken."

Suewnius. 75- 160 e Kr. Kejsarbio·
gratier. Augustus 50.
"Vid undertecknande av pass. skrivelser och privatbrev använde han
ett sigill med till en början en ~ finx .
därefter en bild av Alexander den
store och slutligen ett porträtt av
honom sj iilv. skuret av Dioskurides
och det senaste sigillet anviindcs
även av dc fö ljande-kejsarna ...
Sueto nius . Augustus 79
'Till utseendet var han hela livet
ovanligt viiiproportionerat och harmoniskt byggd. men han var helt
ointresserad av att vårda ~itt utseende. A v hårvftrden var han sa ointresserad. att han ibland liit flera fri sörer
arbeta samtidigt under ~t o r bradska
och sitt skiigg Tät han antingen klippa eller raka medan han Wste eller
skrev något. Antingen han talade eller var t~·st var hans ansikt ~uttrvck
så lugnt och milt. att en frarn!>taende
person frft n Gallien till och med erkiint inför sina landsmän. att han på

grund hära v hade a vstått fran sin
avsikt att knuffa ned Augustus utför
ett stup. då han under s ken av att
vilja tala med honom hade tillfttits
att komma i närheten av honom under övergången av alperna. Tiinderna var små och oj ämna och angripna. Håret var !titt lockigt och mellanblont..och ögonbrynen sammanvuxna. Oroneo var lagom stora och
han hade örnniisa . Han hade klar.
solbränd hy. Till viixten varhan kort
-enligt vad Julis Marathu!> . om tidigare varit hans slav och numera
förestod hans arkiv. uppgivit. var
han fem och trek varts fot lång (ca
1.72) - men detta doldes av att han
var så viiiväxt och harmoniskt
byggd . att man cnda ~t tiinkte pa det
när han di kade tä bred vid enliingrc
person.
i tcrkomrner i ett ~c
(Författaren <
nare nummer med sina och andras
Augu stu ~
p;i
synpunkter
portriitten. )

1\ARLSI(RONA

MYNTHANDEL
Le rman lkrti l:<:<on
Hantn·rkarJ:alun Il

:m

:~5

1\r\HI.SKHONA

K(H'EH • S,\J.JEH • UYTEH
MYNT • SEDL\H • MEDALJEit
Öppet månd- frl·tl l 0-1 7

te l 0-155/8 1:n:~
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Om förvaring av mynt
N iir det giiller förvari ng av mynt .

bör t va synpu nkter beaktas: dels all
mynten systematis kt ordnade kan
exponeras på ett vackert sätt. del!.
att de kan skyddas för averkan.
Mynten kan skadas inte endast genom repor utan iivcn genom pitverkan av kemi kalier i om~i v nince n .
Äldre mynt har ofta c ~ vacker ton
(patina). som de har fått genom lang
tid omsorgsfull förvaring. och en
ådan ton ger inte bara ett skönhets·
värde. den förhöjer även det ekonomiska värdet. Tyvärr förekommer
re ngöring av iii dre mynt alltför ofta.
En samlare bör undvika att köpa <,adana. (Mera härom i en kommande
artikel.) Även våra nyare silver- och
bronsmynt bör genom rätt behamlling ra möjlighet all med tiden bli
jiimförbara med sina iiid re föregångare.
En gammal patina ger des!)utom
ett naturligt kydd ;it myntmetallen
mot påverkan av kemikalier i luften.

Den oskyddade ytan pa ett re ngjort
mynt kan diircmot ~ n art fiiriindra~
på ett mindre vackert l-iitt.
Tidigare har album med fack av
mju k pla~t varit mycket vanliga .
Mjukplaster iir inte stabila kemiska
föreningar. dc avger syror som pilverka r metallen och bör ej anviin·
das. Mynt som förvarat l- i sådant
plastalbum en liingrc tid far en grön.
kladdig beliiggning. Ocirkuleradc
mynt med stiimpclglan'> (!'tiirskilt
brons- och jiirnmynt l f;lr ywn för·
störd i dylik förvaring. Numera
linns i marknaden 'i k fön:.terfodral
eller mynthållare ~om inte tyck~
skada mynten. Dc iir av papp eller
hårdplao;t och inuti kliidda med na·
got cellofanliknande genomskinligt
material. Dessa mynthållare förvaras i myntalbum eller diapo~itivl i't
dor.
Kassetter av hårdpla'>t. av edda
förctriitlc:.vi), för ftrs~ct. iir en bade
bra och prydlig förvaring~mctod niir

det giillcr mouerna mynt. En gammal men pålitlig metod är förvaring i
papperspåsar. som troligen iir det
bii'it:l skyddet för mynt som ej exponera!..
Förvaring i ett blankt hölje av vnd
slag det vara mft ger dock inte riitt visa ;lt myntens utseende: vackrast
rrarntriidcr dc utan någon bekliid·
n ad.
Gamla tiders <.amlare förvarade
-;ina mynt i med sammetskliidda lådor försedda skåp. som ofta var
mycket vackert utförda. Ä ven om vi
m:'lste nöja oss med enklare förvaring. så ger dock ett skåp av nftgot
... Ia e mera rätt ''isa ftt samlineen fin en
pii~m i bokhyllan. Äldre a.:Ttlarc har
dock varnat för !.kåp av ek. Detta
triislag innehåller garvsyra som med
tiden påverkar mynten. Myntskåp
av trä eller hårdplast linns i olika
~torlekar och kan köpas av mynt·
handlare ·om har god sortering av
mynttillbehör.
Ytterligare en ),ynpunkt mastc här
framh ållas: stöldrisken. Utvecklingen har t~'viirr blivit sådan all vi
f1'lr r;ikna meu W'>tCmatiskt utförda
ho'itadsstölder
allt flera orter i
vart land. Mynt'iamlingar är stöld·

på

hcgiirlig egendom. och en vackert

NU UTKOMMEN!
Boke n för typsam laren
en mindre upplaga av

STAND ARD CATAL OGUE
OF 20 th CENTU RY WORLD COINS

•
•
•
•
•

av Ch. L. Krause & Cl. Mishler
Stor paperback 2 1x27 c m,
600 sidor
mer än 20 000 mynt upptagna
mynt från 300 lände r, stater,
provinser och städer
mer än 12 000 avbild ningar
i nat urlig storl ek
mer än 80 års mynt ni ng från
1900

Boken köpes hos niirmaste m.mtlwndlorC'
eller bestiillesji-ån:

MEVIUS NUMISBOOKS lnt. B.V.
97, Oosteinde
NL-7671 AT VRIEZENVEEN,
Netherlands
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exponerad samling blir e tt l~itt åt
komligt byte. Ett ba nkfac k till fö r·
vari ng a v d yrare obje kt blir fö rr e lle r
senare nöd viindigt för vmjc s amlare.
En fö rsäkring kan c rsiitta de n
ekono mis ka förlus te n. men de tta ä r
inte allt. En samling som kans ke under lå ng tid syste ma tis kt ha r byggts
upp, har fö r äga ren ett stö rre värde
än de t som ka n beräk nas i kro nor.
Det bör i de tta samma nha ng beto nas
au varje samla re bör fö ra noggra nna
anteckninga r över s in samling. gärna me d fo ton över dc biittrc objekten. Dessa fö rteckninga r skall naturligt vis inte fö rva ras i a nslut ning
till samlingen.
Man ka n a lltså inte ge några e nt ydiga an vis ninga r o m hur e n samling
bör fö rva ras. var och e n mast e själv
gö ra e n avvägning av de olika synpunkte rna . Men målet bör give tvis
vara att ma te ria let i samlinge n skyddas på bästa sätt. till nytta och gWdje
både fö r ägare n och för morgo ndagens samlare.
- Y11g1·e A /ma. In;:emar Carlsson

Italiensk samlaroffensiv
"La Zecca'', Roms myntve rk med
e n me r än 2000-å rig his toria, har i e n
prydlig lite n broschyr erbjudit världe ns samlare 1980 års myntserie. I
serie n ingår fö ruto m den vackra 500
lire n och två olika 200 lire e n specie ll
"serie medalj". I allt är de t e lva föremå l som i plastfö rpackning utbjuds
till hugade spe kula nte r. Priset ä r
20 000 lire (ca JOO kr).
Fö rpackningen ha r e n egendo mlig svens k a nkn ytning. Som vinje ttbild har ma n valt M Lundströ ms
träsnitt av plå tmy ntsprägling frå n
17 14. De n ä r visserlige n s pegelvänd
me n ä ndå! Se MYNTKO NTAKT
1980 nr 2 s 3 1 bild 7.
" La Zccca" komme r hädane ft er
a tt årlige n levere ra samlarm ynt.

HÅKAN WESTERLUND
Mynthandel

KÖPER • SÄUER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MED A UER

Spec. sedlar
Betalar braför sedlar
före 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel. 08 / 11 08 07

UPP9(10!
RENSTIERNAS GATA 29 TEL. 08-44 82 81
BOX 11080 • 100 61 STOCKHOLM

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
Öppet v ard 10..17
Lunch 13-14

Lördagar stä ng t
Medlem i Sveriges Mynt handlares Förening

Köp

"Kronan':
Med HM Konungens benägna tillstand präglar
vi en minnespenning med konungens porträtt
och med regalskeppet Kronmz på frånsidan.

Rädda regalskeppet!
Genom a tt köpa vå r "Krona ''ger du
ett kontant bidrag s om oavkortat
går till regalskeppe t Kronans
bärgning och bevarande.

full! strids utrus ta d vid förli sningen gör bärg ninge n yt te rs t
intressant. Bia fanns I28 bro ns kanoner ·a4 ton pe r s tyc k.

ENDAST 50:- I BRONS

Minnespenningen till för må n för
bärg ningen bär H.M. Konungens
bild på å ts idan och e n de taljrik bild
av regals keppe t Kro nan på frå ns ida n.

Experte r qedömcr Kronan s om
ännu intr~santare än Vasas kc ppe t Ett verkligt fynd för his to rikerna - de t kans ke bäs t rus tade
krigsfartyget i världen på 1600talet Det faktum att Kro na n var

Guld oc h s ilve r leve re ras i e legant
etui, brons i plas tkassett

Mt't<&ll

SIMit·k Vikr

Hrun:l\mur l'l.il\'t'r

;t { 111 111

l~ ~

MaxuJ)I)haga

Pris

10.000 •.:x
2.000 t.'X

.1();-

:n mm 2:! J!
22!l:(;uld J~ k:lrat :~:~ m m 2f) ~
20(1 ~·x :t500;Pra~h11J.:. ul ((,rt·s av AB f,t>Mron~. Nurnåljt>

Hestå11uing sker till Lions Club Kalmar.
Box 261, 39123 Kalmar.

Lions Club Kaltnar ~
o ._
i s ama rbe te me d
oz·~,
Ka lmar Läns
~
~
QJ
Museum och
.;:~,._.tidninge n Barome te rn. ' .

;.fo·

Köp"Kronan''såger du Kronor till Kronan.
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En reflexion under en
tågresa
Är möjligen svenskt myntsamlande
ESK ILSTUNA NUM ISMATISKA FÖREN ING . Program ej anmiilt .
på viigutför eller är det fn ga om en
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBI:J sammantriider första helgfria
tillfällig vågdal? Nästan allt intresse
m;lndagcn i v;uje mf1nml p~ AB Viistanfors Industriers mat~al. S LinjarL
har under senare år varit inriktat på
Fagersta. Upplysningar tel 0223/1 16 i l c kl 17.00 och 0223/ 172 18 kl O!U0värdestegringen. Det !lom gagnar
16.00.
svensk numismatik är kunskap.
FINSPANGS rv!YNTKLUIJB sammantriider ~ i ~ta torsdagen i varje m; nad
forskning. nya rön och framför allt
på Sparbanken Ostergötland. Berg~lagsviigen -1. Fin~p~ng. Upplysningar tel
respekten för våra gamla mynt.
0122/103 89 el 161 20.
Det ii r ju ett kult urar v. som vi bör
FROSTA NUM ISMATISKA r:ÖREN ING har mötenmed auktion p:i Frivärna om. Måhiinda började förfaltidsgården i Hörby den 17112 kl 19.30. Visning fr~ n kl 18.30.
let 1953 när Gliick-Hessclblads förGÖTEBORGS NUM ISMATISKA FÖREN ING har möten den 141111981
sta årtalsförteckning med värde- och !III. 8/2. 8/3. 514 och 10/5 1982. Lokal: Traktören. Köpman~gatan.
ringspriser utkom. Sedan dess har Göteborg. Kl 19.00. Öppet hu~: 25/1. 2212. 22/3 och 19/-1 1982. Antik,ektio·
vi ständigt matats med nya värdenen: 20/1. 17/2. 17/3 och 1-1/-1 1982. Lokal: Schack,pclct!> hus. Haga Kyrko·
ringskataloger och ständiga viirde- gata 3. Göteborg kl 18.30-21.00.
höjningar. Dessa ··lathundar.. serveKALMAR MYNTKLUOIJ har möten för~ta helgfria mimdagen i varje
rar samlare en massa siffror och fömånad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar.
ga kunskaper. Tyvärr nöjer sig Upplysningartel 0480/ 135 61. 115 84. Auktioner varje gilng.
många med den informationen.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten föNa helgfria on~dagen i
Tidigaregenerationers samlare lic k varje milnad på restaurang Stor'>tugan. Stortorget l. Katrineholm. Upply'>själva bilda sig en uppfattning om ningar tcl O150/2 10 -15 el 151 00.
..
ina mynts värde. För att komma så KRISTIANSTADSORTE S UM I S~ I AT I SKA FOREN ING har möte
långt lic k de först och friimst Iiim sig med auktion på Hcmgården. Norretullsviigen 9. Kristianstad. den 18112.
mynten. Om man far kunskap om MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra mandagen i varje miinad på
mynten ger de så mfmga andra viir- Pensioniirsgården. V Triidgardsgatan 57. Nyköping. den 8/2. !if~. 514 och
den att saluvärdet kommer i andra
10/5. Upplysningartel 0155fl:l4 29. 863 84. 128 -Il.
hand. Förr i tiden samlade man MYNTSAMLARKLUIJIJEN GOTEN. Vi,by. har möten -;ista tor'>d. i
mynt i huvudsak för att man tyckte manaden på Solhem kl 19.30. Upplysningar tl!l 0-19X/645 2-1. Fa~t !> t illlda
om dem. medan man numera samlar dagar: 30112 (julfest. oh~. on'>dag). 2811 (ar-;möll:l. 2)12. 25'3 lob~. pa Hcmo;e
dem nästan uteslutande för viirde- hotell). 29/-1. 27/5.
stegringen.
NUM ISMATISKA r:öRE INGEN ÖRESU D. Hcl,ingborg har möten
Om man skaffar sig mynt i god förlita helgfria onsdagen varje månad pJ Hamlchklubben. Sund,torget ~
kvalitet (behöver ej vara Oeller O! l Hclsingborg. Upplysningar tcl 0-12/26 21 1-1.
till vettigt pris och in tre sera r sig för SAMLARKLUBBEN NUM IS. Skellefteå har möten första tor,dagc n i
dem har man automatiskt en sparad varje månad i NV-huset. konfaensrummet. Upplysningartel 018/11 50 00
slant på sikt om myntsamlandet har el 12 80 10.
en sund utveckling. Den investe- SANDVIKEN-GÄVL E MYNTKLUBB hålter möten första onsdagen i
ringsvåg. som har grasserat under varje månad under höst- och vi'trsjisongen i Valbo kommunalhus. kl 19.00.
senare år. resulterar inte i någon SK ÅNES NUMISMATISKA FORE l NG har mötetOrdagar kl 1 9.~0varaktig värdestegring.
visning från 18.30-21/ 1. Ny lokal! Fr o m januari 1982 kommer sammantriiEn lugn värdeökning ger mynt- den med auktion att hålla\ i IOGT-NTO:s lokal. Engelbrektsgatan 20 samlandet trygghet. medan den hörnet av Gustaf Adolfs torg.
våldsamma prisstegringen som un- T ÄLJE MYNTKLUBB.lokal W endelas rum. bihliotcket LUNA. Söd~ rtiil
der senare år ägt rum. skapat osä- je. triiffas 10112. Upplysningar tcl 0755/185 61:{.
kerhet och ett minskat förtroende
UPPSALA MYNTKLU Il B harS/12 föredragav L O Lagerqvist och julfest.
för mynten. God kunskap kan ge en lokal Gotlands Nation 19.30 samt auktion 1911. lokal Skandia. Drottningg
värdefull samling o~h därmed även
lA. samma tid.
en sparad slant. men är siktet inställt VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smaland,.,tenar. harmöten i sparenbart på investering blir inte alltid bankslokalen kl 19 den !!12. 813. IW-1. 10/5 och 1-1/6.
resultatet detsamma.
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING ~a mmantriidcr pa re~ taurang
Munken. Norrgatan 24 . Viixjö. kl 19.00 den 3/ 12. Efteråt auktion.
Yll!:' '~' A /mer
ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖREN ING har i n.:gcl möten sista onsdagen i varje m/Inad. Lokal: Museets förcliisningssal. Upplysningar: 019/
18 86 00 eller 13 50 61.

5 december. Hirsch MynthandeL Auktion pil lngenjörshusct. Stockholm.
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MYNTORTER GENOM SEKLEN
Allt sedan de första svenska mynten började präglas i Sigtuna
få r snart tusen år sedan har mynt präglats på skilda orter i
Sverige. Myntverket vill genom att utge medaljserien MYN.TORTER GENOM SEKLEN erinra om de mest betydelsefulla av dessa myntorter. Medaljserien består av tio
medaljer, som var och en upptar betydelsefulla myntorter under ett århundrade. De numismatiska motiven på
medaljerna anknyter till de aktuella myntorterna och
ger samtidigt en historisk ex pose över mynttill verkningens utveckling i vårt land. Medaljerna har
skapats av skulptören Bo Thoren. Jur dr Ernst
Nathorst-Böös har medverkat som numismatisk rådgivare. Medaljerna präglas i begränsad upplaga och utges i tidsordning. Medaljerna över l 000- talet t o m 1500-talet
finns präglade och kan beställas nu.
Medaljserien i sin helhet beräknas
vara slutpräglad 1982. Förfrågan kan
ställas till Myntverket, Box 40 l,
631 06 ESKILSTUNA
Telefon 016/12 03 00.

Den ena sidan
av medaljerna
över JOOO-talet
t o m /500-talet.

Fakta om medaljerna
Min.vikt

Upplaga

Metall

Diameter

Patinerad brons

45 mm

55 g

1000

143:-

Patinerat silver 999/ l 000

45 mm

60 g

2000

379:-

Guld 23 K. nu mr. uppl.

45 mm

90 g

50

Pris

Il

~50:-

Pris inkl. ellli. frakt uch po>tf. ""!!· 'amt nwm>
21.51'.« griller 1. u. m. 31 J cc . 19X l. Levera n' ,ke l' i
den tak t vcrkcl> ka pac.:itet medger.

--------------------------------------------------------------------Sändes till Myntverket, Box 401, 631 06 Eskilstuna Tel. 016/12 03 00
Härmed beställes mot postförskolt följande meda ljer
D V g sänd broschyr över alla
tio medaljerna
ingående i med aljserien MYNTORTER GENOM SEKLEN.
l 000-talet 1100-talet 1200-talet 1300-talet 1400-talet 1500-talet
Patinerad brons <\ 143:-

.......... st

.......... st

.......... st

.......... st

.......... st

.......... st

Patinerat silver 999/ 1()00 it J 7'J:-

... ...... st

.......... st

.......... st

.......... st

.......... st

.......... st

Gu ld 23 K. num rerad upplaga il Il :!50:-

.......... st

.......... st

.......... st

..........st

.......... st

.......... st

Namn : .................................................................................. Gatuadress: ......................................................................... .
Postnummer : ............................. Postadress: .......................................................................... Tel : .............. .
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'I'ILLBEHOR
Myntskäp, Lembit Junior 95:Myntalbum med lOblad
50:Myntblad- 12/20/30/48 fack a3:Myntpäsar, papper
aO: 10
Sedelalbum med lO blad
45:- ·
sedelblad - 1/2/3 fack
a3:Lupp, 8 x förstoring
20:-

Lllyl'ERATUR
Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid sa mt gotländska mynt. Värderingspris!!r och samtliga typer iii. l nbunden 60:Sveriges Mynt 1521- 1977. Artalsfört. med värderingspriseL Alla
typer iii. A4 format. In bundeno
98:Sveriges Mynt 1818- 198 1. Artalsfört. med värderingspriser 1982.
Alla typer iii. Fickformat. Häftad
15:Sveriges Besittningsmynt. Årtalsfört. med värderingspriseL Alla typer iii. A4 format. l nbunden
150:Sve rige s Sedlar del l. III. årtalsfört. över alla RiksbankssedtaL A5
format. Häftad
29:75
Standard Catalogue of World Coins. "Telefonkataloge n" med värderingspriser för hela världens mynt från 1760 till idag. 2 000 s. 39 000
foton. Häftad
250:Pick: World Paper Money. standardkatalog fö r hela vä rldens sedlar
1900- 1979 med värderingspriseL 26000 typer. 7 000 foton.
Inbunden
190:-

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28-30
Box 7662, S-103 94 STOCKHOLM
TeL 08-10 lO lO, 14 02 20

