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Kungl Myntkabinettet 
Statens museum för 
mynt-, medalj- och 
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(Buss nr 42, 44 oc h 69 
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' Basutstä llnin gar : Sve nska my nt 
fr ån alla tid er; svens ka besittn ingar 
(t illf älli gt stä ngd ); vä rl de ns my nt ; 
m edalj konste ns hi sto ria oc h 
svens k hi sto ria i me daljform . Till 
fäl liga utstä llnin gar: Antik a my nt 
med andra ögo n Obs ! Ut stä ll n ing -

. en specie ll t tillr ätta lagd fö r synska
dade . Från 5 nav .: Gust av Il Ado lf 
1632 - 1982. 

M useet: 
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Postad ress: Box 5405 , 

114 84 Stockho lm 
Tel : 08-63 07 70 

GODJUL 
OCH 

0 

GOTT NYTTAR 
önskar 

BAHLSTRÖM 
MYNTHANDEL 

Kungs gatan 28 
I 03 94 Stoc kholm 

Tel 08-10101 0, 140 220 

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÄR 
önskar 

~attoo o.no 
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230 

Vårprogrammet 1983 
Ja nu a ri 
12. La rs 0. Lagerqvi st visa rutst ällningen " Efter Li.itzen " . Gusta v Il Adolfs 
minn e på mynt oc h meda ljer. 
26. Be rt e l T ing str öm be rätt ar om dataun de rsö knin ge n av de sve nska plåt
mynt en . 

Fe bru ari 
9. Ulla Weste rm ark : By sa ntinsk a mynt funn a i Sve rige . 
24 . Prog ramm et ej fas tstä llt 

Mars 
15. Ta mas Sa rk any: ' 'Meda ljen s frånsida" . 
29. Progra mm et ej fas tstä llt. 

Apr il 
12 . Ian W ise hn be rättar om Th ailand s mynt. 
28 . Progra mm et ej fas tstä llt. 

Fö renin ge ns vå raukti on äge r rum slut et ap ril/bö1:jan maj. 

Maj 
18 . Pro grammet ej fas tstä llt. 
29. Ev besö k på T umb a se de ltr ycke ris mu se um . 
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FORENINGEN 

Höstens program 
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 i Historiska museerna. Storgatan 
41 , Stockholm. 

December 
9. Den sedvanliga julfesten. Lotteri. liten auktion. Vi bjuder på kaffe . 

Vårens program se sid 230 1 

Årsavgiften 
för år 1983 utgör 125 kr och kan sättas in på Svenska Numismatiska Före
ningens postgirokonto 15 00 07-3 redan nu. vilket skulle gliidja kassaförval
taren. Nedan har vår ordförande i sin julh iilsning förklarat höjningen . som 
med hänsyn till penningvärdets fall är ganska modest. Vi väntar oss att 1983 
skal l bli ett år fullt av aktiviteteroch mycket av intresse viintar på tryckning i 
MYNTKONT AKT /SNT. A11ktio11emu kommer att bli intressanta. då en del 
material ur Svenssons sam lingar kommer att försäljas genom SNF. Någon 
offentlig auktion, tillgänglig för allmän heten. på mynt. medaljer . polletter 
osv ur denna rika kollektion kommer icke att iiga rum. 

Till medlemmarna i SNF 
Årsmötet 1982 höjde , på styre lsens förslag. årsavgift en för 1983 från nuva
rande 90 kr till 125 kr på grund av penningviirdets fall under senare år. 

Avgiften höjdes senast 1979 från 60 till 90 kr . För att kunna be behålla 1979 
års köpkraft sku lle avgifte n behövt höjas långt tidigare iin som nu beslutats. 
men styrelsen ville först utn yttja befintliga möjligheter att sänka kostnader 
na utan att målsättningen behövde ändras i stö rre utstriickning. En sådan 
operation tar tid men har nu genomförts och medför stora besparingar. som 
gjort att Föreningens ekonomiska ställning nu äte r kan anses vara fullt 
tillfr edsställande. 

För att kunna fullgöra uppsatta mål krävs dock- trots den höjda årsavgif 
ten - största sparsamhet. Höjningen är också klart mindre än elen sku lle ha 
varit om 1979 år avgift räknats upp en ligt index . 

Så till en helt annan fråga. Det ordnas va1:je termin ytterst intre ssa nta och 
läror ika föredrag av specialister inom olika områ den . men tyvärr får de inte 
många åhörare och nästan alltid samma personer. Varför '1 

Ett medlem skap i Svenska Numismatiska Förenin gen borde tyda på ett 
starkt numismatiskt intresse. Vad vill då med lemmarn a ha•) Styrelsen vore 
tacksam för synpunkter så att programmen bättre kan anpas sas till önske
målen. 

Så vill jag till sist påm inna om vårj ulfest elen 9 december och önska Er alla 
En God Jul och Ett Gott Nytt År 1983! 

Ciimn Berg enstr åhl e 
Orclfömncle 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS 
MEDLEMS NÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 18 kr+ porto 
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Provpräglingarna ijärn med årtalet 
1916 
Av TORBJÖRN LIND 

Under första vä rldskriget s slut ske 
de 1917-1919 kom kopparmynten 5. 
2 oc h I öre att ers ättas med järn
mynt på grund av att Sverige und er 
denna period kom att lida bri st på 
koppar. bland annat o rsakat av im
portsvårigheter. se bilaga I. 

Under å r 1916 ägde provprägling 
rum för till ve rknin g av sve nskajärn
mynt i ovan nämnda valörer. bak
grund se bilaga 2. Någ ra upp gifter 
om denna prägling finns såv itt för
fattare n vet ej nedt eck nad e el ler ä r 
kända. 

Under tiden från 1916 fram till 
dags dato har några enstaka obj ek t 
från denna provprägling kommit 
fram och förså lts dels på auktioner. 
dels genom några mynthandl are. 

19 16 års järnmynt var ej avsedda 
a tt utgöra betalningsmedel utan 
kom att överlä mn as so m pro v e ller 
gåva till några utv alda personer och 
instutitioner. Några av dessa mynt 
har av okunnighet och miss tag kom
mit ut i handeln. dä r de sede rmera 
t illvarat agits. 

Förfalskningar 
Vid några tillfällen har förfalskning
ar av dessa myntv a lörer förekom
mit. I 946 års järnmynt har då lega t 
till grund för fö1fal skningarna. De 
fa lska exemplaren har dock varit re
lativt lätta att avs löja. 5-öringen 
1916 i j ärn är svårast att efter gö ra . 
efte rso m siffr an 6 i årta let är kort . 
medan 2-öringen och I-örin ge n har 
lång sexa. 

Hittills kända exemplar 
De exemplar ur provmyntserien. 
vilka framkommit under åre n . åter 
finns i dag dels i offentliga samling
ar, dels i privat ägo. 

Nedan kommenteras de obje kt 
vilka är kända av undert eck nad 
fram till dags dato : 

1. Kun g l Myntkabinettet i Stock
holm inn ehar en se rie omfattande 5, 
2 och I öre. 

2. I Bondeska myntsamlin ge n 
som finns på Eriksberg ingår en se 
rie om 5 , 2 och 1 öre. 

År 1916 föredrog dåvarande fi
nans mini stern Axel Vennersten i 
konselj ärendet om god kännande av 
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e n föro rdnin g om järnmynt som er
sätt ning för kopparmynt i valörern a 
5, 2 och I öre. vilket också bevilja
des. 

Konun g Gustav V. so m ledde 
konseljen. steg efter åt fram och lade 
beslag på de förev isade järnmynten 
med orden : ' 'dom tar jag". 

Vid en senare tidpunkt. då kung
en träffade Fr iher re Carl Bonde på 
Eriksbe rg. som hörd e till hovet. lär 
han ha sagt: "Hördu Carl. jag har 
hört sägas at t Du sam lar på mynt' ' . 
varpå kungen stack ned de tre prov
mynten i dennes ficka. 

3. Sven Svenssons samli ngar . 
Följande antec knin g finns att läsa i 
Sven Svenssons mater ia l: 

"F rån TG Appe lgren (St hlm) 5/4-
192 1, 5, 2 och I ö re i j ärn 1916 och I 
ö re 1879. 650 kr ... Pr iset för järn
mynten utgjo rde sannolikt 600 kr. 
Dessa mynt finn s i dag i Sven Sven s
so ns mate rial på Kungl Myntkabi
nette t i Stockholm som deposition 
från Sve nska Nu mismatiska fören
ingen . 

FiR I . 5. 2 ac/1 I öre 1916. pra1•m1·11t i 
järn. Si •en Si·enssons sa,11/inR. Foto N 
LaRerRren. ATA. 

4. Advokat Lars Rab en i11s ägde 
två femöringar i järn från 1916. se 
bilaga 3. 

Dessa två exemp lar gick på Sven
ska Numismatiska föreningens auk
tion den 6 december 1972. De tv å 
femöringarna var ytbehandlade på 
olika sä tt : det ena objektet var något 
angripet av rost. Mynten kunde kva
litet sättas till (0) och 01 och klubba-

Fig 2. 2 öre 1946 Uärn). Siffran 4 har 
nedslipats i försök att ef1er likna en I :a i 
"/916". Priva/ ägo. Fala J. Tamsalu, 
KMK. S kala 2: / . 



des för 4 200:- resp 3 410:- kronor. 
De skild es å t vid aukti onen oc h är 
idag i privat ägo. den ena hos en 
sa mlare i norra delen av lande t. vil
ken även inn ehar en tv åöring av jä rn 
från 1916; den andr a kom att stanna 
hos en sa mlare i stock holm sreg io
nen. 

5. Berglunds prol'myntset. En 
god vän till mig , L B, har vid ett 
flert a l tillfällen berättat för mig att 
han s fa rfar , brukspatron Fran s 
Ber glund eller en nära vä n till denne 
had e låtit bes täll a bl a ett myntset av 
jä rn från 19 16. Detta set kom att 
stanna i släkt ens ägo från 19 16 fram 
till 1968- 70, då det sist sågs av min 
vän ho s hans far. Mynte n låg i ett 
speciell t fodral av rött sämskski nn s
liknande mater ia l, där va 1je valör 
had e sitt fack . 

Vid en framstä llan från förf våren 
1981 om att få granska järnmynten 
fick jag till svar att detta int e var 
möjligt. eft ersom se te t int e kunde 
återf inn as. Något svar om var myn
ten finns har ej gått att få . eftersom 
den person som kände svaret ej 
längre ä r i livet. Det kan tänkas . att 
nämnda mynts et förså lts till Harry 
Gli.ick någon gång 1969-1 970. då 
den sa mme enligt uppgift lär ha haft 
en provserie inn e för försälj ning . 

6. Svenska mvnthand lare. Unde r 
å ren s lopp har några av våra vä lkän
da mynt affär er haft ett elle r flera ex
emplar av provmynten inne till för
sä ljnin g. 

2-örin gen är den va lör som före 
träd esv is har va rit representerad. 

Nedan uppge s de objekt som före
kommit i handeln i de fall där uppgift 
gå tt att få. 

A. Hirsch Mynthandel. Stock
holm (ägare till 197 1 H Gli.ick): 
2öre 1916j ärnk v I + /01 +äkthets
intyg , 800:-, Kat 22, 1960. 

I öre 1916järn . kat 24. 1960. med 
texten: 
"SÄLLSYNTH ET 

För kunds räk ning offereras här 
med ett praktex i kv Stgl. 0 av: 
I öre 1916 Järn - Provmy nt Kr 
I 000:- + oms. 

Detta mynt har aldrig tidigare ut
bjutit s till salu. Förutom här fö 
relig ga nde ex finns endast två 
ex, båda i Off. sa mling ." 

2 öre 1916j ä rn kv 0 , I 150:-, kat 38, 
1964. 
5 öre 1916j ärn kv 01 ca 5000: - , de
cember 1972. 

Dett a objekt var beställt och ut
bjöd s därt'ör ick e. Myntet inrop ades 

av Hir sc h mynth andel på SNF s auk
tion 6 december 1972 och kom från 
L Rabeniu s. 
2 öre j ä rn 19 16 kv (I+). svagt gni
den , 2 400 :- januari 1973. 
5. 2 och I öre 1916 j ä rn i ett etui 
omkr 1970 (Berg lundska setet')) 

H Gli.ick inköpt e ( 1963 ?) en av de 
2-ö ringar so m B Ahlström had e till 
försä ljning . 

B . B Ahlström Mynthandel. 
Stock holm 
2 öre 1916 j ä rn K v 0 I 250:- lagerli s
ta 11, mars 1963. 
2 öre 19 16 j ä rn ej lagerlist a 
I öre 1916 järn ej lagerlist a 
2 öre 1916j ärn kv (I+) , 3 600 :- , auk
tion 23. 5/4 1981. 
2 öre 1916 järn, lagd på ett spå r
vag nss pår oc h överkörd(!). Objek
tet finns i butiken (januari 1982). 

C. T G Appelgren mynth ande l 
5, 2 och I öre 1916järn ca kv 01/0 . 
600 :- 1921 (Sven Svensson . se 
ovan). 

D. J Pedersens mynthandel. Bo 
rås 
2öre 1916j ä rn kv 0l-01 /0Försåld på 
aukt ion omkr 1965. ca 650:-. 

7. I privat ägo . 
Några exemplar av provmyntse

rien finns i dag i privat ägo. 
Av förståeliga skäl kan personer

na ick e namng es ut an tillst ånd : nå
gra ä r ej heller kända till namnet av 
mig. 
5 ,2 oc h I öre 1916 järn inneh as av 
en sa mlare bo sa tt i norra Sverige. 
Sette t inköpt hos Hir sc h omkring 
1971. Kvalitet gissningsvis 01/0-0. 
5oc h2 öre 1916järnäg save nmynt
sa mlare , även han bosatt i norr a de
len av landet. 5-öringen kv 0 I inköpt 
i december 1972 ho s Hirsch Mynt
handel. 2-öringen sa nnolikt inköpt 
hos Hi rsc h på 60-tal e t. Kv giss
ningsvis 01/0. 
5 öre 19 16 järn kv (0) finn s ho s en 
mynts amlare bosatt i Stockholms 
närhet (SNFs auktion december 
1972) 
2 öre 1916 järn kv 01/0 ägs av en 
sa mlar e bosatt i Malmö . Myntet in
köpt ho s Hirsch eller Ahlström (70-
talet s börj an?). 
2 öre 1916 järn kv 01/0-0 ägs av en 
vä lkänd per son bosatt i en av Stock 
holms förorter. Objektet köpt ho s 
Hirsch (H Gli.ick) på 60-talet. 
2 öre 1916j ä rn inneha s av en person 
(o känd) , som uppvisat myntet bl a 
ho s Ahlströms mynthandel omkring 
1973, kvalitet gissningsvis 01/0. 
2 öre 1916järn kv ( I+) finns hos en 
sa mlare ; inköpt på Ahlströms auk-

tion 23. 
2 öre 1916j ä rn kv (I+) (Hirschjanu
a ri 1973) sa mt I öre 19 16 järn 
(Hirsch 1960) oc h I öre 19 16 järn 
(Ahlström 1964?) har förs ålts och 
må ste finn as i priv at ägo (innehavar
na okända) 
I öre 1916j ärnkv l+ /01 lär ha fun
nit s i Uppsala hos en pe rson so m ej 
längre är i livet (ej bekräftat). 

8. Övrigt . 
a. Utdrag ur Th Hö gbergs mynt

handels i Göteborg katalog 1952 
nr 5: 

' 'I den allmänna marknaden 
finns inga jä rnmynt med å rtal et 
1916. De som ibland dyka upp 
härröra sig från myntfört 'alsk
ning ar. Av de nämnd a prov
mynten i järn från år 19 I 6 finns 
helt sä kert inte mer än tre till fyra 
se rie r 5, 2 och I ören. 
Av en händelse hamnad e en två 
öring provmynt i j ärn för om
kring 3 å r sedan ( 1949) på Sve n
ska Numismati ska Föreningens 
auktion i Stockholm. där myntet 
inropade s för det hisnande priset 
av 325:-." 

b . I kväll stidning en Ex pr esse n ca 
eller kort före 1970 gjordes ett repo r
tage med direktör Har ry Gluck. då 
äga re av H irsch Mynthandel (han 
av led so m bekant hös ten 197 1 ). 
Denne intervjuad es om sä llsy nta 
och värdefulla mynt. Härvid omta
las bl a prov mynten i j ä rn från 1916 
och speciellt 2-öringen. av vilken 
Gli.ick då innehad e ett exemplar. 
Detta var vid tidpunkten ej till sa lu. 

C. Enligt under tiden för den nor
diska myntunionen utarbet ad prax is 
bruk ade provmynt utbyt as mellan 
ländern a (dvs. Danmark , N orge och 
Sverige). Om så skedde denna gång 
- vilket har påst ått s - har icke kun
nat beläggas med brevkopior i 
Myntverket s arkiv i Riksarkivet i 
Stockholm. Enligt vänlig upplys
ning från myntkabinetten i Köpen
hamn , Hel singfor s och Oslo har 
dess a mu se er inga ex emplar av 
provm ynten . Huruvid a några så da 
na finns kv ar hos re sp länders mynt
verk, finan sdepartement eller rik s
banker har inte säkert kunnat fast
ställas, men det verkar inte troligt. 
Rik sbanksfullm äktige (protokoll 
7.11.1916) var i kontakt med Dan
mark och Norge ; provmynt nämn
des ej. 

Sammanfattning 
Flera av de järnmynt som i dag är 
kända är sva gt angripn a av rost. Det 
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Fig 3. Axel Venn ersten. finan sminister 
år 1916. Kungl Biblioreker. 

Fig4. Karl-August Wallrorh. mrnrdirek
tör 1908-1927. Kungl Biblioteker. 

är beklagligt att konstatera detta 
faktum och att de personer som för
varat mynten ej tänkt på att skydda 
dem mot fukt. tex med vapenfett. 

Hur många exemplar som prägla
des är okänt. men troligt är at t ett 
antal överexemplar slogs. sa nnolikt 
ett tjugotal per valör. Enligt K Mynt 
och Justeringsverkets årsredovis
ning från å r 1916 anges provpen
ningar till ett värde av kronor 5 :55. 
Någon specificer ing ges ej. Faktum 
kvarstår att några exemplar delades 
ut till utvalda personer. några gick 
sannolikt den officiella vägen till vå
ra grannländers finansdepartement. 
några slutligen beställdes av perso
ner som hade nära kontakt med fi
nansdepartementet eller myntver
ket. Frågan om hur många exemplar 
som idag finns bevarade kan inte 
exakt besvaras. Det är emellertid 
hög st sannolikt att några objekt ut
över de av mig kända och ovan redo
visade existerar och finns i privat 
ägo. Det är också troligt att några av 
de provmynt som av misstag kom
mit ut och cirkulerat i handeln har 
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förkommit. icke minst då järnmyn
ten från 1917-19 19 drogs in och 
skrotades. 

En summering av ovan omtalade 
befintliga exemplar ger följande 
bild. 

5 öre 2 öre I öre 
Antal kända exemplar 

6 10 6 
Troligen existerande 

2 3 3 

8 13 9 

Antal okända kvarvarande exemp
lar torde gissningsvis rörde sig om 
30-50 procent av de i dag kända . 
Detta skulle innebära för 5 öringen 
3-5 ex, för 2 öringen 4- 7 ex och för I 
öringen slutligen 3-5 ex. 

Om antagandet är riktigt, vilket 
jag är benägen att tro, skulle präg
lingen av 1916 års provmynt i järn 
utgöra 

5 öre 2 öre I öre 
Antal präglade 
minst 11 17 12 

Prägling av j ärnmynt med årtalet 
1916 intar en särs tällning bland de 
provmynt som ganska flitigt före 
kom åre n 1916- 1920. dels därför att 
dessa mynt alltid pga sin karaktär 
varit speciellt intressanta för samla
re. dels därför att prägling av dessa 
järnmynt kom att ligga till grund för 
en kommande re1<11(iär prägling av 
skiljemynt i järn under åren 1917 
-1919 och sedermera under åren 
1942-1950 . 

Bilaia I 

Till Herr statsr ådet mm Axel Yenner
sten. 

Sedan fullmäktige under hand anmodats 
att avgiva yttrande i fråg an om prägling 
av skiljemynt i järn. få fullmäkt ige här
med anföra följande. 

Oakta t forcerat arbete har myntverket 
under den senaste tiden endast de lvis 
förmått fylla behovet av bronsskilje
mynt. Tillverkningen av sk iljemynt av 
järn lärer visserligen vad själva prägling
en beträffar . icke kunna medföra någon 
tidsbesparing. Men då den för myntets 
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/950 . Stockholm /950. 

frams tällande av sedda meta llen sä ker li
gen kan av detjärnverk. med vilket leve
ransavtal kan komma att tr äffas. leve re
ras i för ändamålet utva lsat skick. bort
faller för mynt verk et det vid framställ
ning av bronsmynt nu erforder liga arbe
tet med smältning och ut va lsn ing av 
myntmetall en. Till följd härav böra j ärn
mynt kunna tillve rka s på något kort a re 
tid än bronsmynt. 

Här till kom me r. att de för bronsmyn
ten s framställning erfo rder liga metaller
na und er den senaste tiden kunnat an 
skaffas endast med växa nde svår ighet 
och till stigande pri s. Detta ställer sig nu 
så högt , a tt tillverkningen av bronsmynt. 
enligt vad myntdirektören meddel at. för 
närvarande lämnar förlust. 

Vidare har man ansett anledning fin
nas att miss tänka. att bronsmynten till 
följd av der as för närv ara nde höga me
tallvärde äro föremål de ls för nedsmält
ning, dels för utsmug gling ur riket. Skul
le prise t på de i bronsmynten ingående 
metallerna ytterli gare stiga, kommer gi
vetvis frest e lsen att nedsm älta eller ut
smuggla bron smynt att ökas. 

På grund av dessa omständigh eter an
se sig fullm äktige böra förorda, att såda
na förberedande å tgärder vidtagas, att 
tillverkning av ski ljemynt av j ärn må 
kunna utan dröj smål igångsä tta s. däre st 
det skulle visa sig oundgängligen nöd 
vändigt att , sås om en tillfälli g nödfall sut-

väg . skrida till anvä ndnin g av dylika ski l
jemynt. 

Fu llmäk tige anse sig böra tillägga. att 
riksbanken röra nde denn a angeläge nhet 
korresp on de ra t med Norges bank och 
danska nationalbanken . oc h har man in
om båda dessa ban ker ställt sig tillmö
tes gåe nde gentemot tanken att präg la 
skiljemynt i järn. 
Stockholm 7 nov ember 1916 
K A Wallroth 

Förslag 
till 

Bilaia 2 

tilläggsa rtik el till myntk onventio
nen den 27 maj 1873 oc h tilläggs 
kon vention en den 16 okt ober 1875. 

l :o 
Det skall vara va rje riksfin ansförv alt

ning tillåte t att för sin räkning låta prägla 
skiljemynt av järn , vilka skola vara lag
ligt betalningsmedel efter det vär de, varå 
de lyda, i alla tre rikena, utan hän sy n till i 
vilket av rikena de äro präglade, intill et t 
bel opp av l kron a, så snart de blott ej 
blivit vanställda eller på olagligt sätt ska
dad e . 

2:o 
Av järnmynt kunna utm yntas ne

danstående stycken. vilka skola hava 
den sto rlek oc h vikt. som framgå r av 
vidfogade bestämmelser: 

Av ett 
kilogram 
präglas 

Stycke n 

Dia
meter 

millimeter 

a) Ett stycke, som represe nter ar 
värdet av 5 öre 27 

144 
b) E tt stycke, so m representerar 

värdet av 2 öre 21 
288 
c) E tt stycke, so m representerar 

värd et av I ö re 16 
576 

3:o 
Skiljemyntstecken av järn upphöra att 

vara lagligt be ta lningsmede l till statskas 
so rna först när de äro så nött a . att det ej 
med säkerhet kan skö njas , för vilket ri
kes rä knin g de ä ro präglade , men till a lla 
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a ndra. så sna rt prägeln ge no m nötnin g 
blivit o tydli g. 

4:o 
I öv rigt gä lle i avseen de å sk ilje mynt 

av järn i till ä mpli ga del a r de uti mynt ko n
ve nti o ne n den 27 maj 1873 int ag na be
stämm e lser. 
Stockh o lm de n I december 1916 
K A Wallr01h 

Biluga 3 

Utdrag ur artik el a ,· F O/rog i No r
disk N um ismatisk Unions Med
lemsh lad nr 8. okt ober / 972: 

TVÄ PROYMYNT F RÅN 1916 
Fö reli gga nd e tv å fem ö ring ar från 1916 
års pro vpr äg linga r av järnm ynt tycks ej 
förut b livit beskrivna. trot s a tt de va rit 
kä nd a av fle ra perso ner. De har ägts av 
advo kate n Lar s Ra be niu s. so m er hö ll 
dem so m gåva av fina nsmini stern Axe l 
Ye nn erste n å r 19 16. Äga re n ha r vid ett 
par tillfällen gjort a nt eck nin ga r om myn
ten och de ss utom finn s de t a ndr a hand
linga r som be lyse r dera s historia. Det ta 
dokumentära mate rial redo visas i fö ljan 
de sju punkt er. 

I. Anteck nin g av Lars Rabe niu s år 
1942: ··Dessa båda j ä rnm ynt fickjagav t f 
ex pe dition sc hef i fina nsde pa rtem entet 
1916. De torde numera va ra dyr bara oc h 
äro nog unik a ut o m de tv å ser ier . so m 
o mn äm na s i inn e ligga nde tidnin gsar ti
kel. Jag har cl 11/4 1942 visat dem för 
kamrer Lö we nhi el m i Myntet oc h hä n vi-

sar ang mitt be sö k hos hon om till inneli g
ga nd e anteckn ing . 

LR"' 
2. Ant eckn ing av Lars Rabenius år 

1942: ··c1 11/4 1942 har j ag för dessa mynt 
besö kt kamrer Löwe nhi e lm i Mynt ve r
ket oc h ko nstaterat. all där ej finns några 
j ärn mynt av 1916 års pro vpr äg ling . O m 
artikeln i Sv Dag bladet de 29/3 42 är rik
t ig - oc h Löwen hie lm an se r det - sk ulle 
allt så mina två femöringar nu va ra de 
e nda so m finna s utom de i artik e ln om
näm nd a två ser ierna. Påskriften å ku ver
ten ti ll mynten äro e n! L gjo rd a av dåva
rande l: ste myntingenjören Th Nore lius 

L.R ... 

3. Utdrag ur os ignerad artik el i Sven
ska Dagbladet den 29 mar s 1942: 

De förstajärnfemöringarna und er den
na kristid ut s läp ptes på lördagen i a ll
män na rö relsen . De komma småning om 
a tt fö ljas även av tvåö rin ga r oc h ettö
rin ga r av sa mm a metall. 

Und er fö rsta kri stiden ut släpp te s de 
för sta järnmynten 19 16. De voro end ast 
sex till antal et. fördelade på l vå ser ier 
om vardera e n fem- . e n två - oc h e n ettö
rin g. Den förs ta ser ie n fick konungen. 
som gav elen till den store mynt sa mlar en 
greve (skall vara:fr ihe rr e ) Bonde på 
Eriksberg. Den andra ser ien gick till 
myn tdir ek töre n Wa llroth . T vå av myn
ten kommo efte r hans död ut i markna
de n . där de bet ingade ett pris av flera 
hundr a kronor. Till s lut å terför enade s de 
med det tredje myntet. oc h he la seri en 
finn s nu på statens historiska mu se um 
sk a ll vara i Kungl My ntk ab inett et. .. 

7 . Intyg ut fä rd at av Ern st Löwen
hie lm å r 1950: ··H är med int ygas. at t 

Fig 6. Två femöringa r i järn från / 9/6, 
vilka tillhört advoka t L Rabenius (1916 
-1972) . Privat ägo. Foto N Lagergren, 
ATA. 
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provprägling för till verk nin g av svens ka 
järnmynt äg de rum år 1916. Två se rier . 
va rd era omfattande ett femör es - . e tt två
ör e s- oc h ett ett öres mynt. pr äg lad es. av 
vilka elen e na se rien över lä mnad es till 
H.M. Konungen oc h elen andra behöl ls 
av dåvarande myntdir ektöre n K.A. 
Wallroth. Av dessa båda se rier finn es f n 
elen e na i Kungl Myntk ab inelt e t och den 
a ndra hos e n kä nd mynt sa mlare. 

Utöve r ov an omnämnda båda se rier 
prägl ades 2 st 5-ö ren . vilka ytbeh a ndla
des på o lika sät t. oc h därefter överläm
nades till Kun gl F inans dep artem entet. 
Äga re n av dessa bå da mynt. advokaten 
La rs Rabenius. ha r upp visa t densamma i 
myntverket. och får j ag på begäran int y
ga, att det sä ker lige n icke finnes några 
ytterli ga re 5-ö ren av j ärn. pr äg lade i Sve 
rige oc h med årt a let 19 16. 
S toc kho lm ele n 27 maj 1950 
Ern st Löwe nhi e lm 
Kamr e rare hos Kungl Mynt- och juste
ri ngsverket" 
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Kring en kunglig julklapp 1754 
Av TORGNY LINDGREN 

I. Några anteckningar om Hed
linger s regentlängd 

Vid kammarkoll eg iet s sa mmanträ
de den 17 dec e mber 1754 infann sig 
överintendenten greve Car l Johan 
Cronstedt och meddelade från 
kungen, att kollegiet skulle lå ta "'vid 
kongl. myntet slå medailler af silf
ve r , som äfven böra förgyllas. af den 
där varande konunga svi ten: och 
som, sedan den förra sviten blifvit 
för detta färdig. I O stycken medaille 
stämplar öfver de der på fölljande 
konungar blifvit förfärdigade, så 
skola deraf äfven på sa mma sä tt s lås 
medailler ". Alla medaljerna sku lle 
enligt kung e ns befallning vara färdi 
ga att avlämnas "'till instundande 
juhl afton.,. 

Kammarkollegi et sk ickade efter 
myntmästaren Hans Malmberg och 
frågade honom , hur många "'medai l
le stämplar af konunga sv iten". som 
var färdiga. Malmberg svarade. att 
det tidigare hade varit 28 stycken. 
' 'men att I O stycken öfver de fölljan
de konungarne nu nyligen de raf blif
vit färdige ... Malm berg fick nu order 
att ombesö1ja. att de av kungen ön
skade medaljern a blev slagna och 
förgyllda . och det så skyndsamt. att 
de kunde av lämnas tidigt på ju lafto
nen. 

Malmberg fullgjorde punktligt 
detta uppdrag. Jämt en vecka sena 
re, på själva julaftonen . kom Cron
stedt åter igen upp i kammarkolle
giet och visade då de medaljer. som 
på hans anmälan hade blivit slagna 
på kungl myntet "och komma att 
användas till juhlklapp för hans 
kongl. höghet cron prinsen". Crons
tedt gick därefter med medaljerna 
··att dem till deras kongl. maijt:er 
aflämna". 

Kronprins Gustav , sedermera 
kung Gustav III , var vid denna tid
punkt ännu inte nio år: det fyllde han 
först en månad senare. De 38 medal
jer , som han fick i julklapp av sina 
kungliga föräldrar. var den svit av 
små medaljer , som vi numera bru
kar kalla för Hedling ers regent
längd , så långt stamparna till medal
jerna i serien var färdiga vid denna 
tid. Om denna medaljsvit se Bror 
Emil Hildebrand , Sveriges och 
svenska konungahus ets minnespen
ningar etc , Il, Sthlm 1875, s 543 ff. 

2 

3 

4 

/- 3. Medaljer ur Hed/inger.i · regentliingd. Foto N ils Lag ergren . A TA. K1111g/. M.1·111-
kabinettet. 

När Johann Carl Hedlinger 1745 
lämnade Sverige, hembjöd han -
som Karl Warburg har anfört i sin 
monografi över konstnären, H ed-

/ing er. Ett bidrag till _fi-ihetstidens 
konsthistoria , Gbg 1890, s 83 - åt 
kungl maj: t och kronan de 28 par till 
sviten hörande medaljstampar , som 
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han dittills hade hunnit gravera. Det 
kan tilläggas. att Hedlinger för stam
parna begärde 200 daler silvermynt 
paret eller sammanlagt 5 600 da ler 
silve rm ynt. Kun gl maj :t gav kam
marko llegiet i uppdra g att pruta med 
konstnären. Hedlin ge r vägrade 
eme llertid att gå med på någon pris
nersättning. men på kammarkolle
giets föreställning tillät han , att be
lopp et betal ades i tr e rater. nämli
gen I 000 daler silvermynt 1745 . 
2 300 daler si lvermynt 1746 och 
2 300 daler silvermynt 1747. 

De 28 par stampar. som Hedlinger 
så lunda avyttrade. var stamparn a 
till den så kallade titel- och förkla
ringsmedaljen. S ig ife e.rplicat« . vi
dare till medalj en nr I. över Björn på 
Håga. och till meda ljerna nr 30 till 
oc h med nr 54. det vi ll säga medal
jerna över regenterna från och med 
Magnus Eriksson till och med Fred
rik I. samt slutligen dedikationsme
daljen. A11g11stissimo reg i . Som 
Warburg har anfört . a.a .. s 81, arbe
tade Hedlinger. då han skapade den
na medaljsvit. på det sättet att han 
började med sin egen tid och gick 
bak åt i tiden. 

De ytterli ga re 10 par medalj stam
par . so m i kamm arkollegiet s hä r 
ovan citerade protokoll den 17 de 
cember 1754 omtalas såsom senare 
förfärdigade. var graverade av Da
niel Fe hrman . Även Fehrman arbe 
tade bakå t i tiden. Hedlinger hade 
slutat med Magnus E riksson: Fehr
man började med dennes företräda
re Birger Magnu sso n och fortsatte 
sedan bakåt : det framgår av 
ordn ingsföljden av de medaljst am
par , so m han den 14 juli 1747 erbjöd 
sig att under å ret leverera till kam
markollegiet: ., I :o Birgerus , 2:o 
Magnus Ladul ås, 3. Birgerus Jarl de 
Biälbo , 4. Waldemarus , 5. Ericus 
Lespe med deras reversser". Vid 
kammarkollegiets sammanträde 
den 18 maj 1750 visade Fehrman 
upp "tijo par stämplar til medailler 
öfver någre af the framfarne christ
na konungar i Sverige". -Egendom
ligt nog heter det i kammarkollegiets 
här ovan citerade protokoll den 17 
december 1754, att " sedan den förra 
sv iten blifvit för detta färdig " - vil
ken svit sålunda inkluderade en 
medalj över den 1751 avlidna Fred
rik I-" 10 stycken medaille stämplar 
öfver de der på Jölljande konungar 
blifvit förfärdigade ". 

Som exempel på de av Hedlinger 
graverade med a ljerna avbildar vi 
här Titel- och förklaringsmedaljen 
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(ill. I) , medaljen över Gustav Yasa 
(ill. 2) och dedikationsmedaljen (ill. 
3). Av Daniel Fehrmans bidrag till 
regentlängden avbildar vi medaljen 
över Birger jarl (ill. 4). 

Det kan i detta sammanhang på
pekas , att vid kammarkollegiets 
sammantr äde den 20 september 
1769 anm älde den framstående nu
mismatikern kanslirådet Carl Rein
hold Berch , att frånsidorn a till me
daljerna över Ulrika Eleonora den 
yngre och över Fredrik I mås te gö
ras om: när Hedlinger graverade 
dessa frånsidor , levde båda, men de 
hade sedermera avlidit, vilket borde 
sättas ut på frånsidorna "till efter
verldens de sto vissare kundskap " . 
Berch visade också förslag till nya 
frånsidesinskriptioner. De godkän
des av kammarkollegiet, som gav 
vederbörande på kungl myntet 
order att ombesörja nya frånsides
stampar. 

Den 
internasjonale 
numismatiske 
kommisjon 
Den internasjonale numismatiske 
kommisjons byrå holdt sitt årlige 
mpte 11-12 .mai i Budapest. Der 
mptte presidenten Robert Carson , 
England , visepresidentene Peter 
Berghau s, V est-Tyskland, og Istvan 
Gedai , U ngarn, sekretreren Kol
bjprn Skaare, Norge, kassereren 
Herbert A. Cahn , Sveits og styre
medlemmene Michael Bates, USA, 
Ernesto Bernareggi , Ita lia og Octa
vian Iliescu, Romania. 

Ref era ter fra föregående års mpte 
i Stockholm ble godkjent, likeså 
regnskap for 1981 og budsjett for 
1982, framlagt av kassereren . Presi 
denten ga i sin rapport en oversikt 
over byr åe ts virksomhet i det for
gagne år. Han hilste velkommen syv 

nye medlemmer , srerlig de fra Tyr
kia, lndia og Mosambique, repr e
sentanter for nye områder på kom
misjonens verdenskart . 

Det var kommet rapport fra Tony 
Hackens (Belgi a) om fremdriften av 
arbeidet med publiseringen av for
handlingene på den IX Intern asjo
nale myntforskerkongress i Bern 
1979. Teksten som gikk opp i I 100 
sider, var nå i korrektur , mens man 
ennå ventet korrektur på illustra sjo
nene , 122 sider. Det var likev el 
fremdeles håp om at verket ville bli 
publisert. sannsynligivs i to deler. 
fpr utgangen av 1982. 

På vegne av organisasjonskomite
en for den X lnterna sjonale mynt
forskerkongress so m blir holdt i 
London i september 1986. kunne 
pre sidenten melde at planleggingen 
gikk sin gang. srerlig arbeidet med 
tilretteleggingen av oversikten over 
numismatisk forskning for årene 
1978-1985. Red ak tprene for hoved
avsnittene er nå utpekt : Dr. M. J. 
Price (antikkens numismatikk). Dr. 
D. M. Metcalf (middelalder og ny
ere tid), og Dr . D . W. MacDow all 
(orientalske mynter). Redaktprene s 
fprste oppgave var å få et te am av 
bidragsytere til de forskjellige se k
sjoner. Det var enighet om at man 
også skulle ha en egen seksjon for 
medaljer. 

Redaktpren av kommisjonen s 
Newsletter, Herbert Cahn. var 
rimelig tilfreds med den nye publi
kasjonen, men under streket nok en
gang at resultatet var avhengig av 
aktiv medvirkning fra medlemme 
ne , som han anmodet om å komme 
med nyheter og informasjoner. De 
halv årlige numrene kommer i mars 
og september , med deadline hen
holdsvis februar og august. 

Kommisjonens årlige publik a
sjon. Compte rendu 28 (1981) ble 
fremlagt og godkjent. I tillegg til 
medlemsfortegnel se r og rapporter 
om byråets aktivitet inneholdt den 
en historikk for myntkabinettet i 
Budapest, og artikler om numi sma
tisk metodikk. Eksemplarer av 
Compte rendu kan fåes gratis ved 
henvendelse til se kretreren , Kol
bjprn Skaare , Universitetets Mynt
kabinett , Frederiks gate 2, Oslo I. 

Det var rapport fra Paul Naster 
(Belgia) om kommisjonens prosjekt 
Sy/loge Nummorum Graecorum. 
Tre nye bind var publisert , og ytter
ligere tre var i trykken. Arbeidet på 
seks andre bind var i god fremdrift , 
og i tlere land var det planer om å ta 



fatt. Om et annet prosjekt under 
kommisjonen , Coin H oards, kunne 
utgiveren Martin Price (England) 
rapportere at Vol. VI var publisert i 
1981, og at Vol. VII var ved å gå i 
trykken. Byrået hilste med glede 
förslaget om at det skulle lages et 
indek s - eller flere - for de fprste ti 
år av publik asjo nen. På grunn av 
trykningsomkostningene tenkte 
man ikke å publi se re indeksene, 
men at de skulle vcere tilgjengelige 
ved henvendel se til utg iveren. 

Byrå et gikk igjennom program
met for fremtidige numismatiske 
sympo sier og konferanser. Flere de
taljer var i vente om en konferanse 
om gresk utmyntning i kei se rtiden 
(Greek lmperial Coinage) , arrangert 
av Israel Numismatic Society ijanu
ar 1983. Ce nt ro I nternazionale di 
Studi Numismatici arrangerer et 
mpte i Napo li mai 1983. I Milano 
holde s en konferan se om "mynten i 
Milano" 9-1 3 mai 1983. I anledning 
125 års-jubileet til American Numis
matic Society holdes en konferanse 
i New York 9-11 septemb er 1983 
over emnet "N umi smatic s and Hi
sto ry: Methodological Approach 
es " . Byrået bes luttet å arbeide for å 
få en numi smatisk seksjon ved den 
Intern asjonal e kongress for klassisk 
arkeologi i Athen september 1983, 
og likeledes ved den nes te interna
sjona le historikerkongress i Stutt 
gart 29 august-1 september 1985. 

Pres identen formidlet et för slag 
om å arbeide for en univer selt ak
septert metode for registrering av 
romerske mynter. Det ble foreslått å 
prpve å holde et mpte av ek sperter. 
muligens våren 1983. 

Det ble foresl ått at byr åmptet 
1983 skulle ho Ides i England , for å gi 
dets medlemmer anledning til å dis
kutere arrangementet av den inter
nasjonale kongres s 1986 med med
lemmene av organisasjonskomiteen 
der. 

Ti l året s mpte hadde de ungar ske 
verter sprget for et godt arrang
ement. Byråets medlemmer var in
vitert till åpningen av utstillingen 
"Den ungarske gullutmyntning ", og 
til en mottagel se ho s generaldirektp 
ren for Magyar Nemzeti Muzeum , 
Dr. Ferenc Fiilep. Byr åe t ble videre 
mottatt av generaldirektpren av Ma
gyar Nemzeti Bank , Dr. György 
Tallos, og ble vist bankens numis
matiske samling. Byråmedlemmene 
ble også mottatt av Budapests 
ordfprer, Zoltan Szepvolgyl. 

Kolbj9rn Skaare 

Skolpojkarnas minnespenning 
Julafton 1784 avled dompro sten i 
Göteborg OlofEkebom. Med anled
ning härav lät den studerande ung
domen vid gymnasiet prägla en 
medalj med Ekeboms bild , och detta 
får betraktas som ett sällsynt utsl ag 
av den gustavianska tidens ceremo
niella skick och prakti se rade per
sonkult. 

Denna minnespenning som ska
pats av den ganska framstående gra 
vören Carl Enhörning, är bara 24 
millimeter i diameter , men icke des
to mindre bra st stampen när man 
börjat präglandet , varför en ny och 
litet förändrad åtsidesst amp fick i
ordningställas. Nu kunde pr ägling
en fortsättas, tydligen mest i tenn. 
Att Ekebomsmedaljen tillverkat s i 
Göteborg kan man påstå om man vet 
att gravören ju st åren 1784 och 1785 
uppehöll sig där. Medaljen hade nog 
inte tillkommit om inte så varit fa l
let. Enhörning var en freelance i yr
ket, men senare bekläddes han i 
Stockholm med officiell a uppdrag . 

Det är klart att denna lilla minne s
penning , avsedd för en trängre krets 
och tillverkad med primitiv attiralj, i 
våra dagar är en stor sällsynthet. 
Myntkabinettet i Göteborg äger den 

både i silver och i tenn. Existerande 
silverexemplar kan inte vara många. 

Men en minne spe ng i ordets 
egentliga mening är det här fråga 
om . Den visar genom sitt portr ätt 
hur dompro sten sett ut , och efter
som det inte tycks finnas något olje
målat porträtt av honom , är medalj
bilden unik. Porträtt kan man nämli
gen knappast kalla en bev arad svart 
siluett av Ekebom i krigsrådet Ja
me s Maules på göteborgsprofiler så 
rika siluettbok. 

Vad ve t man då om dompro sten 
Ekebom? Jo , han var född i Udde
valla 1710, växte upp i Skepplanda , 
intogs på gymnasiet 1730 och besök 
te akademier i Uppsala, Lund och 
Ro stock . Blev domprost i Göteborg 
1761, teo logie doktor i Greifswald 
året därp å , stod på förslag till pastor 
primarius 1770 och till biskop i Gö
teborg 1780. Redan 1746 hade han 
blivit bataljonspredikant på Älvs
borgs fästning och 1749 till 1757 var 
han utgivare av den äldst a svensk a 
landsort stidningen , Göteborgs 
Veckolista. Han var , sägs det , en 
stridbar man hos vilken 1600-talets 
bomba stiska uttryck ssätt ännu lev
de kvar. 

H Wideen 

Den lilla Ekeboms-meda/jen är inte 
mycket större än en 50-öring men tjock
are. På fr ånsidan står det (i översättning 
från latinet): Doktor av den heliga teolo
giska vetenskapen och domprost - AR
CHIPRAEPOSITUS - i Göteborg . 
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EN PRÄSTMANS MYNTSAMLING 
Av Bjarne Ahlström och Lars O Lagerqvist 

Anders Sandberg hette en ung små
länning , som 1816 efter svåra eko
nomiska uppoffringar avlade stu
dentexamen i Lund . Han var född 
1797 i Torsås socken nära Kalmar 
som son till arbetsdrängen Anders 
Andersson och Ingrid Andersdot
ter. Familjen flyttade i början av 
1800-talet till Sandby socken på 
Öland , efter vilken sonen tog sitt 
namn. Fadern blev snart lam och de 
bodde i en inhyses stuga. Det var i 
äldre tider inte så sällsynt som vi 
föreställer oss att begåva de barn till 
fattiga lantbrukare bereddes möjlig
het att studera. Så skedde med den 
unge Anders och i Ny Illustrerad 
Tidning 26 oktober 1876 läser vi , att 
föräldrarna - som hade tre barn -
underk astade sig de umbäranden , 
som krävdes för att låta äldsta sonen 
studera till präst. 

Efter stude ntexamen (som vid 
denna tid avlades vid universitetet) 
fortsatte Sandberg sina studier och 
prästvigdes 1820 i Kalmar domkyr
ka. Därefter försörjde han sig ge
nom sk konditionering (predikovi
kariat mm) och disputerade för ma
gistergraden i Lund 1823, där han 
fick högsta betyg i konkurrens med 
bl a Peter Wieselgren. 

Sandberg av lade sin examen inom 
filosofiska fakulteten - han var en 
mångsidig man. Under de närmaste 
åre n kvarstannade han i Lund , var 
olönad extra bibliotekarie och blev 
docent i fysik - ocks å utan ersätt
ning - efter att ha speciminerat på en 
ny avhandling om höjdmätningar 
med barometer. 

Hans fortsatta karriär ledde emel 
lertid in honom på prästbanan, som 
han redan 1820 tänkt beträda. En 
tjänst som teologie lektor i Kalmar 
(utnämning 1828) tillträdde han vis
serligen aldrig, men befattningen 
som kyrkoherde i Madesjö 1831 ac 
cepterade han och den tillträddes 
1832. Detta år gifte han sig med 
prästänkan Mariana Carolina Allgu
ren (det rörde sig icke om "konser
vering", som termen löd när en präst 
gifte sig till ett pastorat genom att 
acceptera företrädarens änka; 
Sandbergs hustru kom från en an
nan församling). 

Den fortsatta karriären gick sta
digt framåt och Sandberg blev 1838 
kontraktsprost i Södra Möre och 
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1845 teologie doktor. Från 1840 del
tog han i samt liga ståndsriksdagar 
och räknades till en början som libe
ral, vilket berodde på en missupp
fattning: hans kritik av ministrar och 
myndigheter härrörde främst från 
hans stora sparsamhet. Kungahu
sets hästar, teatrarna , privatbanker
na , allt råkade ut för hans gissel. 

Sandberg oroade sig bl a för att 
utlänningar skulle "dra iväg med 
bankens metalliska kassa, lämnan
de Tumbas fabrikater åt landets eg
na barn" (dvs sedlarna). Hans spå
domar kom dock på skam, åtminsto
ne under hans livstid (numera är 
som bekant "bankens metalliska 
kassa " - dvs den i silver- till stor del 
utsmugglad och nedsmält på grund 
av våra myndigheter s ovilja att in
gripa och bristande kunsk aper i ele
mentär penninghistoria) . 

Ståndsriksdagen ville Sandberg 
visserligen reformera, men inte på 
det sätt som skedde . Han genom
drev 1865 det klandrade beslutet , 
som föranledde prästeståndet att 
uppskjuta reformfrågan s avgörande 
till dess omröstning ägt rum hos 
adeln. "Varför ", sade han, "bränn a 
sina fingrar för att riva kas tanjern a 
ur elden för andra?" 

Det är märkligt , att Sandberg upp
nådde så hög ålder. 19 år gamm al 
hade han insjuknat i "nervfeber'' 
(dvs tyfus) och medvetslös hade han 
av en sköterska givits i stället för 
medicin ett frätande ämne ur en flas
ka , som han tagit hem för studierna i 
fysik. Visserligen överlevde han så
väl detta som sjukdomen, men han 
kunde aldrig mer inta fast föda! 

Sandberg var en ivrig nykterhets
kämpe i likhet med Peter Wiesei
gren, som bedrivit sina studier och 
avlagt sin examen samtidigt. Med 
åren försämrades hans syn och han 
fick svå rt att sköta sin tjänst, som 
han I 874 över lät åt en vicepastor 
(pensionsålder för präster införde s 
först under 1900-talet) . Samma år 
promoverades han i Lund till jubel
doktor. I juni avled hans hustru . 
Han reste därefter med en son till 
Köpenhamn, där en skicklig ögonlä
kare lyckades operera honom, så att 
han återfick synen på ena ögat. Den 
17 juli 1876 avled han i Köpenhamn . 
Hans utseende vid 78 års ålder fram
går av fig I. 

Fig I. Prosten Anders Sandberg, Ma
desjö , Småland, vid 78 års ålder, kon 
före hans död. Fotot taget hos Otto Per
terssons atelier i Lund. 

Den sparsamme prästmannen ef
terlämnade ett litet kapital , so m av
sattes till en fond för teologie stude
rande i Lund; biblioteket, flera tu
sen band, skänktes till Kalmar 
stiftsbibliotek. 

Så långt den officiella biografien 
enligt dels ovan citerade tidnings 
minnesruna, dels enlig t gängse upp
slag sböcker. Emellertid efterlämna
de Sandberg också en myntsamling , 
som ärvdes av sonen fil dr Johan · A 
Sandberg (1834-1905) , rektor i 
Oskarshamn och riksdagsman , det 
senare mycket i faderns anda. Hans 
hu stru i andra äktenskapet Elisa
beth ( 1861-1932) fick samlingen och 
gav den till sin av lidne makes dotter
dotter Ingrid (1907- 55), gift med 
Sven Gunnar Thorsell ( 1907- 76); en 
de ras arvinge äge r nu mynten . 
Dess a förvaras i ett skrin (fig 2) om 
vilket Nordiska Museet (Maj Nor
dermann) lämn at följande utlåtan
de: 

"Det rör sig om ett s k fästmö 
skrin , personlig tillhörighet för en 
ung flicka , ofta gåva i samband med 
förlovning. Innehöll personliga ägo
delar , schal, mössa med stycke, fina 
vantar , psalmbok etc. Här finns väl 
en liten läddika också för ringar och 
brev. 

Formen är allts å given , men deko
ren är ovanligt fin och det eleganta 



Fig 2. Skrin i vilket prost en Sandb ergs my nt oc h meda/jerförvaras. Initial en S)f tar 
sa nnolikt på hans hu stru Maria. Foto G Hild eb rand , ATA. 

spegelmonogrammet är inte avsedd 
för någon bonddotter (då skulle det 
stått MLD eller liknande). Mono
grammet anty de r borgerlig miljö. 
Kronan behöver nödv ändigtvi s inte 
vara frih err lig (kan inte se den 
ordent ligt på fotot)- utan end as t av
sedd som dekor. Härvidlag är jag 
inte säker. Det ford rar en pers onhis
torisk und ers öknin g om pro stens 
mamma eller döttra r va r 'födda ' nå
got eller ble v 'ingifta ' . Överhuvud
taget hör inte det graciösa måleriet 
riktigt samman med det rejält snick 
rade skrinet. Mer än så kan jag inte 
säga med ledning av fotografiet." 

Som framgått ovan var Thorsell 
själv av ren bondest am , hans hustru 
kom från en präst släkt (modern var 
född Sjöbeck). Frågan om kron ans 
innebörd lämnas tv otolkad. 

I dett a förvaras såväl ett antal 
mynt som antecknin gar av prostens 
egen hand . Det är om inte unik t så i 
varje fall mycket ovanligt att en liten 
samling som denn a bevarats orörd 
trots åtminstone ett känt stöldför
sök. En histo rik om "saker från 
släkten" förtäljer: "Vid en brand hos 
rektor Johan A Sandberg i Oskars 
hamn (troligen på 80-90-talet) ' räd
dades ' skrinet av en gumma för att 
'det var så tungt' ; men rektor J. A. 
S. som annars var mycket närsynt , 
upptäckte henne och skrämde gum
man att lämna igen det. " 

Fig 3. Dansk dukat, sla1;en 1642 i Gliick
stadt fö r Kristian IV. Endast ett exemp
lar var tidi1;are känt . Funnen /837 vid 
p o tati sg rä vnin g i Made.1jö. Fo to (liksom 
4-5 ) J Tamsal11, KMK. 

samlingen emellertid som vittnes
börd om vad en lantpr äst av histo
riskt intresse lade undan - däribland 
ocks å ett . fyndmynt av danskt ur
sprung - och ansåg värt att bevara. 
Inte minst är den höga kvaliten hos 
de flest a av mynten anmärknings-

Prosten kunde naturligtvi s inte 
tävla med 1800-talet s genom arv el
ler affärer förmögna storsamlare 
som tex livmedicu s Westring , 
myntmäst are n Borg , riksheraldi
kern friherre Stiern ste dt eller skal
den greve Snoilsky . Intressant är 

FiR 4 . Förteckning (fö rsta sidan) öve r Sandbergs myntsa m
ling, sanno likt uppgjordf öre 1837 . 
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Fig 5. Fört eckningen över de mynt och medalj er som tillhörde 
Sandbergs hustru Maria Allguren. 

mynt till ett värde av 25 kronor till
sammans med "gångbara svenska ", 
men de finns inte kvar. Sandberg ger 
oss troligen vittnesbörd om vilka 
mynt som var tillgängliga utanför 
samlarmarknaden under förra hälf
ten av 1800-talet (möjligen med un
dantag av dalern 1578 och givetvis 
den danska dukaten, som var ett 
jordfynd). 

Jubileumsmynten kan Sandberg 
ha lagt sig till med på grund av deras 
religiöst-patriotiska anknytning. 
Mynten från Gustav III - utgivna i värd. Detta gäller dock inte det 

nämnda fyndmyntet (fig 3), som är 
skadat av den spade som grävde upp 
det i Madesjö 1837, men å andra 
sidan är det utomordentligt sällsynt 
(i Hedes förträffliga beskrivning 
över danska och norska mynt uppta 
get som unikt i Köpenhamns Kongl 
Mpnt- og Medaillesamling '). 

Den ofullständiga förteckning 
som Sandberg skrivit med egen 
hand och kompletterat något senare 
(fig 4) visar , att ett mynt, en medalj 
och en kröningskastpenning tillhör
de hans hustru (fig 5). De maskin
skrivna förteckningar som upp
gjorts dels 1932 (bouppteckning) , 
dels utan årtal men mera detaljerat , 
visar att han å ena sidan avyttrat 
några mynt , å den andra skaffat nya 
och dessutom några sedlar. Åtmins 
tone tio mynt måste ha inlagts efter 
hans död, nämligen 2 kronor 1878 
och nio jubileumstvåkronor 1897. 

Den ovannämnda bouppteck
ningen 1932 upptar fyra guldmynt, 
däribland den danska dukaten, vil
ket tyder på att listan skrivits före 
1837, då detta påträffades. Sand
berg har alltså skaffat de flesta myn
ten ganska tidigt. I denna lista sak 
nas också de tydligen senare inlagda 
mynten från Fredrik I: jubileums
riksdalern 1721 i fyra exemplar, 
riksdalern med dubbelporträtt 1727 i 
tre exemplar , I öre SM 1737 (Stock-
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holm) och jubileumsriksdalern 1821 
i 2 exemplar. Man kan tänka sig, att 
åtminstone riksdalrarna inväxlats 
av Sandberg sedan han blivit riks 
dagsman. Det är känt , attjubileums
riksdalrarna länge fanns i lager i 
riksbanken ' och detta kan också ha 
varit fallet med dubbelporträttet 
1727, som ej verkar vara en nypräg 
ling, men detta till trots i en ovanligt 
hög kvalitet (se fig 6- 7). De danska 
mynt , som Sandberg tar upp i sin 
förteckning , tex specien 1808, 
tycks ha avyttrats, med undantag av 
dukaten 1642. Bouppteckningen 
1932 upptar dock vissa utländska 

7 

6 

Fig 6- 7. Den osignerade jubelriksda lern 1721, frånsidan (6). Liksom de fl esta av 
Sandbergs mynt nästan utan spår av nötning men starkt oxiderad. Riksdal ern 1727 
med I C Hedlingers dubbe lporträtt av kungaparet (7). Foto (liksom följande) Hans 
Markstedt , ATA. 



stora upplagor- liksom tidigare spe
ciemynt från Adolf Fredrik och 
Fredrik I var gällande betalningsme
del fram till kort före Sandbergs 
död, fem av kopparmynten till sam
ma år' dvs 1876. Oskar I:s krönings
medalj erhöll han givetvis i sin egen 
skap av medlem i prästeståndet vid 
kröningsriksdagen . 

Till de förut icke nämnda, fåtaliga 
utländska mynten hör ett par preus
siska, en dubbel och en enkel (fig 10) 
taler, en mycket nött fransk ecu från 
Ludvig XV och en spansk peso från 
1798. De tyska mynten kan möjligen 
ha förvärvats under någon för oss 
okänd resa som Sandberg företagit , 
men han kan lika gärna ha växlat till 
sig dem, liksom de övriga, eftersom 
stora utländska silvermynt ännu un
der 1800-talet hade en viss interna 
tionell cirkulation. 

Det kan vara intressant att veta 
för 1980-talets samlare, att 
bouppteckningsvärdet 1932 för 
mynt , medaljer och sedlar slutade 
på 627:25 kr, ett belopp som efter 
vanl iga principer högst får tredubb
las för att motsvara dåtida sam lar
värde. 

NOTER 
1 Se en kommande upps ats i Nordisk 
Numismatisk Unions Medlem sblad av L 
0 Lagerqvist . 
1 T Lindgren: Jubel rik sdalern I 721. 
NNÅ 1958. 
3 Se T Lindgren i MYNTKONTAKT 
1980, s 163 ff. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR : 
Anteckningar och fotografier hos fa
miljen. 

AJ Bruzelius: Filosofie doktorer 
1823 promoverade i Lund . Biogra 
fiska anteckningar. Sthlm 1874. 

Anders Sandberg t. Ny lllu stre
rad Tidning 28 okt 1874, s 387- 388. 

GYNNA 
MYNTKONTAKTS 
ANNONSÖRER 

Fig 8. Ett av de tv å exemplaren av Ado(f Fr ed riks riksdaler 1762 med plants rispu r. i 
öv rig t ocirkulerad. 

Fig 9. Karl XIV Johan , riksdaler specie 1842 . 

Fig JO. E11 m · de.fel 11tliinds/.:a mvnt en - ,·om ,· t1·å iir p re11ssisko - 11ii111lige11 Friedrich 
Wilh elm fil. Ber{?ba11toler 1838 . s/af?en i Berli11. 

Fig Il. Karl XIII:s vaccinationsmeda/j i si lver (Hild ebrand 38) , utd elad "a tt förva
ras " sedan 1813. Porträttet utbyttes 1819 och ungefär vid denna tid blev det mera 
van ligt att utdela medaljen att bäras i vitt band. 
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"SVARDSORDENS TAPPER
HETSMEDALJER" I FINLAND 
Några notiser 

Ernst E. Areen skriver i De nordis
ka liindemas officiella he/ii11i11g.1-
mecla(ier. Sthlm 1938. s. 135. not 
100: "Genom et t den 14 september 
1808 utfärdat kungl. brev stadgades. 
att e n med tapper het smed a lj deko
rerad officer skulle åte rlämna me
daljen. då han erhöll Svärdsorden". 
Areen kommenterar inte detta sta d
gande . För min del anser jag att det 
tyder på att höga ve derbörande när
ma st såg pft tapperhetsmedaljen 
som en grad-el ler ett s lags grad- av 
Sviirdsorden. Stadgandet upphäv
des strax efter statsvä lvningen . 
Samtidigt ersattes Gustav IV Adolfs 
krönta namn chiffe r på tapperhets
medaljernas åtsidor med e n bild av 
Svärdsordens riddarkor s. (Se fig. I 
och fig. 2 härintill.) Areen yttrar i sin 
upps _ats Meda(ihistoriska studier. 
NNA 1942. s. 57: "San nolikt avsåg 
man med denna förändring a tt -- på 
et t sin nebi ldligt sätt markera meda l
jernas karakt är av militära heder s
tecken ··. Men för en så dan marke
ring var det enligt min å sikt inte nöd
vändigt att av bilda Svärdsordens 
riddarkors på medaljerna. det fanns 
ju många andra krigiska emblem att 
ta till :jag tror att höga vederbörande 
geno m att avbilda Svärdsordens rid
darkors ville markera inte tapper
hetsmedaljernas karaktär av militä
ra heder steck en i allmänhet utan 
just ett sammanhang mellan dem 
och Svärdsorden. I sin inledningsvis 
nämnda bok påpekar Areen s. 135, 
not 99, att Georg Car l von Döbe ln i 
sin Berättelse om savolaxska briga
dens campaf?ne J 789 vid flera tillfäl
len talar om "riddarmedaillen: För 
tapperhet i fält". Areen se r detta 
som ett tydligt bevis för tapperhets
medaljens höga anseende inom ar 
men . Jag tror att vi kan gå litet läng 
re: Döbeln torde ha uppfattat tap
perhetsmedaljen såsom på ett intimt 
sätt hörande till Svärdsorden. 

Vid excerpering av Post- och Inri
kes Tidningar från 1850- och 1860-
talen har jag funnit fler a notiser som 
tyder på att uppfattningen i Finland i 
varje fall under ifrågavarande tv å år
tionden var den att tapperhetsme-
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daljen på någo t sätt hörde in under 
Svärdsorden. En excerpering av fin
ska tidningar sk ulle med all sanno
likhet resultera i ett större antal dyli
ka notiser. 

Den tidigaste av des sa notis e r är 
följande dödsannons den 22 juli 
1851: ''Kap itenen vid f.d. Björne
borgs Kongl. Regemente och f.d. 
Kongl. Svenska Öfverste
Löjtnanten med Svärds-Ordens 
Medalj i Guld för Tapperhet i Fält. 
Ca rl Constan tin 1•011 Schantz. i Åbo 
stad. den 3 juli " . - Enligt Elgen
stiernas Ättartavlor. Vl:718b. fick 
von Schantz GMtfden 14juli 1808. 

Under rubriken En finsk 1·eteru11 
läser vi i PT den 13 augusti 1853 en 
lång minnesartikel om majoren Mi
chael Henrik S11·artz .. som had e av li
dit den 7 ju li 1853. Swartz hade de l
tagit i många st rid e r och blivit svårt 
så rad i affären vid Ruona bro den I 
se ptember 1808. "Svärdsordens 
medalj uti guld var hans enda de
koration". 

Den 29 augusti 1856 återg er PT en 
nekrolog i Åbo Tidningar över över
sten Christer Ludvig Jiige rskiiild, 
som hade avlidit under en resa till 
Moskva, där han skulle represente
ra Finland s adel vid Alexander 11:s 
kröning. Jägerskiöld hade också 
deltagit i flera strider. bland annat 
drabbningen vid Kauh ajo ki och "er
höll vid sistnämnde tillfälle K. 
Svärdsordens medalj för tapperhet i 
fält". - Enligt Elgenstierna. IV:67b. 
innehade Jägerskiöld GMtf. 

Nästa notis är en dödsannons den 
20 februari 1857: "Ma joren vid f.d. 
Nylands Dragon-regemenk, Ridda
ren af Kongl. Svenska Svärds
Orden och bärande Svärds-Ordens 
medalj, med pås krift ' för tapperhet i 
fält' , Fredrik af Forselles , å Moisio 
Gård i Elimä socken den 3 Febru
ari". - Enligt Elgenstierna , Il:796a , 
fick Fredrik Johan Ulrik af Forselles 
GMtf 1809 och blev RSO 1852. 

Under rubriken 1808 års män be
rättar PT den 11 september 1858 ef
ter Åbo Underrättelser , att löjtnan
ten vid f.d. Kongl. Åbo läns infante
riregemente August Br emer den I i 

!Il. I. Tappe1-/1et.1111edu/jemas 11tsid11 
med G11stt11· f\ l Adolf\- krii11111 11t111111chif 
f ",,,-_ K1111RI-M1·11tkt;hine1te1. Fo10 !lik
som fii/junde): Nils Lager grc11. A TA. 

!Il. 2. Tt1pperhe1.1111eda/icmas t1lsid11 
m ed en hild m · Snirdwrd ens riddarkor .1. 
Kungl. M_l'lllkohinener. 

samma månad hade firat 50-
årsmi nnet av bataljen vid Kuortane. 
där han hade blivit svårt sårad. Bre
mer hade deltagit i åtskilliga str ider. 
bland annat den vid Alavo. "för hvil
ken sistnämnde han dekorerades 
med Kongl. Svenska Svärds-ordens . 
guldmedalj 'för tapperhet i fält'··. 
Halvtannat å r senare. den 2 februari 
1861. meddelar PT - likaled es efter 
Åbo Underrättelser - att "fram!. 
löjtnanten vid f.d. Kongl. Åbo läns 
infanteri-regemente och inn ehafva 
ren af Svärds-ordens medalj i guld . 
för tapperhet i fä lt , August Bremer" 
hade blivit jordfäst i Angelniemi ka
pell kyrka. 

Den 14 september 186 1 omta lar 
PT efter Åbo Underrättelser, at t 
överstelöjtnanten Berndt Am ino.fj 
hade avlidit den 20 augusti 1861. 
Aminoff hade deltagit i många 
drabbningar "samt erhö ll efter sla 
get vid Hörnefors Svärdsordens 
tapperhetsmedalj i guld' ' . - En ligt 
Elgenstierna, I:98b, fick Aminoff 
GMtf den 19 maj 1810. 

Under rubriken En qfliden vete-



ran åte rger PT den 15 oktober 1862 
ur "finska tidningarne" en längre 
nekrolog över kaptenen Johan An 
ker. som hade av lidit den 27 augusti 
1862. Ank er hade deltagit i må nga 
fä ltslag: "för affären vid Alavo belö
nades han med Svärds-ordens me
dalj i guld med påsk rift 'för tapper
het'' ' . 

Från S:t Michel kom en notis i PT 
den 7 juni 1865. Den berättade . att 
soldaten Må rten Snahh hade av li
dit. Snabb hade så rats i slaget vid 
Lappo. "För sin tapperhet b lef han 
belönad med Svärdsordens me
da lj" . 

"En af finska armens veteraner". 
kaptenen G.A. Oppman. hade av li
dit. berättar PT den 25 juli 1866. 
Oppman deltog ''i sista finska kri
gets alla skiften -- samt erhöll 1810 
Svärds-ordens gu ld medalj för tap
perhet i fält". 

Den 27 mars 1868 citerar PT ur 
Helsingfors Dagblad följande: "en 
förtjent krigare fr å n 1808. korpora
len vid k. Nylands regemente. bii
rande Svärdsordens silfvermedal.i 
med pås krift: ' för tapperhet i fält'" 
G11stqf'GlansherR, bosatt i Laihela 
nära Vasa. hade 1864 frå n någ ra ny
ländska studenter få tt ett litet bidrag 
till sitt uppehälle. "Den tappre man
nen -- glömde aldrig de Nyländska 
studenternas gåfva. utan lade e n af 
sina vänner på hjertat. att efter han s 
död tillställa nyländska afdelningen 
hans tapperhetsmedalj. Den 19 
Febr. d.å. ski ldes han hädan och 
medaljen har ganska riktigt an
ländt". 

Den s ista notisen läser vi under 
rubriken A,/liden .flnsk i·eteran i PT 
den 21 januari 1869. Den talarom att 
f.d. sergeanten vid Björneborgs in
fanteriregemente Per R einhold Ad
ler hade avlidit i november året för
ut. Ad ler hade som extra skeppsgos
se varit med i slaget vid Svensksund 
1790. Han hade deltagit i fälttåget i 
Pommern 1807 och följt sitt rege
mente genom hela 1808 års krig. 
"Tillsammans hade han stått i elden 
under sjutton bataljer , och Svärds
ordens tapperhetsmedalj i guld. som 
han bar på bröstet , vittnade om att 
han hade stått eter med heder". 

Torgn y Lind gren 

Mynt och medaljer i grundstenar [7] 
Av TORGNY LINDGREN 

I MYNTKONTAKT 1980 nr 9-10 
publicerade vi e tt anta l samtida 
s kildringar av tillfällen. då mynt och 
medaljer blivit nerlagda i grundste
nen till officiella byggnader . I detta 
nummer berättar v i om a ndra tillfal 
len. då denn a gamla sed har blivit 
iakttagen. 

På vå ren 1796 påbö 1:jades plane
ringsarbeten i och för uppförande av 
en ny kyrka i Laihela (på finska Lui
hia) socken i Österbotten. ungefär 
tv å mil öster om Vasa. Arbetena 
fortskred så att hörnstenarna till den 
blivande kyrkan kunde läggas den 6 
juli 1796. Vid detta för socknens in
vånare hugneliga tillfälle behagade 
landshövdingen i Vasa län Carl 
Fredrik Krabbe hedra dem med si n 
närvaro. Åtföljd av lands se kr e tera
ren Henrik Fleege samt soc knens 
prästerskap och kronobetj ä ning 
ävensom flera ståndspersoner frå n 
Vasa stad och från socknen begav 
sig landshövdingen till den plats. 
som hade utsetts för kyrkobygget. 
Där iak ttog land shövdingen ett "ve 
dertagit bruk vid offentelige byggna
ders anläggande til å minnelse i fram
tiden .. _ i de t att han under den första 
hörnstenen "lade och inmurad e silf
vermynt bärande hans kongl. maj:ts 
vår allernådig~te konungs och her
res bröstbild". I ett tal påminde 
landshövdingen därefter socken
allmogen om trohet och lydnad mot 
överheten. hörs a mhet och aktning 
för deras lärare samt enighet och 
samdräkt inbördes. Akten slöts med 
" fördubblad! utrop af Lefve Ko
nungen och Fäderneslandet!". (Inri
kes Tidningar den 14 september 
1796.) 

Vi har inte funnit någon uppgift 
om att Karl XIV Johan har deltagit i 
någ on grundläggningsceremoni 1 
Sverige. Däremot har han å tminsto
ne en gång gjort det i Norge. Under 
rubriken Of./iciel Artikel återger 
Posttidningen den 10 oktober 1825 
ett meddelande daterat "Christi
ania , den 2 oct. ", som skildrar ett 
sådant tillfälle: 

"F örliden gårdag täcktes h. m. 
konungen lägga grundstenen till det 
kongl. slott, som här kommer att 
uppföras. Hans maj :t beledsagad af 
samtlige authoriteterne , hofstaten 
och generalstaben begaf sig i pro
cession från en på Slottsplatsen 

uppförd pavillon till det sUillc. dcr 
grundstenen skulle nedlägga s . H. 
m. drottningen med de förniimste af 
närvarande fruntimmer bivistadc 
denna ceremoni i en dertill inriittad 
tribun. A ltaret i slottscapcllet kom
mer att uppföras på samma rum. dcr 
grundstenen nu af h. m. konungen 
nedl ades. Under densamma lades 
en dosa. inneh å llande en saml irn, af 
alla under kongl. maj:ts regering ~tid 
prägl ade mynt med des s höga hriisl
bild . På e n si lfverplåt. hvilkcn t_icrn 
de till lock pft dosan . voro fol_j,1ndc 
inscriptioner graverade. neml. r;1 
ena sidan: 

Aar efter C hristi Byrd l82'i 
den I :ste October 

har Kong Ca rl X I V Johan 
Konge til Sverige og Norge 

nedlagt grundstenen til denne 
Kongebolig. 

och på den a ndra sidan: 
Q. F . F. Q. S 

A. D. MDCCCXXV 
Cal. Oct. 

CAROLUS XIV JOHANNES 
Svecice ac Norvegice Rex 

Fundamenta hujus Regice posuit. 
Sedan hans maj:t öfver ofvanbe
mäldta minne stecken nedlagt som 
grundsten en marmorskifva. för
sedd med dess höga namnchiffer 
och en kongl. krona, hvarvid slot
tets architect hade den nåden att bi
träda, deltogo äfven de närvarande 
högre embetsmän i murningen , hvar
efter ett stort marmorblock lades 
ofvanpå grundstenen". 
"Under 1900-talet har fyra kyrkor i 
Sjuhäradsbygden härjats av e ld och 
brunnit ned . Hudene församlings 
förra kyrka var en av dem . Det var 
natten till den 18 december 1927 
som branden inträffade och spred 
sig med sådan fart att man endast 
kunde rädda några av kyrkans mest 
värdefulla klenoder. 

När den nya kyrkan skulle byggas 
var församlingens målsättning att få 
ett tempel som överensstämde med 
det nedbrunna. De gamla murarna 
kunde användas och arkitekt K . 
Nordenskjöld, Stockholm, som rita
de kyrkan, försökte i möjligaste mån 
gå församlingen till mötes beträffan
de kyrkans utseende. Bygget utläm
nades på entreprenad och det blev 
Gottfrid Johansson, Åsarp, som fick 
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Vid den hiig1idliga <!fticiella b_,):gs1ar1e11111urode plr111eri11g.rn1i11i.1·1ern i11 el/ sk ri11 i1111ehölla11de dags -
1id11i11ga r. 1m·111 111.111. 

uppdraget. 
Den 27 maj 1929 när bygg et kom

mit igång tog man red a på det skrin 
som murats in i korväggen när den 
brunna kyrkan byggde s 1856. Fram
lidne landstingsman Karl Johans
son, Knutse var med som 8-åring då 
skrinet murades in och kunde nu vi
sa var det fanns . Det hittad es och 
innehöll mynt från 1850-talet. Den 
29 september år 1929 murade man in 
i korväggen del s plåtskrinet från 
1856, dels en hermetiskt tillsluten 
kopparcylinder , som innehöll en 
skrivelse med hälsning till komman
de släkten , beskrivning av kyrkbyg
get , årets almanacka samt mynt och 
fri märken." (Kyrkorna i Sjuhärads
bygden . Text : Gustaf Markving.) 

Avslutningsvis en uppgift om en 
sådan grundläggningsceremoni i det 
av lägsna Irak. AB Skånska Cement
gjuteriet - el ler Skanska , som före
taget heter i internationellt samman
hang - byggde 1979 ett hotellkom
plex i Bagdad. SCG -tidningen I 979 
nr I berättar : "Den första officiella 
grundstenen för Skanskas stora ho
te llkomplex i Bagdad lades i början 
av februari. Planeringsminister Ad-
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nan Hu ssei n förde murslev en under 
överinseende av bla Skanskas 
platschef Gunnar Gerdtsson ... 

Vilka "skatter" 
gömmer sig inte i en 
festskrift! 
Den fram stående ty ske numismati
kern Walter Hävernick , som så 
mycket bidragit till genomförandet 
av det stora projektet för publice 
ring av våra vikingatida myntfynd , 
hyllades på sin 60-årsdag 1965 med 
festskriften "Dona numism atica ". 

Självklart var de nordiska numis
matikerna talrikt företrädda i bo 
ken. Här följer deras bidrag: 

Georg Galster: König Halfdan 873. 
Lars 0 . Lagerqvist: Olof Skötko-

nungs "s ceat "-Mi.inze. 
Ulla S Linder Welin: Ein datierter 

Doppeldinar und eine Episode 
aus der Hafsidengeschichte. 

Brita Malme r: Ei ne einzigar tige 
skandinavische Mi.inze aus dem 
9. Jahrhundert. 

Otto Mprkho lm: Gold aus dem 
Meer. 

Nils Ludvig Rasm usso n : Elias 
Brenner a ls Mittelalter-
Numismatiker. 

Willy Schwabac her: Zur Bea ch tu ng 
prägetechnisc her Phänomene . in 
der mittelalter lichen Mi.inzfo r
schu ng. 

Ko lbjprn Skaare: He imke hr eines 
Varägers. Die Mi.inzprägu ng Ha
rald Hardrådes in Dänemark . 

Bengt Thordeman: Ei n Siegel und 
ein Palast (Theod eriks pa lats i 
Verona). 

Vilken fin sam ling bidrag! Fö r den 
för Brenners ve rk särs kilt intr ess e
rade är Rasm usso ns bidrag ett 
"måste". 

Hävernicks bety del se för det 
ovannäm nda proj ek tet är närmas t 
redovisad i boke n "Das historische 
Museum als Aufgabe. Fors chung en 
und Beric hte aus de m Museum för 
Hamburgische Gesc hicht e 1946--
1972" (1972) . 

NUF 



Sydamerika och Dalarna - sedlar med gemensam formgivning 

Fig I. El Banco de Jalis co , Mexiko , 500 pesos ( 1800-talets senar e del). Foto (/ik.1rJ1nfiR 3 ): Dok11111entkopia. 

Vid en genomgång i Kopparbergs 
enskilda banks arkiv i Falun påträf
fades helt nyligen tv å utländska sed
lar från två mexikanska banker , 
Banco de Jalisco och Banco de 
Londres, Mexico y Sud America 
(fig I och 3). Båda sedlarna ärtryck
ta hos den svenske sedeltillverkaren 
AB Jacob Bagges starkaste konkur
rent, det för många svenska banker 
arbetande engelska företaget Brad
bury, Wilkinson & Co. 

Vid en jämförelse med dessa 
förstnämnda sedlar och de av Bagge 
ritade , vilka sedan användes för 
Kopparbergsbanken (fig 2 a-b), 
framträder påtagliga likheter i form
givningen. Eftersom sedlarna till yt
termera visso finnes i bankens ar
kiv , torde saken vara helt klar ; Bag
ge har använt dem som, låt oss vän
ligen säga, inspirationskälla, då det 
gällt formgivningen - att hämta för
lagorna från sin främsta konkurrent 
kan kallas framsynt. Fallet torde 
vara utomordentligt ovanligt. 

Ernst Nathorst-Böös 

Fig 2 a-b . Kopparb ergs Enskilda Bank , JO kronor 1894. Framsida (a) erinrande omfig 
1, vänstra delen, baksida (b) efterfig 3. Foto N La gergren, ATA. 

Fig 3. El Banco de Londres, Mexico y Sud America , Mexco , 500 pesos (1800-talets senare del). Avbildad på oms lage t. 
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Schwedengedenkjahr- utställning 
och medalj i Tyskland 

Minnet av det i vår histori a så skick
elsedigra året 1632 har äve n upp
märksammat s i Tyskland. Statsarki
vet i Niirnberg anordnade en utställ
ning som pågick från 22juni tom 31 
juli 1982 och därefter flyttade till 
Stadtsparkasse i Fiirth (tom 11 sep 
tember) och vida re till rådhu set i 
Zirndorf (tom 25 september). Ut
ställningen hette G11stm' Adolf 
Wall enst ein 11nd der dreissigjährig e 
Kri ei in Franke11 . Katalogen . som 
även omfattar mynt och meda ljer , är 
rikt illustrerad och kostar 18 DM 
(kan erhållas från Verlag Degener & 
Co. , Postfach 1340, D-8530 NEU
STADT an der Aisch. Tyska För
bundsrepubliken) . Dessutom har 
man utgivit en reproduktion över 
Wallensteins läger vid Zirndorf och 
slaget vid Alte Veste. 

Här skall framför allt den vackra 
med alj nämnas, som för första gång
en framställer de två motståndarna 
på samma prägling - på ena sidan 
Gustav Il Adolf, på den andra Al
brekt von Wallenstein, hertig av 
Friedland. Den har modellerat s av 
den berömde finske medaljkon st nä
ren professor Kauko Räsänen - in
itiativet kommer från den kände tys
ke medalj vännen J. Hack! i Fiirth . 
Med sin framställning har Räsänen 
på åtsidan (med Gustav Il Adolf) 
också velat erinra om de fruktans-
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vä rda lidand e n detta krig orsakat. 
Åtsida: GUSTAV Il ADOLF 

längs kanten till vänster. 1594/ 1632 
till höger. Kungens halsbild med öv 
re delen av kragen synlig. vänster 
sida. I övre delen av kungabilden 
har inarb etat s ruinen av Alte Veste . 
e tt tr äd med hängd a. ryka nde ruiner 
mm , manskap och tält. På kragen 
avbildas ett slagfält överstrött med 
stupade so ldater och hästkadaver. 
Den nedgående solen i ögonhöjd 
framför kungens ansikte symbolise
rar att hans liv går mot sitt slut. 

Frånsida: W AL LEN STEIN upp
till längs kanten till höger. därunder 
1583/ I 634/BELA G E-/R UN G/D ER / 
ALTEN/VESTE/1632- / 1982. Wal
lenstein sedd en face , till vänster 
längs kanten med mindre bokstäver 
KAUKO RÄSÄNEN 1982. 

Rand: Upplagenummer , metall
stämplar etc . 

Som läsar en märker vill med aljen 
främst erinra om striderna kring 
Niirnberg , belägringen av Alte Ves
te mm under sommaren och den ti
diga hösten 1632, vilket föregick det 
störa slaget vid Liitzen , där Gustav 
Adolf stupade och efter vilket Wal
lenstein drog sig tillbaka för att 1634 
mördas på kejsarens order. 

Medaljen finns i tv å storlekar: 
dels i brons om 70 mm och ca 400 g 
vikt, dels i finsilver (ca 76 g) och 

guld (986/1000. ca 95 g). bägge om 
40 mm . De numrerade upp lago rna 
är maximerade till 700 för brons. 800 
för silver och 30 för dukatguld. De 
kan beställas hos utgiv are n: Medail
len-Kunst . Postfach 259. D-8510 
Fiirth 2, Tyska Förbu nd srepu bliken 
(dessutom sä ljs de ho s västtyska 
banker och sparbanker). Pris resp. 
95, 195 och 4 300 DM inklusive etui. 

Sv ensk a Numismatiska Före 
ningen kan ta upp en be stä llning om 
tillräckligt många an mäler sig. Ring 
eller skriv till kansliet (se s. 231 .för 
telefon och adress)! 

Anno en medalj över 
Gustav Il Adolf 

LLt 

I Tysk land har man utgivit en efter
prägling av Sebastian Dattlers ståtli 
ga medalj med årtalet 1631 (men 
sannolikt tillkommen 1632) som vi
sar konungen en face inom en utsi 
rad ram på åtsidan , en krigare i antik 
rustning - med Gustav Il Adolfs 
drag - på frånsidan (Hildebrand 57, 
Wiecek 74). Originalet mäter 56,5 
mm , denna efterprägling 45. Man 
kan möjligen fråga sig, varför man 
inte i stä llet valde den föga skiljakti
ga medalj som bär det aktuella årta-



let 1632 (Hildebrand 58. Wiecek 79). 
när man nu inte ville kosta på en 
levande medaljgravör. 

Vissa uppgifter om Dattier i den 
broschyr som gör reklam för med al
jen (samt berättar främst om Gustav 
Adolfs besök i Niirnberg och därpå 
följande strider med Wallenstein vid 
Fiirth och Alle Veste. som till sist 
ledd e fram till Liitzen). är felaktiga. 
Han dog så lund a 1657 i Hamburg. 
inte 1654 i Dresden (som han troli
gen inte besökt sedan 1632 och där 
flertalet av hans medaljer int e till
kom, som Hildebrand uppger). Den 
som vill veta mera om denne flitige 
konstnär får gå till ovanciterade ar
bete av A. Wiecek (Sebastian Dad
ler. medalier gdanski XVII wieku. 
Gdansk 1962. med sa mm anfattn ing 
på franska) . 

Medaljen väger 33 g och slås i rent 
finsilver och i en upplaga (numr e
rad) om 500 ex: på randen även å rta
let 1982. Den kan beställas från: Der 
Punkt Verlag , Postfach 120246. 0-
8500 Niirnberg. Tyska Förbundsre
publiken . 

Estnisk Gustav 
Adolf-medalj 

Llt 

I samband med Tartu (Dorpat)
universitetets 350-årsjubileum har 
estniska tidning sförlage t ""Välis 
Esti"" firat händel se n med en medalj 
med Gustav Il Adolfs porträtt. 

Med aljen har utformats av sk ulp
trisen Maire Männik i Paris oc h till
verkats av Sporrongs. Åtsidan visa r 
kungens an letsdrag i någo t magrare 
utformning än vi är vana vid. Tex
~n: GUSTAVUS Il ADOLPHUS 
REX SUECIORUM 1594-163 2. På 
frånsidan universitetets huvudbygg
nad med texten UNIVERSITAS 
TARTUENSIS 1632-1982. 

Medaljen ä r 33 mm i diameter och 
utges i 100 ex i 18-karat s guld, I 000 
ex i silve r och 5 000 ex i brons. 

Universitetets brokig a historia i 
ett ofta krigshärjat land påbjuder en 
kort översikt. Det tillkom helt på 
den lärde Johan Skyttes initi at iv se
dan denne blivit generalguvernör i 
Livland. Kungen undertecknade 
stiftel seu rkunden i fältlägret i Niirn 
berg den 30 juli 1632 och redan den 
15 oktober invigdes Sveriges andra 
universitet efter Uppsala. 1656 
erövrade ryska trupper staden och 
verksamheten avbröts , men upp
togs sporadiskt när Sverige åter fick 
kontroll över landet. Karl XI hade 

Tartu-u11i1·ersitetet 350 år . Fo to: .fiir/i 11111u·11. 

1695 be slutat universitetet s över
flyttning till Pä rnu (Pernau) på väs t
kusten. vilket skedde 1699. Då åter
öppnade den berömde fästningsbyg
garen Erik Dahlberg , generalguver
nören över Livland. universitetet 
som des s kans ler. Över händelsen 
finns en medalj i Kungl Myntkabi
nettets samlingar. H i Ide brand 127. 
Karl XI: rand skriften talar om 
grundläggaren Gustav Adolf. gra vö r 
var Chr. Wermuth. en av senba
rockens flitigaste medaljkonstnärer 
(Gotha). Efter tsar Peters erövring 
av landet upphörde all verksamhet 
för långa tider. Först 1802 öppnades 
"'U niversitas Dorpatiensis··. nu åter 
i Tartu. Den ganska reformv änlige 
A lexand er I lät uppföra åts killiga 
nyklassicistiska byggn ader för olika 
ändamål som fyllde sina uppgifter 
fram till 1941. då de flesta sönder-

bombades : kvar är bl a huvudbygg
naden. Undervisningen var helt 
ty ~kspråkig fram till ru ssificeringen 
på 1880-talet. När Es tland blev fritt 
återin vigde s univ ersitetet 1919 som 
Universitas Tartuensis och upplev
de en blomstringstid till 1940. c1r1 
Sovjettrupper invade rade la ndet . 
Numera bedri vs under visningen i 
känd sovj et isk anda på båda spri'1-
ken och fyller trot s sina ideologi ska 
begränsning ar en viktig kulturell 
uppgift. 

I Estland är 350-årsfirandet någo t 
tillkrånglat och ses av sovjetm yn
digheterna med omi lda ögon. Sov
jetuni one n erkänner nämligen inte 
Gustav Adolf som universitetets 
grundare. Deras tideräkning börjar 
först 1802 med Alexander s universi
tet' 

Jiiri Tarnsalu 

~•v.. ~•v.. ~!v.. ~·-
Gustav VI Adolf 
1882-1982 

Den 11 november hade I 00 år förflu
tit sedan kronprins Gustavs och 
kronprinssesan Viktorias förstföd 
de såg dagens ljus på Stockholms 
slott och den regerande kungen , 
Oskar Il , kunde glädja sig åt sitt för
sta barnbarn . Han utnämdes genast 
till hertig av Skåne och den 25 i sam
ma månad döptes han av ärkebisko 
pen Anton Niklas Sundberg till 
Oskar Fredrik Wilhelm OlafGustav 
Adolf. Han var tronföljare alltifrån 
sin födelse , men blev först den 8 
december 1907 kronprins vid Gus
tav V :s tronbestigning och kung så 
sent som den 29 oktober 1950, ett 
par veckor innan han fyllde 68 år. 

Oskar och Sofia, som nyligen firat 
silverbröllop (ihågkommet med en 
ymnig medaljutgivning), gladde sig 

naturligtvi s med föräldrarna åt att 
dynastins fortbestånd var säkrat, 
och med dem jublande landets roja
lister. En hovman , kammarherren, 
museimannen och numismatikern 
Magnus Lagerberg , initiativtagare 
till Svenska Numismatiska Före
ningen ( 1873), var också en stor vän 
av medaljkonsten och beslöt sig för 
att sjä lv bekosta en minnesprägling 
över tilldragelsen. Uppdraget gick 
till hans vän, medaljgravören Adolf 
Lindberg i Stockholm , som redan 
fått åtskilliga beställningar av La
gerberg , bl a för nämnda förenings 
räkning (se SNF, Smärre skrifter nr 
2). Märkligt nog anknöt Lagerberg 
till en mycket gammal tradition, när
mast från den absolu ta franska mo
narkin på 1600-talet , när han på åtsi -
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Fi!i . !. G11sro1· Ado lfs .fi"idelse 1882. A1· A dol f" Li11dherg. K1111gl M_rnrk(lhin euer. Fig. 2. Gusrm· (V) och Vikrori(I. 
Briillope l 1881. A 1· Ado lf" Lindherg. A 1· ko11s111iiren ii1·e11 komhinernd 111eclfi-å11sic/011_fig. I. Prirnr iigo. Fig. 3. Gus /(1\' 
VI Adolf / 950/51. A 1· Leo Hol1111<re11. Kungl M_,·111/.:ohi11eue1.Fo10: J . Tu111.rnl11. 

dan lät avb ilda - inte prinsens för
äldrar , utan den regerande kungen . 
han s farfar (fig I). L indberg mås te 
ha funnit detta en smu la märkli gt , 
eftersom han för egen räkning slog 
ännu en medalj med Gustav och 
Vikto ria på åts idan (fig 2): han be
gagnad e därvid samma stamp som 
han graverat föregåe nde år till en 
med alj över kronpri nspa rets bröl 
lop, också den utgiven av Lager
berg. Den förs tnämnda medaljen 
finns publicerad (men ej avbildad) 
ho s B . E. Hyckert: Sveriges och 
sve nska konun gahusets minn espen
ningar .. . ef ier 1874 ... , Stockholm 
1892 (N umi smatiska Med delanden 
XIII) på s 121 som nr 58; däremot 
saknar man där Lindbergs egen 
"st ampk ombi nat ion " med fö rä ldra
paret på åtsidan (den är fö icke re 
presenterad i Kungl Myntkabinettet 
och finns måhända endast i privat 
ägo). Bägge medaljerna saknas i den 
lilla skrift en Kungliga barn på me
dalj er av Lars O Lagerqvist ( 1977) -
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det är lätt att förbise Hycket s tillägg 
till Hildebrand ! 

Gustav Adolf blev redan 1922 
medlem av Svenska Numis matiska 
Föreningen och efter sin faders död 
dess Höge Beskyddare . Sina sam
lingar av antika mynt och renäss ans
med aljer hade han tes tamenterat till 
Kungl Myntkabinettet. där de befin
ner sig; de förra har publicerats av 
Ulla Westermark i det först a sven 
ska häftet av Sy lloge Nummomm 
Graecomm . 

Gustav Yl Ado lf avled den 15 sep
te mber 1973 i Helsingborg . Den ut
förligaste minnesteckningen öve r 
honom so m mynt- och medaljsamla
re , so m också apostroferar hans ge
nerösa stöd till såvä l Kungl Myntka
binettet och dess vänföreni ng som 
SNF , återfi nns i Nordisk Numisma 
tisk Unions Med lemsb lad 1973/9, s 
245- 250. 

Mynt och medaljer från hans näs
tan 23-åriga regering har behandlats 
i fac kpre sse n vid ta lrik a tillfällen ; 

MYNTKONTAKT /SNT har valt 
att illustrera dessa minn esord med 
anledning av att hundr a år förflutit 
seda n Gustav Yl Ado lf födde s med 
endas t en prägling från hans tid som 
konung. nämligen Leo Holmgrens 
porträtt för de statliga belöningsme
daljerna. utfört 1950/51 (fig 3). 

LLt 

HÅKAN WESTERLUND 
Mynthandel 

KÖPER• SÄUER • BYTER 
MYNT• SEDLAR• MEDAUER 

Spec. sedlar 
Betalar bra för sedlar 

före 1930 

Vasagatan 42 
111 20 STOCKHOLM 

Tel. 08/11 08 07 



Ett besök i svenska myntkabinettet 
1798 
Holländaren Johan Meerman be
sökte Sverige 1798. Han redovisade 
så småningom sina erfarenheter i en 
resebeskrivning : Eenige Berichten 
om/rent he t Norden en Noordosten 
van E11ropa , Haag 1804-06. I denna 
finns några noti ser. som har numis
matiskt intre sse. Han besökte på 
försommaren nämligen de tv å mynt
ka binetten i huvud staden. varav 
Kun gl Myntkabinettet denna tid fö r
varades på Stockholms slott. och 
berättar följande: 

"De t är ett av Europas fullständi
gaste myntk abinett och består av 
40 000 exemplar. Det hade eme ller 
tid genom förbis ee nd e av en person 
som hade det under s in uppsikt 
kommit i så s tor oordning att man 
måste försegla de flesta skåpe n . 
blott ett par var öppna men också 
dessa har jag blott he lt flyktigt och 
ytligt betraktat. ty det är ingen små
sak att i Norden vilja uppeh å lla sig i 
icke uppvärmda rum nå gra t;mmar. 

Mynt- och medaljkabinettet i ban
ken [dvs i Riket s Ständers Bank . då 
vid Järntorget) har man köpt av den 
rå lambsk a familjen. Det hänför sig 
endast till Sverige och är mycket 
fullst ändigt. Jag gick igenom en hel 
mängdavsvenskakonungarochsåg 
därefter i olika lådo r medalj er över 
inhemska familjer , lärd a. fruar osv. 
Allt var ordnat i klasser med stör sta 
noggrannhet." 

Han besökte också kungl medal
jören Carl Gustaf Fehrm a n: 

''Under Gustav 111:s regering var 
två medaljör e r i Stockholm oavbru 
tet sysselsatta att gravera minnes
penningar över alla märkvärdiga 
hände lser, dock fattas det dem näs
tan helt arbete efter han s död. Hos 
herr Fehrman såg jag dels tecknat , 
dels i bly , silver och liknande , av
gjutningar av alla de stycken som 
förfärdigats genom honom och hans 
far. Såväl han som ha ns kollega ha
de graverat flera stämplar som ald 
rig hade kommit till användning; 
den förre ägde också en komplett 
samling av Hedlinger s meda ljer oc h 
olika utländska mynt samt I 00 anti
ka lampo r som han en gång i Sverige 
köpt för ringa pris. Myntets gavel är 
försett med fyra kannellerade doris
ka pelare utan piede staler men ut
smyckad med en tak list och gör inte 
någon fördelaktig effekt." 

Omdömet om myntsamlingens 

förvaring är inte överraskande. Den 
I 0 juni 1803 besökte ju nyutnämnde 
riksantikvari en och garde des meda
illes Johan Hallenberg mynt sam 
lingarna och lämnade bi a det omdö 
met att Myntkabinettet befanns 
vara " i ett så förvirrat och skingrat 
tillst å nd att icke någon befa tt,~ing 
därmed a ns ågs vara för det närva
rande möjligt " . 

Kungl Myntkabinettet fanns 1798 
i slottet. En ligt Bengt Thordemans 
Lokalji·ågor (ing år i Ad Patri(l/11 l/
/11strandom. fe stskrift till Sigurd 
Curman. Uppsala 1940, s 98) befann 
sig samlingen "i ett fuktigt rum i 
nordöstra slottsflygelns jordvåning 
längst i öster åt Lagården till.. Vi 
står här inför samlingarnas värsta 
förnedringsperiod". Vad Thorde
m<1n syftar på är deras tillst å nd efter 
den oduglige riksantikvarien Frans 
Tih leman. Denne dog strax efter 
eldsvådan i Kungshu set på Riddar
holmen den 15 november 1802 (där 
de övriga samlingarna men ej Kungl 
Mynt kabinettets fanns och med nöd 
kunde räddas). Då Meerm a n talar 
om att skåpen var förseglade. häng
de detta antagligen ihop med det för 
hå llandet att Tihleman då ej besökt 
Myntkabinettet se dan hans företrä
dare Gudmund Adlerbeth avgått 
1793. Det var nämligen vid den tiden 
brukligt att vid en vårdares frånträ
de eller bortg å ng försegla skåpen att 
åter öppnas vid den nytillträddes in
spektion. Så hade säkerligen skett , 
då Adlerbeth avgick . Sedermera sy 
nes av Hallenbergs beskrivning att 
döma sk å pen ha öppnats. Hallen
bergs be sö k var hans för sta efter fö
reträdarens död . De för förhållande
na den gången intresserade hänvisas 
till J Hallenberg: Berättelse om 
svenska Kon g liga Mynt-Cahineflet, 
Stockholm 1804. 

Den åsyftade kollegan till Fehr
man nämner han ej, möjligen kan 
det vara G Ljungberger , som ju del
tagit i Gustav III :s medaljhistorias 
uppbyggnad men vid denna tid 
punkt var avliden sedan ett decenni
um . Vad gäller lampsamlingen är 
den idag inte bekant. 

Slutligen kan man konstatera , att 
Myntets , sedermera Kanslihusets 
frontespis ej föll honom i smaken. 
Omdömet får stå för vår resenär ; 
den som noterat detta delar ej hans 
uppfattning. 

E Nathorst -B öös 

Myntsamlare 

Ricks myntbox rymmer alla 
svenska mynt från 1874 till idag 
+ reservplatser, totalt över 1000 
mynt. Alla årtalen och de vanli
gaste varianterna har förtryckt 
text. Mynten ligger väl skyddade 
på grön filt i 24 olika kassetter 
där hålen är avpassade efter de 
olika myntens storlek. När boxen 
är stängd skyddas mynten på bå
da sidor av filt. Ricks Myntbox 
som lätt går in i bankfacket 
(26 x 20 x 7 cm) innehåller inga 
plastdeta ljer som kan missfärga 
mynten. Ricks Myntbox är en 
stabil samlarväska tillverkad i 
svart konstläder och försedd 
med lås. 
Pris endast 298:- kr + porto 
Firma Ricks Myntboxar 
240 32 Flyinge. Tel 046/526 82 
PS! Ricks Mynt box är en utmärkt 
present. 

Nyutkommen! 
PRISGUIDE 

ÖVER 

8. Ah/ström 
Y. Almer 
J.f. Se/in 

SVIRIGIS 
MYNI 

,MJ818 
VÄRDERINGS1983 

PRISER 

Numismatiska Bokförlaget AB 
Box 7662, 103 94 Stockholm · Tel. 08-14 02 20 
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Borgcrskapels ln·llninR !il! G11s/al' 1//.fhr stadfii.111111de1 "'. dess pri,·ilegier ,·id riksda 
gen I 789. A ,, C. E11l1örning. Sih·er. Kungl. Mr111k"hi11e11c1. Fo10 Nils Lagergren. 
KMK. 

Fråga: 
Äger en medalj med en diameter a ·✓ 
5.6 cm och en tjocklek av ca 3 mm. 

På framsidan är det en bild av 
Gustav 111 med inskription G USTA
VUS 111 D G REX SVECIAE. Un
der bilden står C ENHÖRNING. 

På baksidan står: ST A TORI 
IURIUM SUORUM REGNI CI
VES URBICI MDCCLXXXIX. 

Runt texten en lagerkrans. 
Vad är detta för en medalj '1 Unge

färligt värde 'J Kvalitet ca I+. 

Svar: 

Malcolm När/1111clh 
Kristianstad 

Vid riksdagen 1789 antogs den sk 
förenings- och säkerhetsakten. på
tvingad adelsståndet av kungen men 
accepterad av de tre övriga stånden . 
eftersom de senares privilegier öka
des på det förras bekostnad. Gustav 
111 blev därigenom närmast enväl
dig. Alla stånden fick dock den 23 
februari en försäkran på sina privile
gier (eller vad som återstod av dem) 
och detta bekräftades som grundlag 
i den nämnda akten den 3 april. Bor
garståndet beslöt nu slå en medalj 
som hyllning åt Gustav III och upp
draget gick till medaljgravören Carl 
Enhörning (1745-1821). Denne 
drev egen rörelse men fick många 
uppdrag som den fast anställde me
daljgravören vid Kungl. Myntet (vid 
denna tid Carl Gustaf Fehrman) inte 
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hann med . Enhörning är skildrad 
bl a i Svenskt Konstnärslexikon del 
Il.Malmö 1953.s l42(avN .L. Ras
musson). Medaljen var färdig hös
ten 1790 och ett exemplar lämnades 
den 20 december till Gustav 111 av 
en deputation från Stockholms ma
gistrat (skildrat i samtida tidningar). 

Frånsidans inskrift betyder i 
översättning: '"Rikets borgerskap år 
1789 åt honom. som stadfäst dess 
privilegier '". Medaljen finns beskri
ven (dock utan bild och översättning 
av inskrifter) hos B.E . Hildebrand. 
Sveriges och svenska konungahu
sets minnespenningar ... Il. Stock
holm 1875.s. 192nr74. Härav fram
går vidare . att frånsidans krans be
står av eklöv. inte lager. Mera utför
ligt skrev T. Lindgren om medaljen i 
denna tidning 198 l. nr 6 s 115-116. 
till vilken hänvisas för vidare stu
dier. 

MYNTKONTAKT /SNT kan ty
värr inte - lika litet som Svenska 
Numismatiska Föreningen - åta sig 
värderingar. Det bör dock påpekas, 
att medaljen är ganska sällsynt om 
man får döma av antalet försäljning
ar antecknade i ett register i Kungl. 
Myntkabinettet: mellan ca 1880 och 
1938 endast tre. Som Du inte anger i 
vilken metall Ditt exemplar är präg
lat (silver, brons eller tenn - guld är 
det väl inte?) är det dessutom knap
past någon mening att komma med 
gissningar om värdet. 

LLt 

Hel'I' Redaktör. 1 

Betr. "'Fördelningen på olika valö
rer av Sveriges Riksbanks ute löpan
de sed lar." Myntkontakt 1982. nr 4-
5 , sid I 15-7. 

Det framgår tämligen klart av ta
bell och text att artikeln tyvärr icke 
redogör för de olika sedelvalörernas 
med respektive åsatta årtal uppn åd
da upplaga. 

Tabellen har därför lika litet in
tresse för sedelsamlarna som en 
uppställning av den cirkulerande 
myntmängden fördelad på valörer 
skulle ha för myntsamlarna. 

Vad vi sedelsamlare efterlyst och 
fortfarande saknar är en 11pplage1a
hell över sedelvalörerna av samma 
karaktär som den Myntverket år li
gen publicerar såsom en service till 
myntsamlarna. 

När kan vi få en sådan sedelfa
bell'l Vad säger Riksbanken? 

Att begära få köpa årsset av sed
lar med samma låga serienummer. 
inkluderande stjärnsedlarna vore 
väl att be om för mycket!? 

Svar: 

Med vänlig hälsning 
Lennart Wallen 

Stockholm 

Denna uppställning hade icke till 
uppgift att redogöra för årsupplaga 
efter årtal. Var sak skall, som Tho
rild säger, dömas efter sin art. Den 
vill visa - och har förhoppningsvis 
också gjort det - hur utgivningen 



förskjutits mellan de olika valörerna 
sedan 1938. 

En uppställning över sedeluppla
gorna eft er årtal är en annan sak. 
som inte är omöjlig att å stadkomma 
men inte på grundval av hittills 

tryckt material. Denna forsknings- Fig . I. Fiir.,t!l .,, ·en.,k!I /inu ge n rn /3 70. Foto rli k.11>1112- ../): IJ. A l1/11rli111 ,\f rn 1/u11lllcl . 
uppgift hoppas MYNTKONTAKT / 
SNT att någon vill åta sig . Siffrorna 
hemligh å lles inte av riksbanken. 

Den sista frågan kan vi inte gå in 
på. Till skillnad från Myntverket har 
Riksbanken inte ansett att samlar
service ingår i deras uppgifter. 

R edaktion en 

Auktionsref erat 

Ja . så har Ahlströms 26:e auktion 
klarats av. Denna bestod av 2 024 
nummer ; av dessa var nr 1-376 ur 
G. Ekströms samling . Här följer e tt 
urval. Priser inklusive I 0% pås lag. 

Nr 
9* 

24 
31 
39 
40 
50 
85 
90 * 
97 

178 
179 
183 
224 
265 
268* 
412 
440 
444 
463 
471 * 
483 
495 
510 
512 
557 
584 
867 

1357A 
1464 
1973 

Mynt 
Örtug Albrekt LLt: I 
2 mark 1592 
daler 1594 repor 
öre 1625 Göteborg 
öre 1626 Norrköping 
öre 1627 Nyköping 
taler 1639 Riga 
2 mark KXG u.å. 
dukat 1671 
öre km 1719 
öre km 1719 
1/2 dukat 1738 
öre sm 1778 
rdlr bco 1829 prov 
2 sk. bco 1843 prov 
Irland Sihtric-penny 
Olov penning LLt: 11 
Valdemar LLt :IX:3 
örtug 1512 kantskad . 
daler 1543 hängd 
4 mark klipp. 1569 
I O mark guld kl. 1626 
öre klipping 1625 
öre klipping 1626 
2 taler Erfurt 
riksdaler 1654 repa 
riksdaler 1820 v. inf. 
36 daler km 1757 
nådemedalj G IIA 
Alex. III distater 

Till de noterade försäljningarna av 
den första svenska örtugen kan till
läggas Bruuns auktion 1925 nr 4898. 
Göteborgsöret 1625 gick förvånans-

Fig 2. 2 mark 11.11 .. ponr ii11rnri!l1// <ci 1idig!lre i KMK. 

Kval. 
1/ 1 + 
1+ 01 
(01/0) 
1+ 01 
1/1 + 
( 1/1 + ) 
01/0 
I+ 
01 
1/ 1 + 
01 
1+ 01 
I+ 
(0 I) 
01 
I+ 
1+01 
(01) 
(I) 
(I+) 
01 
1+01 
01/0 
01 
I+ 
(1+01) 
(I+) 
1+ 
(01) 
(1+) 

Pris 
1.3 750 
8 360 

34 100 
2 640 

935 
25 300 
23 100 

3 410 
57 200 

935 
660 

4 730 
990 

3 850 
2 310 
6 820 

14 850 
3 080 
4 950 
2 860 
2 035 

46 200 
4 840 
I 760 

57 200 
23 100 

åter 
22 000 
39 600 
23 100 

värt högt , medan _ det rara Norr
köpingsöret blev relativt billigt. 

Priset på N yköpingsöret torde 
vara det högsta som, bortsett från 

plåtm ynt. bet a lats för ett svenskt 
kopparmynt. Kristinatalern frå n Ri
ga var ve rkligen ett utsökt exemplar 
med en underb ar lyster . 

Nr 90 och 97 ha mnade hos KMK. 
liksom nr 557 plus några sm ärre 
objekt. Nr 178 var visserligen präg
lad med en " möjligen Hedlingergra
verad st a mp ", men skillnaden i pris 
mot nästa nr kan tycka s vara lite väl 
stor då den var så pass mycket bätt
re . 

Personligen är jag rätt förtjust i 
provmynten av vilka det förekom 
ett stort urval på denna a uktion , tex 
Karl XIV Johan i högreliefporträtt 
på åtsidan och reguljär 2 sk bco på 
frånsidan som nr 268 . De övriga 
provmynten på auktionen kostade 
mellan 495 och 2 750 kronor. 

Ett intressant mynt av de utländs
ka var det från Dublin under Sig
trygg Silkskägg, den siste vikingen 
på Brittiska öarna som satte sitt 
namn på mynten. 

Priset på nr 444, kronbrakteaten 
med kantförluster , kan tyckas vara 
något högt om man jämför med pri
set i "Svenska mynt under viking
atid och medeltid ... ", men den grup
pen (IX) är den mest oriktigt prissat
ta i boken; de senaste 20 åren har ej 
mer än 7 exemplar sålts av samtliga 
varianter (därav köptes en till An
tellska samlingarna). 

Vad gäller örtugen 1512 anser jag 
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a tt det finns en tredje typ: denna har 
en krona över S som är dubbelt så 
bred som på LLt:5 (fig 5. ur S. 
Svensson sa mling . Hirsch auktion 
I 966, köpare Antellska samlingarna 
i Helsingfors). Den är lika rar so m 
den här så lda. 

Jag och flera med mig anser att det 
gått lite troll i prissättningen på 
hängda mynt. som till exempel 
sva rtsjöd a lern med en gammal ög la 
kvar , den är ju egent ligen intres sa n
tare än en utan ögla men ko sta de 
mindre än en i sämre kvalitet. 

Att priserna på auktion varierar 
mycke t numera kan man även se på 
de två kopparklipping arna: visst var 
den första av dessa bättre men inte 
så mycket so m prisskillnaden. 
, Till rel a tivt lågt pris gick äve n 
riksdalern från Karl X Gustav. trots 
sin gamla intressanta proveniens. 

De tio S:t Barthelemymynt en 
so m var med på auktionen. likso m 
nio av dem på förra auktionen. här
sta mmar från den myntjakt so m 
Frank Olrog skrev om i MYNT
KONTAKT nr 3. 1980. Alla tio inro
pades av sa mma köp are till priser 
från 770 till 11 000 kronor. Då sa mt
liga dess a kontramarkerats 1834 
borde de ha place ra ts under Karl 
XIV Johan på samma sä tt som man 
gjort med nr 867, rik sdalern 1820 
med Karl Xlll:s bild . 

Det utländ ska materi a let verkade 
inte prismä ss igt ha påverkats av den 
sve nska dev a lvering en , utan många 
mynt gick till relativt låga priser. En 
bidragande orsak kan dock ha varit 
att auktionen kanske innehöll litet 
väl många nummer. 

Ande rs Fröse/1 

.. .. 

Fig 3. ProF111_v111 1843. 2 skilling banco. 

Fig 4. Daler 1543. frånsida. 

Fig 5. Ör111g 1512 med stor krona. Foto N . Lagergre n. A TA. A 111el/sku .rn111/i11gt1mu. 
H elsingfors. 

KRING OVERLAMNANDET AV 
BELONINGSMEDALJER [l] 
Belöningsmedaljer, so m tilldelats 
nitiska kronobetjänter, skickliga 
hantverkare , idoga lantbruk are, 
trogna tjänare och andra kategorier 
av goda medborgare - från 1813 sär
skilt vaccinatörer - , skulle under 
1700-talet s se nare och 1800-talet s ti
digare decennier överlämnas till de 
belönade med en viss ceremoni. Det 
var viktigt , att överlämnandet ägde 
rum offentligt, i en större folk
mängds åsyn. Den vanliga gången 
var den , att medaljern a - såväl de 
statliga som Patriotiska sällskapets 
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och Pro Patrias - över sän des från 
Stockholm till landshövdingeämbe
tet i den belön ades heml än . Därifr ån 
gick medaljern a till pastor sä mbet et i 
den församling, där den belönade 
bodde. Kyrkoherden brukade då ef
ter en söndagsgudstjänst , innan kyr 
kobesökarna ännu hunnit lämn a 
kyrk an, överlämna medaljen med 
ett tal: dels förmanade han den belö
nade att tack a Försynen för att lan
det hade en nådig regering , som be
lönade god a medborgar e, dels upp
manade han de kringst ående att föl-

ja den belönades goda exempe l. Se 
dan skicka de kyrkoherden in en no
ti s om över lämnandet till allmänna 
tidnin garna. 

För dem. som sa mlar uppgifter till 
bely sn ing av det sve nska belönings
med aljväs endet s ut veckling , är så
dana notiser ofta värdefulla kun
skapskällor. Vi kan genom dem få 
inte bara en skildring av högtidlighe
ten kring medaljöverlämn andet utan 
ibland också en inblick i den socia la 
miljö , i vilken de med medaljerbelö
nade medborgarkategorierna levde. 



Vi återger i det följande några no
ti se r om såda na hö gtid ligheter. (Da
tum efter var je notis a nger den dag . 
då den finn s publicerad i Inrik es 
T idnin gar . resp Post- och lnrik es
T idnin gar.) 

På a nm oda n af konungen s re specti
ve befallningshafvande i Blekinge 
län blef a funder tecknacl kyrkoherde 
sist!. midsommarsdag efter förrät
tad guclstjen st uti Ysane sockenk yr
ka e n s ilfver meda ille med ko nun g
ens hö ga br östbi ld oc h inskrift: I/fi s 
q11om111 111em ere lo ho r e.1· öfver lem
nacl till f. d. rik sdagsma nn en Anders 
Nilsso n i Ysane såso m ett veclc rm ~i
le af kongl. maj:t s nådiga välbehag 
de röfver. a tt han var it den förste i 
orten. so m med nit fu ll ve rk sa mh et 
omfatt at sa lpeter- ha nclte rin gen och 
sederme ra med omso rg vå rdat de af 
honom för sa lpetert illverk ning e n in 
rättade plantlador. Efte r hå lle t tal. 
cle ri fäderneslandets stora fordring
ar på hva 1je rättsinnad mans med
verkan t ill det a llm ännas gag n fram
stä lldes i före ning med öfve rh etens 
lands fader liga huldhet och upp 
mär ksa mh et på a ll medborge rlig för
tje nst. slutacles acten med vä ls ignel 
ser öfver konungen oc h konungahu
se t sa mt med uppmuntrin gar till den 
församlade meni ghete n att uti ve rk 
sam om ta nka och idoghet ef te rfölja 
Anders Nil sso ns berömvärd a före
sy n. 

Se dan denne man emottagit den 
ho nom i nåder till agda hede rsbe lö
ninge n. förklarade han med mycken 
rör e lse s in underd å niga vö rdn ad 
och ta cksa mhet för konungens höga 
nåd med innerli g önskan . att de ssa 
hans tä nk esätt mått e inför kon gl. 
maj :t blifva fr a mburne jemte hans 
försäkran a tt alltid framhärda i un
der såt lig trohet och medborgerli g 
dygd. 

Till midd ag sa mlades se de rm era 
uti Anders Nilssons vac kra och vä l 
inr ä ttade sten hu s åt sk illiga afortens 
ståndspersoner med fler a. då und e r 
an ständig undfä gnad och glada skå
lar en hvar instämde i de underdåni
ga välönskningar . dem öfver heten s 
nåd alltid väcker i fo sterl ä nd ska 
hje rtan . Ca rlscron a den 27 junii 
1816. 

0 . H amm a r 
(23.7. 18 16) 

Den s ilfvermed aille. so m kongl. 
maj:t på dess sundhets-collegii un
derdåniga förslag för tredje gången i 
nåder beviljat klock aren A. Som me r 
i Båstad för befrämjad kopp ymp-

nin g . blef på an modan af ko nun ge ns 
resp. befallningshafvande i Chri sti
a nstads län af und erteck nad. efte r 
e tt för tillfället afpassad t tal jemte 
hjert liga förbö ne r till Gud fö r ko
nun gen oc h he la det konungsliga hu
set. neda nn ä mnd e dag efter s lut ad 
guds tjenst hä r i kyrkan ho nom hö g
tid ligen öfver lemnad. Båstad de n 27 
apr. 1817. 

Wilh. Fast. 
P. L. 

(20.8.1817) 

Sundsv all. elen 5 oct. 18 17. 
Uppå a nm oda n af vä llo tl. la nd s

höf d inge-embetet i Hernösand biet' 
efter s lutad högmässo-g uclstjenst i 
dag elen meda illc i silfv er med in
skrift: I/fis. q11or11111 111cr11erc laho
r cs . hvilken kongl. maj:t i nåder be 
hag at tillägga can to rn oc h klockaren 
vid de nn a försam ling P. Linde rberg 
för e n öfver 20 å r ådagalagd utmärkt 
skick lighe t oc h llit vid barna 
undervi sningen. till honom af un 
dertecknad ö fve rle mn ad under ett 
till ä mn et lä mpli gt tal. Till afto ne n 
hade en stor del af stade ns inv å na re 
förenat sig at t låta bjuda Li nd erbe rg 
på rådhuset. hva re s t först kongl. 
maj:ts och hela det kong l. hus ets i a ll 
underd ånigh et. sedan länets st yrel 
sers oc h slutlige n Linderbergs med 
tleres skå lar und er ca no nskott 
druckos . h va refter gafs en ans tä ndi g 
afton må ltid . 

And. P. Ha llber g 
Pr . & Past. Loci. 

(1.4 . 1818) 
T. L. 

Numismatiskt nytt 
År 1977 instift ades i Väst-Tyskland 
e tt pri s benämnt "Eligius-priset " ef
te r guld smede rn as sky dd shel go n. 
a tt år lige n de las ut till fö rfa tt a re av 
numi smat isk a arbeten. E ligius var 
myntm ästare hos frankerkungarna 
C hlot ar Il och Dagobert L innan han 
inträdde i de t andli ga stå nd e t. 

Pri se t (e tt första . ett a ndr a och ett 
tred j e sa mt ett un gdo mspris) utd elas 
av en sä rsk ild jury. som prövar in
sk ick ade ar bete n. Dessa ska ll e nligt 
relgerna "a us eige ner Kenntnis wis 
se ns chaftlich uncl hi stori sc h bclegt 
in deut sc her S prache a usgea rb ei tet 
se in" 

Pri se rn a för å r 1980 ha r tilld e lats 
fö ljande arbe te n: 
I :a p ri s Bernd Sp re ngc r: " Die No t
munzen der Städte und Gemeinden 
im Kreis Solingen vo n 19 17 bi~ 
1922". 
2:a pris Hans hirgen: "Geo rg 
Hautsch . ei n S tempel sc hn e ider und 
Mekaniker der Reichsstadt N urn
berg··. 
3 :c pris Hirgen Dericke: "D ie Brak
teaten der Grafen vo n Blankenburg 
und Regenstein". 
Ungdomsp ris Rembert Suss: "Der 
Ei ntlu ss der polnischen Könings
wahl von Friedrich August vo n 
Sachsen auf das Munzbild se iner sä 
c hsi sc hen Silbermunzen". 

Arbetena publi ceras i Numis mati
sc hens N achricht e n Blatt , so m finns 
tillgängligt på SN Fs kansli. 

N UF 

April 16- 17. B Ahlström Mynthandel A B. a ukti o n nr 27. 

Utländska auktioner: 
Dec 6- 9. Kurp fä lzi sc he Munzhandlung, Mannheim 
Dec 11-13. Ste ve Iv y, In c . Dall as (USA) 
Dec 13-15 . Dr Busso Peus Nachf., Frankfurt 

1983 
Jan 26-27. Base l, Schweizerischer Bankv e rein 
Feb 1-3 . Munchen, GeiBener Munzhandlung 
Mars 12. O slo . Oslo Mynthandel 
Mars 16-1 7. London , Spink & Son 
Apr 20-22 . Zurich , Spink & Son 
Apr 27-29. Köln , Munz ze ntrum 
Maj 3-4. Zurich , Bank LEU 
Maj 5- 6. Munchen, Partin Ba nk 
Maj 10-12 . Frankfurt, Busso Peus Nachf. 

255 



DANMARK ELLER SVERIGE? 

I Stiernstedts polletbeskrifning ' side 
262 er under "Obestämda Pol etter" . 
"' Inslagna stämplar". "Koppar " 
meddelt: 

40. 2 I SK. 5 stor lek en . R. 5. 
41. I / SK. 4 storleken. R. 5. 

Dertil skal fra Strokirk ' side 168 til
fpjes: 

49. I½ / SK 5 st. 
Strokirk meddeler. at poletten so lg
tes på polettauktionen den 6. Nov. 
1885 .' 
Det må formodes. at poletten er 
solgt under nummer: 

534. 73 diverse polletter. märken 
etc. de flesta obestämda. 

Det må endvidere antages . at stpr
relsen på poletterne er angivet efter 
Berchs scala ! og ved simpel måling 
svarer 4 st. til ca. 22 mm og 5 st. til 
251/2 mm. Poletterne angive s at vrere 
yderst sjreldne. således mangler de i 
Kungl. Myntkabinettet i Stock
holm. men findes i Sven Svenssons 
samling, der tilhprer Svenska Nu
mismatiska Föreningen og som si
den 1935 har vreret deponeret i 
Kungl. Myntkabinettet . Stock
holm. ' 

lmidlertid fandtes efter beskrivel
sen 2 af poletterne på den danske 
medaillpr Krohns auktion .'' hvor de i 
et lot sammen med nogle andre tegn 
var opfprt under Frederik Yl ( 1808 
-1839): 

634. Nog le Tegn: 2 SK. I½ SK 

Dette blev for 4 kroner so lgt til bog
handler H.H.J. Lynge. der foruden 
selv at vrere mpntsamler også var 
kommissionsmodtager. Ifplge 
Lynges eksemplar af auktionskata
loget , som nu befinder sig i L.E. 
Bruuns Mpnt- og Medaillesamling, 
Freder iksborg Slot (lnv.nr. 893), 
kpbte Lynge de pågreldende polet
ter i kommission for Den kongelige 
Mynt- och Medaille-Samling , Kp
benhavn . 

I sam lingens bytteprotokol I 093 
for regnskabsåret 1883-84 findes er
hvervelserne fra Krohns auktion 
summa risk opfprt. Det anfpres , at 
der ialt er benyttet 80 Kr. 75 0re, 
hvilket belpb er taget fra bytnings
kassen .' 

Selv efter energiske efterspgning 
er i Den kongelige Mpnt- og Medail
lesamling , Kpbenhavn er det des
vrerre ikke lykkedes at finde de på
greldende pol etter. 8 
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Til gengre ld var den kpbenhavn
ske mpntsamler Henning Paustian 
Holgersen så heldig, hos en anden 
kpbenhavnsk samler den 7. maj 
1969 ved et medlemsmpde i Dansk 
Numismatisk Forening. at erhverve 
et eksemplar af 2 SK. Eksem pi aret 
er siden indgået i Sagfprer Ole An
dersens Samling under nr. 3 I 2.' 

Hans Lundberg i Kungälv har i 
sin samling et eksemplar af I SK. 

Hiri Tamsalu ved Kungl. Myntka
binettet. Stockholm har ven ligst fo
tograferet poletterne i Sven Svens
sons sam ling og overleveret mig fo
tografierne til granskning. 

2 SK i Sven Svenssons samling og 
i Sagfprer Ole Andersens Sam ling er 
ens. Dog ser man tydeligt. at de tre 
indslag 2. S og K er företaget med 
lpse bogstav- og talstempler. Sam
me bogstaver S og K genfinder vi på 
I SK. I SK i Sven Svenssons sam 
ling og i Hans Lundbergs samling er 
endvidere ens. På I 1/2 SK genfinder 
vi tallene I og 2 fra I SK og 2 SK . 

Blanketterne er tydeligvis klippet 
ud i hånden med en metalsaks. Som 
f plge af tynde blanketter og må ske 
også det anvendte underlag, kan 
man på bagsiderne se det indhugge
de spejlvendt. 

Poletterne virker almueagtige. 
men bogstaver og tal viser inspira
tion fra klassicismen. Der er ikke 
megen tvivl om. at de stammer fra 
begyndelsen af det 19. århundrede . 

Stiernstedt og dermed også Stro
kirk har vel kun medtaget dem i de
res beskrivelser. fordi poletterne er 
antruffet i Sverige. Med lige så god 
ret er de i Krohns katalog opfprt 

a 

C 

MYNTSPECIAL 

2 kr 1fl97 rep åts (0 1) 850:-
2 kr 1907 01/0 1150 :-
1 kr 1876/75 1? 40 :-
1 kr 1879 1? 95:-
1 kr 1887 1? 140 :-
1 kr 1888 1? 140:-
1 kr 1933 01a0 165 :-
1 kr 1934 01 175:-
1 kr 1936 01a0 75:-
1 kr 1942 ALIB 1 485 :-
50 ör e 1877 1? 175:-
50 ör e 1920 rund 0 1 200:-
25 öre 1B56 01 350:-
25 ör e 1876 1?a 1 125:-
25 ör e 1883 1+ 115 :-
25 ör e 1898 01a0 300:- I 
25 öre 1914 01/0 190:-
1(] öre 1872 1+ 850 :-
10 öre 1874 1+ 250:-
10 öre 1875/74 1? 385:-
10 öre 1884 1 125:-
10 ör e 1909 01/0 350:-
5 ö re 1937 0 240:-
1 Öt:'e 1881 0 530 : -

PEO Mynt & Frimärken 
Drottningg. 29, Tfn. 08-211210 
Box 16245, 103 25 Stockholm 

som danske. 
En svensk riksdaler deltes i 48 

skilling. I ½ skilling svarede således 
til 1/32 riksdaler. Samtidig havde 
svenske bankosedl ar og riksgälds
sed lar et indbyrdes vrerdifor hold 
I: 11/2. '" 

Den danske rigsdaler deltes i 96 
skilling og I½ ski lling svarede til I/ 
64 rigsdaler. Det dobbel te af 11h er 3 
og treskillinger udmpntedes i årene 
1811 (prpvempnt), 1812. 1815 (rigs
banktegn). 1836 og 1842. 

b 

Poletterne i Sven Svenssons samlin g . Kungl. Myntkabineuet, Sto ckholm: 
2 sk (a) , 1112 SK (b) og I SK (c) . Fot o J. Tam salu , KMK . 



Poletterne s oprindelse får så ledes 
vx re uvis. De kan vx re såve l sv en
ske som dansk e . 

h>rgen S örno d 

I . Be s kri fnin g öfver S ve nska Kopp a r
m ynt oc h Po llett er af Aug. Wilh. 
Stie rn stedl. Il. Po lle tter. St ockholm 
1872. 

2. W . Th. Strokirk: Fo rt sä ttnin g a ftill 
lägget till F rih e rr e Aug. Wi\h. Stjern
ste d ts år 1872 ut gifna bes krifnin g öf
ve r Sve nska Pollett e r. N umi smati s
ka Meddelanden XII. Stockholm 
1890 . 

3. Förteck nin g öfve r e n sa mling Sv en 
s ka Polletter hvilka försä ljas å Stock
holm s Bok a ukti onska mm are F reda
gen de n 6:te Nove mb e r oc h fö lja nd e 
a ukti o nsdaga r frå n kl. 5 e. m .. Gö te
bor g 1885. La rs O. La ge rq v ist tak
kes for at have til still e t mig en ko pi ar 
kat a loge l. 

4. Sk a lae n find es bl a ge ngi vel i N umi s
mati ska Meddeland en V. Stockholm 
1878 . 

5 . Yenlig st meddell i br ev af 13. j a nu ar 
I 982 fra La rs 0. Lage rqv ist. 

6. Katalog over de n D0dsboel efte r 
Prof. . Med a ille ur F. C. Krohn til h0r
e nd e Sam ling af danske. nor s ke og 
sve nske Mo nt er og Me daille r. Kj0-
benha vn 1884. Det benyttede ek
sempl a r ha r tilh 0r t den kend te 1110nl
sam ler H. V. Ma nsfe ld- Bti llner. so 111 
har indf l,'.ij e t pri se r og k0be rn avne. 

7. For o plys nin ge rn e 0 111 Lynges ek
se111pla r af kat a loger og 0 111 byt te pro
tok o lle n ta kkes Morten Eske Mo r
ten sen. 

8. Se nes t i sk riv e lse af 18. januar 1982. 
hvor mu seum sinspekt 0 r J0 rge n 
S tee n Jensen hi,'.ifligst med de ler . a l de 
til syne lade nd e ikke find es bland! de 
ubestemt e svenske. 

9. Jl,'.irgen Sl,'.imod : Sagfp rer O le And e r
sen s Samling Il . Dani sh Toke n Clu b. 
med lem sb lad. Årga ng 4 . N um111er 2. 
1982 s. 220. 

10. Bertel Tin gslrö m : S ve nsk numi sma
tisk uppsl agsbok. Stockholm 1963. 
s ide 23. 

Mynthandeln 
TICALEN 

Stureplatsen 3 
41139 Göteborg Tel: 031-208111 

Köper Säljer Värderar 

Svenska och utländska mynt, pol
letter och övrig numismatika -

Rej~! behandling garanteras. 
Oppet fredagar 1&--18 

lördagar 09-14 
Medlem av Sveriges Mynthandlares 

Förening 

Ern a oc h H erbert Pat z:el: Sc hiffe 
machen Gesc hicht e. Beiträge zur 
Kultur ent wick lung im vo rchri st
lichen Sc hwecle n . G raz 198 1. ISBN 
3-205 -07 157-3. 571 s . ill. 

Detta gr undli ga arb ete so m fö r tys k 
publik vill presentera kulturut vec k
lingen i Sverige fram till vikin gat i
den s slut och kri sten dome ns seger 
ska ll inte re fereras här-det får arke
ologer och historiker göra. På 
många sä tt är det en beundransv ä rd 
presentation av det nordiska mat er i
a let - base rad på tidigare fo rsk ning. 
arkeologiska result at. den fornnor
disk a litteraturen . lanclskapsl aga rna 
oc h mycket annat. Ett ant al intre s
santa exku rse r avs lutar boken. 
Trots a llt är det tydligen inte längr e 
möjligt för ens de mes t ene rgiska 
förfa tt are att behärska hel a den 
samtida fo rsk nin gen på ett så sto rt 
område. De t märker en numi smati
ke r. De sk Birka-mynten lever näm
lige n kvar - 15 å r seda n de effektivt 
avlivades oc h förvi sa des till Hed eby 
och Danmark av Brita Malmer 
(Nordiska mynt före å r 1000 . Akad. 
avh. Lund 1966). likso m skett i ef
terföljande mynthi stori ska arbete n 
av mer a pop ulär art. Man tycker. att 
förf:na kunde ha anv änt sig av de 
utm ärkt a sa mm anfatt ning arn a av all 
svensk forskning fr ån tid spe riode n 
so m återf inn s i de regelbundet ut
kommande Swedish Ar chaeol og ical 
Bihliograph_v. Stamtavlorna öve r de 
delvis mytiska kun glighet e rn a i slu
tet av arbetet hade nog också bort 
sa mmanst ällas med mera kritik (Sig
rid Stor råcla tex an ses väl num era 
höra till sagornas värld). 

LLt 

Viking-Age Coinage in the Northern 
Lands. The Sixth Oxford Symposi
um on Co inage and Monetary His
tor y. Redigerad av M .A.S. Black
burn och D .M. Metcalf. Briti sh Ar
chaeological Report s. International 
Series I 22. Oxford I 981. Tv å voly
mer 568 s. , illustrerad. ISBN 0-
86054- I 509. Kan beställas direkt 
från B .A. R. , 122 Banbury Ro ad , 
Oxford OX2 7BP , England för f22 
(portofritt ). 

Under se nar e år har man kunnat 
märka ett ökat intre ss e för vikingati-

den so m ytt er ligare acce ntu e rats ge
nom påkostade ut ställnin gar. TV
serier mm . Vad gä lle r numismati
ken har vikingatid en i Norde urop a 
varit föremå l för ett omfatt a nd e in
tresse und e r lång tid oc h kanske 
mes t märkbart sedan 1950-ta let di\ 
bearbetningen av de mycket rik a 
sve nska myntfyncl en börjad e . 

1 Oxford samlade s i j anuari 198 1 
27 del tagare från et t fle rt a l länd e r till 
ett sy mpo sium om vikin ga tid a 
m yntnin g i Norcl europ a. De före
dr ag so m då hö lls bildar sto mmen , 
elen mycket mast iga publik ationen 
som fick del as upp på två vo lymer . 
Med ett undantag (tys ka) är all a ar 
tiklarna skr ivn a på enge lska . Tyvärr 
medger inte utr ymm et en närmare 
redogöre lse för var oc h en av de I Y 
artikl a rn a. men gene rel lt å ter,peg
lar de forsk nin gs läget fö r de stora 
myntgrupp ern a arabi ska. tyska . en
ge lska sa mt skandina viska i de 
nordeuropei ska fynden. Lä ngst ha r 
for skningen ut an tve kan kommit 
med de engelska. O rsake n är fr~imst 
att de är lätta at t datera oc h syste
matisera , de ä r vä lprä glacleo ch lämp
liga för sta mp studi er och tillg ånge n 
till en extremt detaljerad refere ns
katalog tack vare B.E. Hildebrancls 
An g /o.rnchsis ka mynt i 5l'e11sk(1 
Kongl. Myntkahin ett et . Stockholm 
188 1. Den ha r se nare kompletterats 
genom serien Sy /loge ofCo ins of th e 
British Is tes. Den stora mängden pu
bic era t material gör det lätt att be
dri va studier och de fles ta artiklarna 
i Oxfor d-vol ymen behandlar oc kså 
engel ska mynt. · 

Det bör poängt era s att många av 
artikl a rn a inneh åller en mängd fakta 
och synpunkter som kanske inte är 
så lätt smälta om man inte har några 
förkunskaper , men om man vill sät
ta sig närm are in i en del av de pro
blem som finns är den förträfflig. 
Man får också en utmärkt genom
gång av de många olika sätt som 
fynden kan bearbetas statistiskt 
osv. Över huvud taget finns det få 
böcker som på ett motsvarande sätt 
be arbetar fynden på det sä tt som 
sker här. Det kan kanske tyckas 
självklart med tanke på att de skrift
liga källorn a är mycket få , men tidi
gare har man i mycket högre grad 
koncentrerat sig på studier av själva 
mynten. 

I volymen finns dock ocks å mer 
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översiktliga artiklar om de arabiska. 
tyska och engelska mynten och fyn
den i Nordeuropa . 

I en artikel av T.S. Noonan be
handlas och analyseras 800-
talsfynden med arabiska mynt från 
den europeiska delen av Ryssland 
och sammanlagt 77 fynd samman
ställs i ett appendix. 

8 . Hoven redovisar fördelningen 
på dynastier for de ca 35000 arabis
ka mynten han studerat i svenska 
fynd. samt motsvarande uppgifter 
för de norska och finska samt en de l 
av de danska fynden. 

Tyvärr behand lar bara en artikel 
de tyska mynten - P. llisch. Ger
man Vi/.:ing-age co i11age and rhe 
Norrh - eftersom det finns relati vt 

.lite skr ivet om det tyska materialet 
och det finns mycket nytt att hiimta 
ur tex fynden. vilket inte minst 
llisch artikel visar. 

Vad gäller de skandinaviska myn
ten har relativt lite forskning skett 
under de senaste decennierna och 
även om en de l studier har publice
rats så saknas fortfarande moderna 
dylika och referensverk för de sk 
skandinaviska efterpräglingarna 
och de danska mynten. Desto mer 
glädjande är det att det här presente
ras en ing åe nde studie över en till 
stor del anonym myntning i Lund på 
I 040-talet. Genom ett mödosamt 
stampkopplingsstudium har C.J. 
Becker kunnat fora samman mynt 
med olika regentnamn eller med för
virrade in skrifter till en kort period 
ca I 040-1046. Många tidigare svår
tolkade mynt har härigenom fått sin 
förk laring. Becker ger även en sa ri1-
manfattning av myntningen i Lund 
ca I 020-1050. Eftersom Knut blir 
kung i Danmark I O 18 och det finns 
några mycket tidiga fynd med JEt
helred-imitationer med Knuts namn 
kan man dock undra om inte mynt
ningen i Danmark började redan 
1018. 

D.M. Metcalf studerar hur förlop
pet utvecklar sig när nya typer sätts i 
cirkulation och hur fort de äld re ty
perna försvinner ur cirku lation. 
Man kan dock stäl la sig tveksam till 
en del av de tolkningar han framför. 

I en intressant uppsats av B. Mal
mer behandlas bl a antalet hack på 
mynten. Mynten hackades för att 
man sku lle kontrollera att de var av 
gott silv er oc h hon redovisar hack
ning sfrekvensen för äldre och yngre 
engelska typer i samma fynd och 
finner att antalet hack är högre för 
de äldre mynten. För de tyska myn-
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ten gör Malmer ingen motsv arande 
undersökning eftersom de inte har 
de engelska myntens enhetliga kro
nologi. Hon väljer då i stället fem 
fynd med ol ika nedläggningstid . För 
dessa fynd redovisas antalet mynt 
med mer än I O hack fördelade på 
präglingsområdena Niederlothring
en. Franken och Sachsen. Det visar 
sig då att de sachsiska i resp fynd 
alltid har flest hack följt av Franken 
och sist Niederlothringen med det 
minsta antalet. Hon pekar på att 
dessa resultat bör föranleda mer de
talje rad e studier som kan ge intres
sa nt a resultat beträffande myntcir
kulationen och importvägarna . Teo
rin om importvägarna har hon för 
övrigt vidareutvecklat i en ar tikel i 
Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsbl ad 1981 :2. s. 26-27. Tyvärr 
tar hon vad gäller skillnaderna för 
Sachsen. Franken och Niederloth
ringen inte hänsyn till ålderstruktu
ren på mynten. Om man gör det blir 
nämligen skillnaderna naturlig a och 
behöver inte förknippas med im
portvägar över tex Po len. vars fynd 
vad gäller de vanligaste typerna är 
helt annorlunda än for de sve nska 
fynden. De sachsiska mynten i de 
svenska fynden dominera s helt av 
Otto-Adelheid-Pfennige so m till 
stor del är tidiga. de frankiska domi 
neras av Mainz och Worms so m 
också har en hög andel tidiga eller 
relativt tidiga mynt. Niederlothring
en kunde tyckas domineras av tidiga 
mynt i ännu högre grad med tanke 
på att Köln ligger där. men datering
en för den extremt tidiga typen Hä
vernick (Die Munzen vo n Kö ln . 
Köln 1935) 34. präglad för kung 
Otto I 936-962 och som förekom
mer i stort antal i fynden , har ifråga
satts av P. Ilisch (på annat ställe i 
volymen), som föreslagit att den 
även kan ha präglats senare. Själv 
skulle jag vilja uttrycka det så att 
mång a mynt som bestämts som Hä
vernick 34 i själva verket borde ha 
en annan bestämning. I vi lket fall 
som helst så medför det att många 
Kölnmynt är yngre än vad de gängse 
dateringarna antyder. I Niederloth
ringen finns dessutom en del me
delstora myntorter som Deventer , 
Tie l och Utrecht med hög andel sena 
mynt. Resultatet av detta blir att 
mynten från Sachsen genomg åe nde 
har en äldre åldersprofil i fynden 
fö ljda av Franken och Niederloth
ringen. Eftersom äldre mynt har fler 
hack än yngre blir resultatet helt 
fö ljdrikti gt det som Malmer redovi-

sar. 
I vo lymerna ingår en betydande 

mängd sammanstä llnin gar över till 
stor del opublicerade fynd : förutom 
de ovan nämnda av Noonan redo vi
sar M. Blackburn och K. Jonsson 
för sammanlagt 757 fynd med 51400 
engelska mynt från Sverige. Dan
mark, Norge. Finland. Island . Färö
arna och det sk västslaviska områ
det (Tyskland öster om E lbe samt 
Polen), och B. Kluge redovisar 174 
ryska fynd med sammanlagt 5600 
engelska mynt. 

Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att de bägge vo lymern a 
säkert kommer att bli et t vik tigt re
ferensverk och diskus sionsunderlag 
även för framtida publikationer om 
vikingatida mynt och den kan re
kommenderas till alla som är intres
serade av vikingatidens myntning 
och myntfynd. 

K. Jo11ssu11 

Die Medaillen des finnis chen Bild
hauers und Medailleurs Professor 
Kauko Räsänen - Espoo. Zusam
mengestellt und be arbeitet von Jo
sef Hack!. 30 s. samt 16 pi. Utgiven 
av Grundig Bank och Medail len
Kunst. Furth [1981]. Pris DM 3:50. 
(Grundig Bank. D-8510 Furth). 

Vid årss kiftet I 981/82 visades i 
Furth en utställning över Kauko Rä
sänens medaljkonst. Ansvariga var 
Grundig Bank i denna stad med un
derstöd av Deutsch-Finnischen Ge
sel lschaft. Nurnberg . I Sverige är 
Räsänen numera så välkänd av alla 
vänner av medaljkonst. att han 
knappast behöver någo n introduk
tion. För tysk publik presenteras 
han i ovannäm nd a katalog av med
a ljkännaren Josef Hack!. En nyttig 
förteckning över de utställningar 
konst nären deltagit i föregår själva 
katalogen, som utförligt beskriver 
100 medaljer (från Olympiaden 1952 
till Lech Wah;sa 1981 samt därtill 
två under förberedelse , bland dessa 
den på annan plats behandlade över 
Gustav Adolf och Wallenstein). 
Många arbeten är avbildade. 
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"Medusa" än en gång 
Jag har tidigare fäst uppmärks amhe
ten på den nya svenska tidskriften 
för antiken "'Medusa" , därför att 
dess innehåll då och då berör mone
tära förhållanden i den antika värl
den . 

Tidskriften är redan inne på sin 
tredje å rgång och i dennas nr 2 finns 
en artikel av Lennart Lind, betitl ad 
"En full denar om dagen - om myte
riet i Pannonien år 14 e. Kr. och des s 
följder ". En sann myntsamlare skaf
far sig självklart kunskaper om pen
ningens värde i det samhälle och un
der den period som samlandet be
rör. I den nämnda artikeln berätt as 
om legionärernas lön e förhålland e n 
under kejsarna Augu stus och Tib e
rius, vilket kan vara a v intresse . sä r
skilt om man betänker , att legioner
na i allmänhet var förlagda längs ro
marrikets norra grän s så som skydd 
mot slaviska och germ a nska stam
mar , med vilka fredliga kommer
siella förbindelser änd å uppehöll s. 

MALMOMYNT
HANDELAB 

Kalend ergatan 9 
21135 Malm ö 

Tel 040/ 11 65 44 

Köper och säUer 
mynt och medaUer 

Tillb ehör 

NUF 

Medlem i Sveriges Myn thandlares Förenin g 

UPP9(1(11 
RENSTIERNAS GATA 29 TEL. 08-44 82 81 

BOX 11080 • 100 61 STOCKHOLM 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Öppet vard 10-18 
Lunch 13-14 

Lördagar stängt 

Med lem i Sveriges Mynthandlares Förening 

ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING sammanträder i Rin
manskol a n den 8/ 12. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder för sta helgfria 
måndagen i va1je månad på AB Västanfor s Industriers mat sal, S Linjan. 
Fagersta. Upplysningar tel 0223/116 71 e kl 17 .00 och 0223/172 18 kl 08.30-
16.00 . 
FINSP Å NGS M YNTKLU BB sammantr äde r s ista tor sdage n i varje månad 
på Sparb a nken Östergötl and , Bergslags väg en 4 . Finsp å ng. Uppl ysningar tel 
0122 / 103 89 el 161 20. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Traktören , Köp
mansgatan, Göteborg. Kl 19.00 . Möte sdag är 13/12. Vå ren 1983 är 17/ 1. 
14/2, 14/3, I 1/4 och 9/5 faststä llda. 
KALMAR MYNTKLUBB ha r möten för sta helgfria må nd agen i va 1je 
månad (utom juli och augu sti ) kl 19.00 i SE-banken . Storg ata n 17. Kalm ar. 
Upplysning a r tel 0480 / 135 61. 115 84. Auktioner varje gång . 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första he lgfria onsdagen i 
varje månad på restaurang Storstugan. Stortorget I . Katrin eholm. Upplys
ningar te l 0150 /210 45 el 151 00. 
KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FÖR E NING har möt e 
med auktion på Hemg å rden . Norretull svä gen 9. Kristian stad. den 17/ 12. 
MYN T KLUBBEN NI COPIA har möten a ndr a må ndag e n i vaije må nad på 
Pensionär sgården , V Tr ädg ård sgatan 57 . Nyk öping. Uppl ys ningar tel O 155/ 
134 29, 671 54 . 128 41. F as tställd dag: 13/ 12. 
MYNTSAMLARKLUBB EN GOTEN. Visby. har möten kl 19.30. Uppl ys
ningar te l 0498/645 24. Fas tstä llda dagar: 29/ 12 (julfest So lhe m). 27/ 1 (Sol
hem , årsmöte ). 
NUMISM ATISKA FÖR E NINGEN ÖR ES UND . Hel singb o rg har möt e n 
första he lgfria onsd agen va1je må nad på Borgen. Karl Krook s gata 17. 
Helsingb o rg , dvs 1/12. Upplysningar tel 042/ 13 33 40. 
SAMLARFÖRENING E N S:T ERIK . MYNTSEKTIONEN har saml ar
träffar på Karl bergsväg e n 32 A, Stockholm kl 19.30. I 983 är det den 14/1 . 
SAML ARKLUBBEN N U MIS. Skellefte å har möten för sta torsdagen i 
varje må nad i NV-_huset. konferensrummet. Uppl ysnin ga r te l 0910/ 186 80. 
SANDVIKEN-GAVLE MYNTKLUBB håller möten för sta on sdagen i 
varje må nad under höst- och vårsäsongen i Valbo kommunalhus. kl 19.00. 
SIGTUNA MYNTKLUBB har julutflykt 11/ 12. 
SKARABORGS NUMISMATISKA F Ö R ENING . SKÖVDE. Tel 0500/ 
80244 har sa mla rträff kl. 16 den 12/ 12. 
SK ÅN E S NUMISMATISKA FÖRENING. Julfe st hå lle s de n 11/12. kl 18 i 
Druidord e ns fes tv å ning , Vä stergatan 3. Ma lmö. Klubblok a len Kungsg ata n 
38A , M almö håller öppet vaije tisdag kl 19-21 und er se ptember-maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder för sta torsd. eft er 
den 15 i va1je må nad kl. 18.30 i Rembostug a n . Hedemora. Ring gärna Mika e l 
Eriksson . H edemora. 0225/ 128 65. 
TÄLJE MYNTKLUBB . Södertälje . hå lle r möten torscl. kl. 19 i Wendela s 
rum , Lun a. Upplysning ar tel 0755/ 185 68 . 
UPPSALA MYNTKLUBB ha r möten kl 19.30 på Skandi a . Drottningg. I A . 
7/ 12 (julfest) . Upplysningar tel. 018/ 11 50 00 el. 12 80 10. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖR E NING har möt e n med auktion på 
IOGT logen St a ndard , Tom as gatan 34 . Vetl a nda. Upply sning a r tel 0383/ I 58 
35 kl 07 .00-08.00. 
VILLST ADORTENS MYNTKLUBB. Sm ålandssten a r. sa mmanträder i 
sparbank slokalen 13/ 12 oc h 1983 den 10/ 1. 14/2. 14/3. 11/4 och 9/5. Föredra g 
o dyl följ s av auktion. Upplysningar tel. 0345/ 112 95. 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Växjö . Sammanträde följt 
av auktion på rest. Munken kl 19.20 den 7/ 12. 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har i regel möten sista onsd a
gen i varje må nad utom under sommaren. Lokal: Museet s för e läsning ss al. 
Upplysning ar: 019/ 18 86 00 eller 13 50 61. 
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De nuvarande medlemmarna är : 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungs gat an 28, Box 7662 
103 94 Sthlm 7, tel. 08-14 02 20 

Yngve Almer Mynthandel 
Storgat~n 49, Box 2068 
700 02 Orebr o, te l. 019-13 50 61 

Amneklevs Mynthandel 
Sko lgatan 20, 602 25 Norrköping 
t el. 011-10 29 50 

Hirsch Mynthandel AB 
M almskillnadsga ta n 29 
111 57 Sthlm , tel. 08-11 05 56 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 

SVERIGES MYNTHANDLA ft ES FÖRENING 
är en sedan ett par år etablerad samma nslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i åtta 

olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige . Samtliga är medlemmar i 

Svenska Numism at iska Fören ing en och har skri v it under uppropet mo t myntfö rfalskningar -

Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka 
sina tjänster . 

Mattssons Mynthandel 
Kun gsängsgatan 21 B 
753 22 Upp sala, tel. 018-13 05 54 

Mynt & Medaljer HB 
Sveavägen 96, Box 19507 
104 32 Stockholm, tel. 08-34 34 23 

Myntet i Malmö 
Stor a Nygatan 17, 211 37 Ma lmö 
tel. 040-12 99 30 

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

Norrtälje Mynthandel AB 
Tullportsgatan 13, Box 4 

J. Pedersen Mynthandel 
Sko lg atan 24, 502 31 Borås 
tel. 033-11 24 96 

Peo Mynt & Frimärken AB 
Drottningga tan 29, Box 16 245 
103 25 Sthlm , tel. 08-2 1 12 10 

Strandbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
Arsena lsgatan 8, Box 7377 
103 91 Sthlm, tel. 08-20 81 20 

Svea Mynt & Frimärkshandel AB 
Stureplan 4, Box 5358 
102 46 Sth lm, tel. 08-14 46 40 

Ticalen Mynthandel 
Stureplatsen 3, 411 39 Göteborg 
te l. 03 1-20 81 11 

371 35 Karlsk ro na, tel. 0455 -813 73 761 00 Norrtälje, tel. 0176-168 26 
R. Uppgrens Mynthandel 
Renst iernasga tan 29, Box 11 080 
100 61 St hlm, tel. 08-44 82 81 

Malmö Mynthandel AB 
Kalend egatan 9, 211 35 Malmö 
t el. 040 -11 65 44 

Myntatfären Num is 
Kaserntorget 6, Box 2332 
403 15 Göteborg, tel. 031-13 33 45 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagatan 42, 111 42 Sth lm 
te l. 08-11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLARES FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel. 08-34 34 23 

AUKTION27 
den 16 och 17 april 1983 

säljes del I av ing. HENRIK PRIPPS samling, Det svenska 
materialet är mycket omfattande, varför vi nu endast kan ta emot 

bättre material av sedlar, rnedafrer, ordnar, utländska guld- och 
silvermynt samt antika rnynt 

Materialet måste vara oss tillhanda senast under december 
månad. 

B.AHLSTRÖM 
MVNTHANDELAB 

Kungsgatan 28-30 
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM 

Tel.08-140202, 101010,telex17166 




