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Myntsamlare!
Ny illustrerad prislista ute.
• Guldmynt
• Medeltidsmynt
• Svenska mynt
• Antika mynt
• Utländska mynt
• Litteratur, tillbehör

Vi tar fortfarande emot
mynt och medaljer till
vår auktion den 17/3 1984
bland annat har vi
hittills fått in:
•
•
•
•
•
•
•

Aktiebrev-samlare!
Ny illustrerad lagerlista ute.
• Järnvägar
• Banker
• Rederier
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4 mark 1649 OJ
Pommern, dukat 1653 l +
Riksdaler 1654 J + 10 l
Ädelfors, dukat 1753 01/0
2 dukat J857 OJ
En samling utländska småmynt
i hög kvalite
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Höstprogrammet 1983
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 i Historiska museerna, Storgatan 4 1, Stockholm.
December 15 Sedvanlig julfest med kaffe och bulle, lotterier mm .

Vårprogrammet 1984
Januari 17

Besök på utställningen "Kronan"på Wasavarvet, Djurgården. Samling vid entren kl. 17.30 (obs! Tiden!).
Entre 10:- per medlem.
Februari 2 Anders Fröseli berättar om Johan Hadorphs mymbok
1673, Brenners föregånRa re.
15 Besök på utställningen ' Myter" på Historiska Museet
med föredrag "Myter på mynt" av Ulla Westermark och
Harald Nilsson, Kungl. Myntkabinettet.
Övriga mötesdagar: 113,27/3, 12/4,26/ 4, 515 och 2115.

Korresponderande ledamot

Samlarmynt

Styrelsen för Svenska Numis m a tiska Föreningen har till korrespo nderande ledamot utselt förste a ntikvarien vid Kungl. Myntkabineltet
Tamas Sarkäny. Man har härigenom
velat hedra honom för han s m ångsidiga numi smat iska kunnande sa mt
han s insa tser för föreningen, dels
som styrelseledamot under förflutna
år, dels som vet e nskaplig redaktör
för Numis matiska Meddelanden .

Arets svenska samlarmynt finns alt
a vh:imta på föreningens kansli. Drö j
inte med att h:imta dem! (Obs! Jubi leumsmynten ingi't r im!'!)

Smärre utställningar
ordnas varje månad i Kungl.
Myntkabinettet, Stockholm (ingång från Narvavägen genom
Historiska museet). Luther-medaljer efterträds 15 december av
Gerda Qvists medaljer och följs
på nyår av Siams mynt. Svenska
bruks- och gruvpol/etter kommer
i februari.

Jul- och nyårshälsning
Ånyo har ett verksamhersår snart gått till ända. Vad är då naturligare
än .~tt blicka tillbaka på hur det gått i förhållande till våra föresatser.
Aven om vi kanske inte lyckats i allt så kan vi bl a glädja oss åt att två
nya nummer av Föreningens gamla, fina skriftserie Numismatiska Meddelanden, vars fö rsta nummer kom ut redan 1874 , har blivit färdiga
under hösten. P ublikationskommittens medlemmar - Nils Uno Fornander, Frank Olrog och Tamas Särkäny- har lyckats så utmärkt väl
att fullfölja traditionen a lt ge ut högklassig litteratur.
Vi kan också med till fredsställelse minnas att Nordisk Numismatisk
Unions möte i Falun och Avesta i september med SNF som värd och
organisatör blev en klar framgång.
Till sist vill jag tacka för fina insatser under det gångna året och tillönska Er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År

Göran Bergenstråh/e
Ordförande
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RIKETS STÄNDERS BESLUT OM PRÄGLING AV
MEDALJER 1809-1830
Av Torgny Lindgren
V. STÄNDERNAS MEDALJBESLUT VID RIKSDAGEN
1828- 1830.

A. STANDENS öVERLAGGNINGAR OCH STÄNDERNAS
BESLUT.
Vid lagtima riksdagen i Stockho lm
1828- 1830 beslöt ständerna att ltl ta
präg la två medaljer.

a. Medaljen över kungahusets ti/1viixt
Kronprins O skars (sederme ra Oskar
I) och kro nprinsessan J osdinas
äldsta söner var Karl. hertig av
Skånc. född den 3 maj 1826. och
Gustav. hertig av Uppland. född
den 18 juni 1827. KronprinsP.arcts
tredje son, Oskar, hertig av Ostcrgötland. fö ddes d en 21 januari 1829.
Föga me r än en vecka därefte r,
den 30 januari 1829, anförde kammarhe rre Be rnhard Rosenblad hos
adeln: ''Det ba nd, som fö re nar
framtide n me d den närvarande. har
för oss vunnit e n ny styrka sedan
s ista riksmö te genom den tillvlixt ett
älskadt konungahus e rhållit. Trenne
telningar. utsprungna ur hje ltestamme n , gifva åt kommande slägten en
ny borgen för beståndet af den

konungaä tt . folkets förtroe nde kalla t pl\ Vasars thron. och vid hvilke n
va raktig he te n af Ska ndiens närva rande samhUllsskick ä r så nära få.
stad". Rosenblad föreslog. a tt
ständerna s kulle genom sin bank
och pä dess bekostnad lå ta p riigla en
medalj till minne av deras och svenska folkets känslor av glädje och
hopp i anledning av dc tre prinsarnas födelse.
Ba nko utsko ttet tillstyrkt e i sitt
bctiinkand c nr 30 d en 27 ma rs 1829
Rosenblad s fö rslag. Medaljen borde
bli av samma sto rlek som dc minnespenninga r, som s logs vid Karl
Xll :s och Gustav lll :s födelse,
"nemligen af IS:de storleken". Exempla r i guld skulle på rikets ständers viignar över lämnas till dc kungliga "och i silfver utdelas till alla
andra. som finnas böra af niimnde
skl\depcnning undfå exemplar".
Förslaget bifölls utan diskussion
av alla fyra s tl\ nden: av borgnrs t ~ n
d e t den 9 apri l. av adeln och av
bondeståndet den 13 april och av
prUstcstä ndct den 14 april IH29.

/J . Medaljen ÖI'Cr drouning Desiderias kriining 1829.
Den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes den 21 augusti 1810 till svensk tronföljare un-

d e r namnet Karl J ohan: han anlände
till Sverige den 20 o kt ober samma
år. Hans maka k ronprinsessan Desideria och d e ras son O skar (sedermera Oskar I) kom till Sverige först
den 7? december. Efter ett halvår
reste Desideria tillba ka till Frankrike. Trots att hon 18 18 blev drottning. å te rvände hon inte till Sverige
förrän HP..3. till sonen Oskars bröllop. Då hennes make Ka rl J ohan
kröntes till kung. kunde ho n såsom
frå nvarande inte bli krönt till drottning. Efter några års viste lse i Sverige blev även Desideria krö nt. Kröningen ägde rum i Sto rk yrkan i
Stockholm d e n 21 augusti 1829.
Till hugfåsta nde av drottningens
k rö ning beslöt stä nderna ll'l ta priigla
en medalj. Initiativet till denna togs
också av Be rnh ard Rosenblad: det
framgår av banko utsko tte ts protoko ll den 19 januari 1830: "På frams tä llning af herr kammarherren Rosenbhui före nade sig hiiglofl . banco
utskotte t om den tillstyrkan hos rikets ständer, a tt till glad åminne lse
af hennes maj' drottninge n E ugenia
Desideria Bernhardinas kröning.
hvilken högtidliga act rike ts ständer
under nu påstående riksmöte rätt
ö fver vara, en skäd epenning af den
vid såd ane tillfå llen fö rut brukliga
storlek må genom banco s tyrelsens

III. Il. RiketJ· stiindc•rs medalj tillmirme m• kungahusets til/1•iixt genom kronprins
Oskars tre iildsta söner dr 1829. Graw>r Maurit:. Frumuie. Beskri1·en av B. E.
Hild~brand: Karl XIV Johantir 33. l Kungl. Myntkabinetw. Foto Hans Markstedt,
ATA.
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Vid vitterhetsakademiens följande sammantriide, den 13 oktober,
har sannolikt kritik riktats mot detta
beslut, ty akademien beslöt att skjuta upp protokollsjusteringen till nästa sammankomst.
Vid sammanträdet den 20 oktober
Den kungliga familjens medlern- gillade vitterhetsakademien följa!lmar var vid denna tid sju, det vill de medaljförslag:
11/. 12. Medalj till minne av drollning säga lika många som stjärnorna i
Vesiderias kröning år 1829. Gravör Lud- Karlavagnen. Åtsidans överskrift "Åtsidan: De 3"e arffurstarnes
vig Persson Lundgren. Beskriven av B. säger att de tre små prinsarna, som bröstbilder med öfverskrift: Auctc1
Regia Domus. Nederst namnen :
E. Hildebrand: Desideria nr4. I Kungl.
Myntkabinettet. Foto Jiiri Tamsalu, till antalet var lika många som stjär- Carolo. Gustavo. Oscare.
norna i vagnstisteln, snart skulle Frånsidan, såsom förut bestämdt är,
ATA.
sprida samn;'a glans som de. Inskrif- Svea med handen visande mot Karförsorg blifva präglad, hvarutaf ex- ten nederst betyder: "Sedan kunga- lavagnen. Dc tre stjernorna, som
emplar i guld å rikets ständers väg- huset erhållit tillväxt frambar rikets bilda vagnstisteln, synas i mindre
storlek.
nar sedermera prensenteras åt de ständer sin lyckönskan år 1829".
Nyssnämnda utdrag av vitterhets- Öfverskrift: Numero, max Iurnine
höga personerne af konunga huset
samt i silfver tilldelas deras excel- akademiens protokoll den 2 juni läs- compar.
lencer rikets herrar jemte dem, som tes inte upp hos bankofullmäktige Nederst: Ord. Regni Gratulab. A .
för öfrigt dylike utdelningar van- förrän den 28 september 1829. MDCCCXXIX."
ligen erhållit. Och skulle memorial Fullmäktige beslöt då anmoda portUtdrag av vitterhetsakademiens
rättmålaren professor Fredrik We- protokoll den 20 oktober lästes upp
härom upsättas''.
Förslaget lades fram i bankout- stin att " författa en ritning" till me- vid bankofullmäktiges sammanträde
skottets memorial nr 104 den 26 daljen. Ritningen skulle först god- en månad senare, den 20 november
januari 1830. Det bifölls utan dis- kännas av kungen och därefter 1829. Fullmäktige anmodade Westkussion av samtliga fyra stånd, av skickas till "myntrådct Loos" i Ber- in att i enlighet med akademiens nya
prästeståndet den 29 januari. av lin, som enligt fullmäktiges åsikt beslut fullborda den tidigare beställborgarståndet och av bondeståndet borde anlitas för gravering av stam- da medaljritningen.
den~ l februari och av adeln den 3 parna till medaljen.
februari 1830.
b. Medaljen över drottning DesideI anledning av att frän något håll rias kröning 1829.
B. VllTERHETSAKADEMIENS uppgift hade begärts om de tre prin- Innan Westin hade lämnat in ritning
ÖVERLÄGGNINGAR OM ME- sarnas namn och titlar godkände vit- till medaljen över kungahusets tillDAUFÖRSLAG
terhetsakademien den 6 oktober föl- växt, fick bankofullmäktige genom
a. Medaljen över kungahusets till- jande, av Thyselius uppgjorda för- utdrag av bankoutskottets protokoll
växt
den 9 februari 1830 underrättelse
slag:
Vid vitterhetsakademiens samrnan- "Första sidan: De tre prinsacnes om att ständerna hade beslutat låta
träde den 19 maj 1829 tog psalmdik- bröstbilder e fter hvarandra inom slå en medalj till minne av drottning
taren J ohan Olof Wallin, som var serskildta incirklingar med öfver- Desiderias kröning.
ledamot såväl av bankofullmäktige skrifna namn och titlar, nemligen:
Även denna gång anmälde Wallin
som av akademien, upp frågan om inom den första: Carolo Eug. Lud. frågan om medaljens utseende i vitutseendet på den av ständerna be- D. Sean.
terhet~akademien; den 2 mars 1830
slutade medaljen över kungahusets :!1m: Gustavo Franc. Osc. D. Up!.
anmodade akademien Geijer och
tillväxt. Akademien anmodade tre ]'1i': Oscare Fr~d. D. Ostrog.
Thyselius att komma in med förslag.
av sina ledamöter, nämligen histori- Öfverskrift: Principibus R. Suec. Vid sammanträdet den 16 mars avkern professor Eri k Gustaf Geijer, Hcereditariis.
lämnades förslag till inskrift på me•
den framstående latinisten biskopen Nederst: Aucta Regia Domus.
daljen, men behandlingen sköts upp
i Strängnäs Per Thyselius och skal- Frånsidan, med undantag af sist an- till en annan sammankomst. Först
den Frans Mikael Franzen att kom- fö rda ord, såsom föreslagit är, nem- den 14 juli togs frågan om förslag till
ma in med förslag till medaljen.
ligen: Svea med handen visande mot drottningens kröningsmedalj upp
Redan den 2 juni kunde vitter- Karlavagnen, de 3 stjernorna som igen. Kanslirådet Per Adam Wallhetsakademien företa granskning av bilda vagnstisteln synas i mindre mark fick i uppdrag att yttra sig över
ingivna medaljförslag. Akademien storlek, med öfverskrift: Numera, det ingivna förslaget och själv komgillade och antog följande förslag :
mox lumine compar.
ma in med förslag.
"Åtsidan visar de 3 arfprinsarnes Nederst: Ord. f<egni Gratulab. A.
Vid vitterhetsakademiens sambröstbilder med namn och titlar. MDCCCXXIX"
manträde den 19 augusti gillades fölFrånsidan: Svea med handen visanÅtsidans text kan översättas:
jande av Wallmark inlämnade mede mot Karlvagnen. Dc tre stjernor- " Kungahuset har erhållit tillväxt ge- daljförslag:
na, som bilda vagnstisteln, synas i nom Sveriges rikes arvfurstar Karl "Åtsidan: Bröstbilden med kong!.
mindre storlek.
etc., hertig av Skäne, Gustav etc., krona och öfverskrift: Eugen.
Öfverskrift: Numero, mox lwnine hertig .~tv Uppland, Oskar etc. , her- Bemh. Desid. Reg. Suec. et Norv.
compar.
tig av Ostergötland".
Under afskärningen: Diademate Reg.
Nederst: Aucta Reg. Domo Ord.
Regni Gratulab. A. MDCCCXXIX."
och underrättade bankofullmäktige
om beslutet genom utdrag av protokollet.
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Omata /-/olm.
MDCCCXXIX.

D.

XXI.

A ug.

Frå nsida n: På ett altare, mo t hvilket Sve riges vapensköld stå r lutad ,
ligga drottningsre galie rne: krona n ,
spiran och äple t. Inskrifte n: TantLis
Amor Popula. ··
I a fskä rningen: In m em or . coro·

nar. ··
Åtsida ns
inskrift er
be tyde r:
"Euge nia Be rnha rdina D eside ri a ,
Sveriges oc h Norges dro ttning, blev
smyckad me d kunglig hu vudp rydnad i Stockho lm de n 2 1 augusti
1829''. Tantus A mo r Popufo ka n
må hända översättas m ed : ' 'Ett såd a nt bevis på kä rlek lä mna r jag åt
folket".
Vid pro to ko llsjuste ringe n de n 15
septe mber 1830 ändrades de tta beslut. Ingen avskärnin g skulle finn as
på med a ljens ä tsida, men dtire mo t
p å frånsida n. dä r de n s kulle innehå lla fö lja nde text: In m em or . coronfll.
l-lofmire
die
X XI
A ug.
MDCCCXXIX Ordd. Regn. Suec..
vilke t betyder: "Till minne av kröningen i Stockho lm de n 2 1 a ugusti
1829 lät rike ts stände r slä denn a
me da lj".

C. RIKSBA N KEN VERKSTÄLLER STÄNDERNA S BE SLUT
OM PRÄGLIN G A V TVÅ MEDAUER
Först vid ba nkofullmä ktiges sammanträ d e d en Il novembe r 1830
lämnade Wallin e tt utdrag av vitte rhetsakademie ns protokoll de n 15
september angående utseende t på
ständernas me dalj öve r dro ttninge ns
kröning. Fullmä ktige anmodade
även denna gång Westin a tt ltimna
en ritning till medaljen. Westin hade
då ännu inte lämnat in den tidigare
beställda ritningen till ständernas
medalj över kungahusets tillväxt.
Westin ägnade sig först åt ritningen till me daljen över drottninge ns
kröning;
vid
bankofullmiiktiges
sammanträde de n 5 maj 183 1 visades tre av Westin uppgjorda ritningar till sistnämnda medalj, en till ä tsidan och tvä till frånsidan. Fullmäktige godkände d ä en av r itningarna
till fränsidan ävensom den till ätsidan , och kungen me ddelade geno m
skrivelse den 14 maj sitt gillande .
Enligt fullmäktiges ås ikt skulle gra veringen av stamparna till medaljen
otvivelaktig t bli bäst utförd a v
"mynträdet Loos" i Berlin , me n dc
ansåg dock att de till uppmuntra n
för inhe mska konstnärer borde fö r238

söka fä arbetet utfört här he mma .
D c beslöt därfö r de n 30 juni a tt
ge no m kungö re lse i Post- och l nrik es T idningnr intresse ra ko nsinii re r att Himna in anbud pä gra ve ring
av stampa rna till med a lje n över
dro ttn inge ns krö ning. E n av full mäktige, kyrkohe rde n i H ed vig
E leo no ra församling Mä rte n C hristoffe r Be rgva ll , a nsåg de t lämpliga re
båd e fö r ä nd amå le ts och för t ide ns
vinnande, a tt ' 'de fä meda illeurer ,
som hä r finnas", b lev tillfrågade
dire kt. Ifrågava ra nde kungö re lse som vi har funnit intage n i Posttidningende n 13. 16och 25 juli 1831 had e fö ljande lyde lse:
"Till och m ed d . l instund. sept.
kl. 12 på dagen e mo ttagas i baneofullm äk tiges cancelli anb ud till grave ring a f 2: ne medaille-stärnplar uta f
19:de storle ken i e nlighet med fastställd e ri tningar. so m ä samrna ställe
~iro att bese. Någo t af konstn äre n
ve rkstli ld t d ylikt a rbete u taf större
o m fa ttning bör såso m prof för
gra nskninge ns underlli tta nde ovilkorlige n hvarje anbud å tfölja.
Stockho lm d . 4 julii 183 1.
Banco-fullmlik tige ."
V id a nb udstide ns utgå ng fö relåg
två sk riftliga anb ud på grave ringe n
av sta mpa rna till stä ndernas medalj
över d ro ttningens krö ning. A nb udsg ivarna va r Mauritz Frume rie, som i
arvod e begärde 350 rd r b:o, och
Lud vig Persson L undgre n , som beg[i rde 400 rdr b:o. Båd a anb ude n
finns bevara de i ba nk o fullmä ktiges
inko mna handlingar. Lundgre n b ifogad e som prov pä sin ko nst ''2"'.
aftryc k i s ilfvcr af de utaf mig fö r
ko ngl. krigs vette nskaps acade mie n
g rave ra de belönings medaille r, l d"
af kongl. landtbruks acade mie ns jetton samt l d" af e n lite n minnespe nning, slage n vid he nnes majt. drottningens kröning". Vi s kall i de t följ a nde äte rkomrna t ill Lundgre ns
minnespenning till drottningens
kröning . Frume rie ta la r i sitt anbud
inte om något å tföljande p rov: de t
fra mgå r e m e lle rtid av banko fullm ä ktiges protoko ll, att ha n har
lämnat in pro v, me n vi ve t inte vilke n e lle r vilka medalje r.
Wallin lllmnade vid banko full mä ktiges sammantrlidc de n 22 dece mber IR3 1 in e n b ronsmedalj , som
h a n had e fä tt lä na av d rottninge ns
ö ve rs te ma rs kalk gre ve J a ko b G ustaf de la G ardi c , " fö reställande å
e na sid a n he nnes maj' d ro ttn inge ns
b röstbild, a tt såsom mode ll begag-

nas vid fö rfiirdigande t af stämplame
till högst d e nsammas krö nings med aille". Fullmäktige beslö t ta upp
frägan dä rom i samband med beha ndl inge n av Frumeries och Lundgre ns a nb ud. Vi ä te rkomm e r till
de nna medalj i de t följa nde .
A nbude n tyc ks inte ha blivit behandla de förrä n vid banko fullmäktiges samma nträd e de n 29 d ece mbe r
l R3 1. Ka mma rhe rre B e rnha rd R osen blad. som på vå re n IR3 1 hade
b li vi t bankofu llmä ktig, yttrade att
de medalje r som Frume rie och
L u ndg re n hade lä mna t in som prov
11\ngt ifrå n a tt i skönhet kunna järnföras me d de n av Loos fö rfä rdigade
medaljen över kro nprinspare ts bröllop 1823 (se MY NTKONTAKT/
SVENSK NU MISMATISK TIDS KRI FT 1983 nr l , s. 6 ff) nästan
tilli n te tgjorde a ll förhoppning a tt av
svens ka e lle r ino m Sverige nu vista nde ko nstnäre r kunna e rh ålla en
meda lj . so m inte va nställde fö re ml\le t för de nsamma. R osenblad a nsäg
a tt full m~i ktige inte hade a nn an utvlig ä n a tt vä nda sig till utlä ndsk
ko nstn är. Fullmä ktiges o rdfö rande
de n frams tående ekonome n ko ntra ktsp roste n g reve Fre drik Bogisla us von Schwerin ans?te. iltt full mäk tige först bo rde hö ra Frumarie
och Lundg re n, och på ba ns förslag
beslöt fullmä ktige a tt lå ta ka lla upp
dc båda medaljgra vö re rna till nästko mma nde samma nträde, den 5 januari 1832.
Till
bankofullmä ktiges ovannä mnda samma nträde de n 29 d ecember 183 1 lämnade Westin in de
ritninga r till stände rnas me dalj öve r
kungahusets till växt, som fullmä ktige hade best~1 llt öve r e tt ä r tidigare . Wcstin beglirde
" fö r prinsarnc C arl, Gusta f och
O scars po rträ tte r i profil. .. 300 rd'
fö r ritniogame till å t och frä nsidan
a f fö re nä mnde me daille,
likale des .. ..... ... .. .. .. ......... 300:elle r tillsammans bco rd' 600:-"
Ba nkofullmiiktige ansäg att Wes tin begä rde för mycket och försökte genom ba nkosekre terare n förmå
hon o m a tt pruta av på priset. Wes tin g ic k d å de n 5 ja nuar i IR32 själv
upp i banke n och begärde att få fö rklara fiir fullmäktige, varför han
inte kunde gå med på någo n prutning : a v p roto kolle t framgå r, a tt
han visade e n etable rad konstnärs
sjlilvsiike rhe t:
"l anledni ng häraf IUmnades herr professoren Westin företräde, som dervid

beklagade, att det af honom äskade pri- talangen betalas i ett mynt af obestämd t
set för medaille-ritningame 600 rd' han- värde. Skulle herrar Frumerie och Lundco blifvit af herrar fullmägtige anset för gren tilltro sig att kunna lefverera arbehögt tilltaget, då tvärtom han sjelf fann ten jemfö rliga med den medaille, som
detsamma så billigt det kunde vara, till minne af deras kong!. högheters
hvartill herr professoren sllsom skäl an- kronprinsens och kronprinsessans biläförde, att utom det han här gjort 3ne ger blifvit förfärd igad af myntrådet loos
portriittritningar, hvilka sedan m~ste i Berl in. så ville herrar fullmäkgtigc icke
omritas åt motsatt sida till rättelse för binda herrar Frumerie och Lundgren vid
graveuren. var det sjelfva sammanfatt- de pris, som i deras skriftligen gjorda
ningen deraf som utgjorde den för- a nbucl blifvit utsatta, utan vore det hernämsta svårigheten, hvartill äfven finge rar fullmHgtiges tanke, i händelse de villäggas att Svea å Mmsidan, så enkel den le ingå derpll, att till kong!. academicn
ock syntes, hade kostat herr professorn för de fria konsterna öfverlcmna och
mer möda och arbete än han ens kunde pröfva och afgöra, huruvida dc fårdigomtala, tilläggande herr professoren gjorda medailleme kunna godkännas,
slutlige n, att om herrar fullmägtige fo rd- samt i sådant fa ll bestämma priset, sedan
rade någon nedsättning af hans betal- likväl herrar fullmägtige fastställt ett
nings anspråk, funne han sig föranläten maximum".
begära sina ritningar tillbaka. så ogerna
Frumerie och Lundgren tackade
han ock ville hafva besvärat deras kong!. för
att de hade blivit ihågkomna och
höghe ter fö rgäfves. Särskild! an märkte
herr professorn, att han i afseende på sade, att de gärna underkastade sig
Svea så vida hade skiljd! sig från försla- de villkor, som ban kofu llmäktige
get, att han tillsatt spiran i hennes hand, fan n för gott att bestämma, va re fte r
emedan ifrågavarande epithet ovilkor- de avlägsnade sig.
lige n måste tillhöra denna gudomligP å förslag av Schwerin beslöt
het".
bankofullmäktiges majoritet, a tt
Sedan Wcstin hade lämnat banko- graveringen av bägge medaljerna
fullmä ktiges sessionssal, godkä nde skulle a n förtros åt inhemska ko nstfullm äk tige hans räkning, dock un- näre r och att prövningsrätte n a v det
der vi ll kor a tt ha n i händelse medal- fårdiggjorda arbete t och priset därjens gra veri ng skulle anförtros å t e n fö r, utan band av vad de ingivna
svensk ko nstnär skulle tillse att anbude n innehöll, skulle ö ve rlä mteckningarna blev korrekta. Wallin nas å t akade mien för de fria ko nspåpekade, att Westin hade gått ifrån te rna. R osenblad hävdade, a tt på
vitterhetsakademiens förslag och det sättet kunde en vacker med a lj
satt till en spira i Sveas hand: därför inte e rhållas. Han önskade, a tt e tt
borde ha n, ifall denna ändring inte maximum för betalning skulle utsätblev godkänd, utan anspråk på er- tas på förhand, uppgående fullt ut
t ill de t högsta en u tländsk konstnär
sättning göra upp en ny ritning. Vitte rhe tsakadem ien, där Wes tins skulle begära, i annat fall skulle preritningar granskades den I l janua ri, tentio n erna bli oberäkneliga. Enligt
hade inget at~. erinra mot spiran i R osenblads mening var det i detta
Sveas hand. Aven kungen gillade fall o lämpligt att överlä mna prövkonstaka demie n,
Westins förslag genom skrivelse den ningsrä tten åt
med hä nsyn till att Frumerie var
18 februari 1832.
D å W estin sålunda nu även hade dess agree och akademien sålunda
lämnat in ritningar till meda ljen skulle bli domare ö ver e n sin egen
över kungahusets tillväxt, kunde ledamots arbe te. Wallin och Bergbankofullmäktige ta upp ve rkstäl- vall hyste föga hopp om a tt en
lande t av stä ndernas båda medalj- svensk konstnär skulle kunna ås tadb eslut samtidigt. D å Frumerie och komma en vacker medalj: de ville
Lundgren efter kallelse infann sig därför, a tt fullmäktige skull ha ö pvid fullmäktiges sammanträde den 5 pen rätt a tt kunna förkasta d et gjorda arbetet, i händelse det inte lyckajanuari 1832, yttrade Schwerin:
"Det uppdrag fullmägtige hafva lirhål- des.
I an ledning av de gjorda invändlit af rikets ständer att låta förfärdiga 2ne
medailler hade fullrnägtige hälst ö nskat ningarna lät Schwerin a nteckna sin
kunna utföra genom svenska konstnä- åsikt till protokollet:
rer. De prof pä förr gjorda arbeten, som
''Jag anser medailler, beslutade i änblifvit företedde, motsvarade dock icke damål att för kommande tider vittna om
hvad nu för tiden af graveringskonsten nationens tillgifvenhet för sitt konungafordras. Herrar futlmägtige voro dock hus, ocksl\ böra hvad beslutens utföran·
benägne att tro, att egenteliga orsaken de beträffar bära stämpeln af nationalihvarföre denna konst synes stä efter här tet. Måste man för att få prydliga mei landet läge deri, att metalliskt myn t pä da ille r hyra och Hlna talang fr11n främlånglig tid icke varit här gängse samt att mande lände r. så inlåter man sig i ett

statsskuldsystcme som aldrig tar slut,
odittvisan oberäknad mot svenska
konstnärer. hvilkas fel det icke är att i
följd af hvarjehanda tvingande omsHindigheter stålgrave ringskonsten icke hiir
kan drifvas till de n höjd som den uppnått i länder som äga metalliskt mynt.
Fullmägtige hafva, så mycket i deras
förrnäga stär, sökt att undanrödja de
hinder som försvåra tillvägabringandet
af prydliga svenska medailles. Skulle det
oagtadt ifrågavarande medailler icke
uppnå den högsta möjligaste grad af
art istisk fullkomlighet, så torde denna
brist kunna godtgöras ge nom det högre
värde de derigenom e rh~ Ila, att de blifva
förfardigade af svenska konstnärer".
Schwerin hade varit myc ket aktiv
när det gällde verkställandel av
ständernas beslut om en medalj över
kronprinsparets bröllop 1823; han
var lika energisk nu. Fö r att säkerställa att medaljerna skulle bli
vackra tog ha n konta kt med bildhuggare n professor J ohan Niklas
B yström och bildhuggaren profesor
Erik Gusta f Göthe ävensom med
Westin: den 12 april 1832 kunde han
berätta för övriga bankofullmäktige,
att de tre professorerna hade vitsorda t Frume ries och Lundgrens skicklighet i m e daljgravyr och lovat a tt
med uppmä rksamhet följa och granska arbetet; de båda gravörerna
hade unde rkastat sig denna granskning och förklarat, att arbetet skulle
bli värdigt och väl utfört, och i motsatt fall gätt me d pä att det kasserades. På förslag av Westin bestämde
fu llmä ktige ett maximip ris av 800
rd r b:o fö r medaljen av 19:e storleken över drottningens kröning och
ett m aximipris av 1.500 rdr b:o för
medalje n av 15:e storleken över
kungahusets tillväxt, " hvarå 4 figurer skulle te knas". E nligt överenskommelse gravörerna emellan skulle L undgren gravera s tamparna till
meda ljen över drott ningens kröning
och Frume rie stamparna till medaljen över ku ngahusets tillväxt.
D enna fördelning av uppdragen
gravörerna e me llan var rätt naturlig,
med hänsyn till att Lundgren - som
vi har sett här ovan - redan hade
graverat en medalj över drottningens kröning.
På basis av vad Schwerin hade anfört satte bankosekreteraren upp
förslag till kontrakt med gravörerna.
Det godkändes av bankofullmäktige
den 19 april 1832; de båda gravörerna förklarade då, att de inte hade
något att erinra eller tillägga.
V i återger här ne da n kontraktet
med Lundgren. Kontrak tet med
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Frumerie hade mwatis mwandis
samma lydelse. Enligt vår åsikt berövade kon trakten gravörerna all
möjlighet att arbeta som fria konstnärer: de blev reducerade till konsthantverkare, som hade att rätta sig
efter andras intentioner.
Emellan herrar fullmägtige i rikets ständers bank och undertecknad är i dag
efterföljande contract öfvcrenskommct
och afslutadt:
§l

Jag åtager mig förfärdigande och lefverering af ett par medalj-stämplar till en
minnes penning öfver hennes maj' drottningen Eugenia Bernhardina Desiderias
kröning, hvars storlek är bestämd tilllikhet med cirkeln n° 191\ den uti framlidne
cancellie rl\det Berchs beskrifning öfvc r
svenska mynt och skl\depenningar befintelige mätare.
§2

På grund af dc upgjordc ritningar till
medaljens fram- och fränsida. som blifvit mig meddelade skall jag först upgöra
en modell, pousserad i vax. som visar
medaljens blifvande utseende bädc till
bilder och inskrifter. i enlighet hvarmed
arbetet å sjelfva medalj-stämplame
kommer att ehuru i mindre sea la utföras.
§3
S!! snart rlcnna morlcll hlifvir t';1rdig.
skall jag företc den samma till professoreme Göthes, Byströms och Wcstins
granskning och, sedan den af desse herrar blifvit gillad och godkiind, äfven upvisa den inför herrar banco fullmägtiges
ordförande grefvc von Schwcrin, innan
graveringen företages.
§4

Då graveringen sedermera blifvit fullbordad. skola stämplame före härdningen jemte aft ryck deraf förevisas ofvannämnde herrar professorer Göthe. Byström och Westin, hvilkas sarnfåldta omdöme jag underkastar mig, sä att contractet ej anses fullgjordt. med mindre
desse herrar enhälligt gilla arbetet och
förklara det så i afseende pli teckning
som fulländning med noggrannhet och
skickelighet utfördt efter konstens och
smakens fordringar.

§5
Till verkställighet af allt detta. jemte
stämplames sluteliga härdning efter vederbörl igt godkännande, förbehllllcr jag
mig för alla händelser ett ärs tid ifrrtn
detta contraels undertecknande. dock
skall jag icke desto mindre lllta mig
angeläget vara att möjeligast och sä vidt
arbetets sorgfälliga utförande medgifver
detsamma pllskynda.
§6

Då enligt gjord berlikning behofvct af
exempla r för banken kommer att blifva
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om pr~igling av erforderliga exempla r av medaljen; den 7 novembe r lät
fullmäktige utanordna ha ns arvode,
800 rdr b:o.
Redan 1829 sålunda längt innan
Lundgren fick bankofullmäktiges
uppdrag att gravera stamparna till
stllndernas meda lj över drottningens
kröning, hade han - som vi har sett
hlir ovan - graverat en liten medalj
över kröningen. Vi å terge r den s.
237 som iii. 12. 8. E. Hildebrand
§7
Banken bekostar sjclf rnaticren till mc- beskriver denna meda lj under Desidalj exemplaren och vidkännes sjclfva dcria nr 4 och säger om den: "Var
präglings kostnaden efter den ll kong!. icke kastpenning. utan ett enskildt
myntet antagne ber~ikning.
företag af gravören. Åtskilliga exemplar inköptes likväl af riksmar§R
skalken att utdelas' '. Som nämndes
Bestämda crsli ttnings beloppet för gra- här ovan överlämnade Johan Olof
verings arbetet tillika med sjclfva stamp- Wallin den 22 december 1831 till
lame. hvilka efter verkställd prägling
skola öfverlemn:1s i bankens ligo, förbe- bankofullmäktige en medalj, som
häller jag mig att först efter utförandet visade drottningens bröstbild. Det
fllupgifva. men inskrän ker mig dock ptl kan rimligtvis inte ha varit Lundförhand inom en summa af titta hund- grens lilla kröningsmedalj. Det måsrade /800/ riksdaler banco i ett rör allt.
te ha varit en stor fransk medalj slagen 1823 vid drottningens flyttning
Därefter berlittar protokollen ingen- frä n Frankrike till Sverige; vi återting om ve rkställandel av ständernas ger den som iii. 13 här intill. Sannobeslut om två meda ljer förrän vid likt har Lundgren känt till denna
bankofullmäktiges
sammanträde medalj och haft den som förlaga. då
den 20 juni 1833. Då prese nterades han graverade sin lilla kröningsmedc av Frumerie grave rade stam- dalj. vars drottningporträtt företer
parna till medaljen över kunga- stor likhet med bilden på den franshusets tillväxt tillika med dc medal- ka medaljen. Vi äte rger slutligen
jer i gu ld, silver och brons. som som iii. 14 här intill st~i ndernas mehade präglats vid kungl. mynte t med dalj öve r drottningens kröning;
dessa stampar. För sitt arbete be- liven på den företer drottningens
gä rde Frumerie 1.500 rdr b:o. och bild likhet med bilden på den franssom hans räkning var å tföljd av ett ka medaljen.
av de tre gransk ningsmä nnen ByNlir ständernas medalj över
st röm. Göthe och Westin utnirdat kunga husets tillv~ixt änt ligen var
intyg lät fullmäktige utanordna be- fii rdig - mer lin 4 l/2 är efter beslute t! - . had e antalet kungliga persoloppet.
Vi äterger som iii. I l s. 236 den ner ökat ytterligare genom födelsen
sålunda av Frumerie levererade av prinsessan Eugenie 1830 och av
medaljen över kungahu se ts tillväxt. prins August, hertig av Dalarna,
De tre små prinsarna har hlir inga 183 1 och var nu nio. Följaktligen
titlar: under de tre bröstbilderna m åste banken i e nlighet med stlinstår endast prinsarnas namn: kunga- de rnas beslut låta prägla nio exemphuset har e rhålli t tillväxt genom lar i gu ld såväl av meda ljen öve r
kungahusets ti llväxt som av medaKarl. genom Gustav, ge nom Oskar.
Lundgren var något senflirdigare: jcn öve r drottningens kröning. Till
först den 26 september 1833 kunde guldexemplaren av den förstnämnda
Schwcrin berälta för bankofullmäk- rnedajen gick det åt 360 dukater
tige, att Lundgren hade verkstä llt specie. a 40 dukaters vikt per exgravering och härdning av stam - emplar. Till gu ldexemplaren av den
parna till medaljen över drott - sislnUmnda medaljen gick det å t 450
ningens kröning samt att Göthe och dukater specie, a 50 dukaters vikt
Westin hade förklarat att arbetet var per exemplar. Vida re måste banke n
utfört med skicklighet och omsorg. betala prliglarelön 2 sk. 8 rst. b:o
(Den tredje granskningsma nnen, per dukat, sammanlagt 45 rd r b:o,
Byström. var förmodligen vid denna och för 18 fodra l a l rdr 16 sk. b:o
tidpunkt i Ita lien). Full mr1ktige an- stycket sam manlagt 24 rdr b:o.
modade Lundgren utt dra försorg
Till bankofullmäktiges protokoll

il 10 i guld, nllgra och fyratio i silfver
och c irea ferntio i bronzc. vill jag hlirigcnom förbinda mig till ansvar för stiimplarnes varaktighet under prligling af dc
första et thundrade ferntio exemplaren.
så att jag utan någon slirskild ersättning
förnyar hvilken stlirnpel. som derunder
eller vid föregncndc härdning skulle
kornrna att brista eller lida skada. förilehällande mig deremot tillsynen. att nflgonåkomrna genom vårdsliis behandling
ej må förorsakas.
<)

a

III. 13. Medalj präglad vid drolfning Desiderias överflyuning till Sverige år 1823.
Gravör J ean-Jacques Barre i Paris. Beskriven av B. E. Hildebrand: Desideria nr 1.1
Kungl. Myntkabinellet. Foto Jiiri Tamsalu, A TA.

III. 14. Rikers ständers medalj ri/1 minne av drorrning Desiderias kröning år 1829.
Craviir Ludvig Persson Lundgren. Beskriven av B. E. 1-fildebrand: Desideria nr 3. l
Kungl. Myntkabinerrer. Foro Gunnel Jansson. A TA.

den 14 november 1833 antecknades,
att fullmäktige mändagen den Il i
samma månad hade haft nåden att
till samtliga kungliga personer överlämna exemplar i guld av de bägge
medaljerna.
Förutom guldexemplaren till de
kungliga personerna präglades av
varde ra medaljen 42 exemplar i silver och 50 exemplar i brons. Silverexemplaren tillställdes i enlighet
med ständernas beslut samtliga rikets herrar. de svenska och norska
statsråden, lantmarskalken och talmännen vid 1828- 1830 å rs riksdag,
universiteten i Uppsala, Lund och
Kristiania, kungL myntkabinettet,
bankens myntkabinett och vitterhetsakademiens sekreterare. Ban-

koutskottet hade framhällit för
bankofullmäktige. ''att ej mera än
ett exemplar tillkommer samma
person. äfven om han skulle innehafva flere af ofvanupräknade värdigheter". Enligt bankofullmäktiges
beslut den 5 december 1833 skulle
bronsexemplaren avyttras till ett
pris av 2 rdr 13 sk. b:o stycket.

Riksbanken
har slutat lämna ut 5-kronesedlar.
Som vi nämnde i MYNTKONTAKT/SNT 1982:6, s 140, skulle utlämnandet av dylika sedlar successivt upphöra i tre etapper. Kontor
som räknades till den sista e tappen

utväxlade 5-kronesedlar sista gängen fredagen den 14 oktober 1983.
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Adressändring!
A n vänd postens adressändringsblankett, som du sänder
till:
MYNTKONTAKT
Sv.:ns ka
Numismatiska
Förcninccn
Östcrm<~lmsgatan 81
114 50 STOCKHOLM
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Ett tidigt fynd med baltiska mynt
A v Kenneth Jonsson
Myntningen i Baltikum började
12 l l då biskopen av Riga förlänade
staden Riga mynträtt. De mynt som
präglades då och fram till 1225 har
ännu inte gått att identifiera, men
de bör kunna återfinnas bland en
eller flera av de typer som ligger
nära de samtida gotlUndska eller
rent av räknas till dem.
År 1225 övertog biskopen mynträtten och möjligen hade han då redan präglat mynt under en kort tid.
Tre brakteattyper (fig. l a-c) förs
av Sarvas och Molvygin till den biskopliga (från 1255 ~irkcbiskopliga)
myntningen i Riga pä 1200-talet.
Sarvas för den sista av dem till efter
1265 i analogi med att staden Reva!
då enligt Molvygin övergär från att
prägla en typ med krönt huvud (fig.
2 a) till en typ med krona (fig. 2 b).
Båda är brakteater liksom en typ
präglad av biskopen i Dorpat som av
Molvygin också dateras till efter
1265 (fig. 3).
De två första (ärke )biskopliga
Rigapräglingarna med en framvänd
biskop med korsstav och kräkla
resp. kors och stjärna (fig. 2 a - b)
för Sarvas till perioden 1225 (eller
något tidigare) och fram till 1265.
Den senare föreslår han också eventuellt kan vara präglad av biskopen i
Dorpat som sedan 1225 hade mynträtt. Av den förra typen, som Sarvas
antar är den äldre, finns ett skatt·
fynd med 20 ex. från biskopsborgen
Martinsala några mil från Riga.
Eftersom skatten inte innehöll några
andra mynt ger den dock inte några
hållpunkter för en datering.
Vid en genomgång av den arkivaliska beskrivningen av de inlösta
mynten i ett skattfynd från 1828 i
Ljunga, Täby sn, Östergötland
(SML l : 129, Th. 40) fanns emellertid två mynt upptagna som inte
uppmärksammats tidigare men som
är av stort intresse här. De beskrivs
som följer:
a) "Åtvändt kr. hufvud i prickad
ring; yt terst:sliit ring ...... l ex."
b) "Åtvändt kr. huvud mellan stierna och kors, inom slät ring;
ytterst: prickad ring ....... l ex.··
Det är ingen tvekan om att den
senare går att identifiera med biskopstypen fig. l a ovan, där mitran
lätt kan förväxlas med en krona.
Nästan lika säkert är det att den
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förra typen kan identifieras med utan inskriften ERIC REX fanns
Revalbrakteatcn i fig. 2 a ovan. Re- (fig. X). Inskriften måste syfta på
dan före 1856 dä beskrivningen Erik Eriksson och de bör att döma
gjordes hade en del mynt lagts in i av frånvaron i Räppe- och BrunsKungl. Myntkabinettets (KMK) sys- gårdenfynden (Th. 35 resp. SML
tematiska samlingar utan angivande l: 109 och Th. 45) vara äldre än de
av inventarienurnmer och resten av två krontyper som nämnts ovan och
mynten behandlades sedan pl'J en sannolik datering blir då omkring
samrna siitt. Dc kan därför inte 1240.
Typerna med kyrka resp. fägel inomedelbart identifieras idag. men i
KMK:s samlingar förvaras dock ett gl\r som niimnts även i Skörtingcex. av den senare typen (fig. 4) som fyndet och den senare även i en
låg tillsammans med gotländska ~~a tt frl\n Köpings kyrkogård,
mynt och kan förmodas vara iden- Oland (Th. 39). som i övrigt helt
tiskt med exemplaret i Ljungafyndet dominerades av gotländska mynt av
där det ocksä ingick följande got- den grupp som kan dateras till ca
Hindskil mynt:
1220/30- 1270/80. Alla kända fynd
talar sl\lcdes för e n senare datering
Ca 11 -l0- 1210/20. LL XX
3 ex. än den tidigare använda ca 1200Ca 1210/20- 1220/30. LL XXI l ex.
1225 eftersom dc inte heller förcCa 1220/30- 1270/80.
kommer i dc skattfynd som kan
LL XXII
4 15 ex.
dateras till den perioden. Det är i
De gotländska mynten ger endast stället sannolikt att de präglats unen grov datering av skatten och för der en period ca 1225-1240. Med
en närmare datering är man hänvi- hiinsyn till att fåge ltypen är känd i
flirre stampar men samtidigt föresad till de götalandsbrakteater med all sannolikhet präglade i Lö- kommer i fler ex. än kyrktypen i
döse - som även ingick i skatten Ljungafyndet tir det sannolikt att
enligt följande:
fågeltypen är den yngre. Nedläggningstiden för Ljungaskattens samSvärd mellan bokstUverna E- R. manlagt ca 4.700 ex. varav minst 573
LL XIII (fig. 5)
6 ex. ex. inlöstes skulle då kunna sättas
Kyrka. LL XII:C (fig. 6)
6 ex.
till ca 1245. Tyvärr får vi aldrig veta
24 ex. om Je ej inlösta mynten enbart var
Fågel. LL XII :B (fig. 7)
Krona. LL XVI: l (fig. 9) 116 ex. gotHindska (vilket förefaller sannoDen första typen med svärd förs likt) eller om det där även ingick
till Erik Knutsson 120R- 1216. De ytterligare giitaländska och baltiska
två mellersta typerna med kyrka mynt.
resp. f?!gel har förts till ca 1200Dc två baltiska brakteaterna i
1225. medan den sista med krona Ljungafynde t måste därför vara
förs till Erik Eriksson 1222 - 1229, präglade före ca 1245, och det ger
1234 - 1250. En genomgång av dc därför ett mycket viktigt bidrag till
skatt fynd dlir dessa typer ingår med- dateringen av dc tidiga baltiska
för att det lir svårt att hålla fast vid mynten eftersom den lir den äldsta
vissa av dateringarna. Ä ven om det daterbara skatt där baltiska mynt
finns skäl som talar för att föra förekommiL Beträffande Revalty·
svärdstypen till Erik Erikssons för- pen med krönt huvud inom pärlring
sta regeringsperiod 1222 - 1229 får (där Ljungaexemplaret änn u inte
elen traditionella dateringen till Erik kunnat äterfinnas i KMK) har
Knutsson bibehållas. Krontypen myntninge n dl\ börjat senast ca
föregi\r av allt att döma en typ med 1240. Sarvas behandlar möjligheten
krona över en stjiirna (fig. 10) som att en förmodad äldsta variant kan
rn t1ste betraktas som den yngsta ha haft en slät ring i stället för pärlunder Erik Erikssons andra rege- ring och då eventuellt kunnat ha
ringsperiod 1234 - 1250. Samma ty- myntats redan frtm omkring 1225
per som i Ljungafyndet var iiven eller nl\got senare. Framtiden får
representerade i ett fyn.~ från Skiir- utvisa om denna variant verkligen
tingc. Skärkind sn. Ostergötland existerar eller om den bara är prä(SML 1:104. Th . 41), cliir Uven en glad med nötta stampar. Tills dess
typ med krönt huvud och med e ller få r man konstatera att myntningen i

Reval påbörjats senast ca 1240.
Type::n me::d krö nt huvud har sedan
enligt Molvygin präglats till 1265 dt.
det i ett skriftligt do kument bestäms
att en ny typ skulle införas. Den typ
6
]a
med en krona som av allt att döma
5
börjar präglas då (fig. 2 b) förckommer tidigast i skattfy~_det frnn
Brunsgärden . Styra sn, Ostergötland (SML l: 109, Th. 45), som
domineras av två typer med krönt
huvud (fig. Il ) resp. krönt lejonhu]b
vud (fig. 12) präglade efter göta8
7
ländsk myntriikning. De yngsta
svenska myn te n i fyndet ä r kro nbrakteater med e ller utan inskriften
VAL ( fig. 13- 14) som måste syfta
på Valdemar 1250- 1275. Dc två
le
typerna med krönt huvud resp.
krönt le jonhuvud får dateras till den
lO
förra dele n av hans regering - o m
9
de präglats parallellt e ller e fte r
varandra är ä nnu inte kla rlagt - och
kronbrakteate rna till den senare delen av hans regering. Brunsgårds2a
skatten skulle då vara nedlagd ca
1270 vilket skulle st~imma viii överens med att Revaitypen med krona
12
började pr~iglas 1265.
Il
För den tidiga myntningen i Riga
gälle r då också att typen i Ljunga2b
fyndet med biskopshuvud mellan
kors och stjärna mås te ha börjat
präglas senast ca 1240. Den ä r också
va nligare i lösfynden i Lettland än
den av Sarvas förmodade ä ldre typen med biskopshuvud mellan kors14
13
stav och kräkla. H ur många stampar
3
som finns av resp. typ ä r inte känt.
Hypo tetiskt s kulle den då förmoda t
äldre typen kunna dateras till ca
1225- 1235/40 och den yngre till ca
1235/40-1265.
E n möjlig parallell till Ljungafyndet har fö rts fram av Sarvas. Det
4
gäller e tt stö rre antal 1200-talsmynt
Reval (staden)
40- 1265. Foto: liiri Tamsalu,
funna i sakristian vid utg rävninge n 21{- 36. Brakteat med krönt huvud
KMK.
av Finströ ms kyrka pt. A land. Om
5. Erik Knutsson 1208-1216, Löca 1225/40- 1265.
det h~ir rör sig om e tt s kattfynd kan
Riga (lärke lbiskopen)
döse (?).
den - med förbehå ll för a tt en de l
37 - 38. Brakteat med biskopshu- 6 -7. Ca 1225- 1240, Lödöse (?).
kan vaw lösfynd samt att ytterligare
8. Erik
Eriksson
1222-1229,
vud mellan ko rs och stjärna
nägra mynt kan ha ingått - förmo1234- 1250, Lödöse (?)ca 1240.
ca 1235/40-1265.
das ha bestätt av följande mynt:
9. - , Lödöse (?)ca
Sverige
L G ö taland ca 1225- 1240. Brakteat med kyrka. LL Xll:C.
2. Erik Eriksson 1222 - 1229. 12341250. Brakteat med krönt huvud.
LLXV.
Gotla nd
3-5. Ca II.Ul - 1210/20. LLXX.
6-27. Ca 1220/30- 1270/80. LL
XX II .

Figurtexter
l. Ärke/biskopen i Riga a) ca
1225-1235!40, b) ca 1235/401265, c) 1265-ca 1300/25.
2. Staden Revat a) 1225/40;/265, b) 1265- ca 13()()!25.
3. Biskopen i Dorpat 1265-ca
/]()(}/25.
4. Exemplar från Ljungafyndet (?)
i KM K av Rigabrakteat ca 12351

1240- 1245.
JO. -, Lödöse (?)ca 1245- 1250.
JJ . Valdemar 1250- 1275, Orebro
med flera mymorter ca 12501265.
12. - Lödöse med flera myntorter
ca 1250- 1265.
13. -. Svealand, Orebro med flera
mymorter ca 1265-1275.
14. - . Götaland, Lödöse (?) med
flera mymorter ca 12651275.
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Den förmod ade skatten skulle
med andra ord t.o.m. kunna tänkas
vara nedlagd tidigare än Ljungaskatten . Alltför mänga osäkerh etsmomen t finns emeller tid. Sä finns
t.ex. fem braktea ter frän senare delen av Valdem ars regering 12501275 som skulle kunna tillhöra skatten (de tre ex. som förs till ~agnus
Laduläs bör i stället föras ull Valdemar) dä de också är funna i sakristian. I sä fall skulle förmodligen de
tvä götalan dspenni ngarna ovan vara
lösfynd och den förmod ade skatten
vara nedlagd först ca 1265. Ett
tredje alternat iv är att det är fräga
om tvä skattfynd och osäkerh eten
om vilka mynt som dä hör ihop blir
dä ännu större.
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Fredsjetong från
1883
Idag är fredsrör elserna i högsta grad
aktuella men redan för 100 tl r sedan.
ä r IXX3. organise rmlcs hiir i lande t
Svenskn freds- och skiljedu msförcningen. Det var de storn krigen ptl
1850-. 60- och 70-Hllcn som gjorde
fredstan ken s!\ ak tuell. Den svenska
förening en bildadt:s i Stockhn lm p!\
initiativ av riksdags mannen K. P.
Arnolds on. Till en början vann den
många nva medlem mar me n stagnerade~ gan-ska snart. Det skulle &ii ja
ända ~ t iii efter första viiridskriget
innan intresse t å ter blev livligare.
Under en kortare period i samban d
med l <JO l ?trs mrsvars ordning ökade
dock antalet medlem mar inom
freds rörelsen .
Invid avbildas den jetong som
sympati sörer och medlem mar i före~
ningen kunde bära. Den ~i r präglad 1
bror1s och miiter 25 mm och har en
ögla för biiranor dningen . Kons t n~i
rcn bakom denna jetong iir okänd.
Å tsidan visa r i mittpart iet två
hops lagna hii nder samt texten PAX/
QUAE RITUR /JUSTIT IA
(Fred
efters triivas genom rl\ttvisa) inom en
lagerkra ns och ett pärlban d. Omskriften lvde r SVE "SKA FREDs FÖREN INGEN STIFTA D 1883.
Frå nsidan visar en jordglob med
omskrif ten NED MED VAPNE N
FOLKE NS FÖRBR ÖDRIN G.
/\\'.

.'in'"'"" f"reti,Jort'llill~l"ll 18.'1.1.
SJ..ala 1:1 Fow: Juri liull.lalu .I\MI\

Stöld från
Skaraborgs Länsmuseum
Tvtl braktea ter försvann vid ett stöld
av .guldför emål från Skarabo rgs
länsmu seum den 15 juni i år. Brakteate rna är registre rade i Statens
historis ka museum under inv. nr
3435 med fyndort en Västerg ötland,
Erska socken, Htlkansgården. 4
augusti 1865.
Viktern a på braktea terna är 10,67
resp. 9,65 gr.
M. B. Mackep rang (Dc nordiske
guldbra kteater. Aarhus 1952) har
föremål en under nr 264.
Tom Ohlsson
Skarnborgs lönsmuseum
Box 253
S-53200 Skara
T el. 0511-13325
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De strtlna brakteat rma. Foto LäTIS·
museet. Skara.

AVEST ADIREKTIONENS ASSIGNATIONER PÅ
STORA KOPP ARBERGS BERGSLAGS KASSA
A v Torgny Lindgren
Falu gruva stod under blandad statlig ~h privat administration. För
gruvan fanns det en styrelse. gruvrätten. År 1777 köpte Bergslaget av
kronan Avesta kopparverk. Detta
föranledd e inrättandet av en särskild styre! c f.ör Bergslagets ··enskilda verk··. Over Bergslagets enskilda verk hade gruvrätten ingen
förvaltningsriitt. Det betydelsefullaste av dc enskilda verken var
Avesta koppa rverk. och det lir dUrför inte svårt all förs tå . au den särskilda styrelsen för Bergslagets enskilda verk kallades A ,·esuulirektionen. År 1862 inordnades Falu
gruva utan inskränkning bland
Bergslagets övriga egendom.
Vi är räll viii underrUtlade om dc
assignationcr. som Avestadirektionen utfiirdade på Bergslagets kassa dels under åren 1790-179L. dels
under åren 1808- 18 11. Samtliga
annotationsböcker över utfärdade
assignationcr har bevarats till v11ra
dagar.
Assignationsurgivningen
motiverades i båda fa llen med rådande brist på skiljemynt och smilsedlar.
A~ignationana var undertecknade p11 A vestadircktionens vägnar
av två direk tö rer samt kontrasignerade av en kamrerare. Assignationerna var innchavarepapper, i
det au Avestaelirektionen i assignationcn anmodade Bergslagets kassa
att betala ett visst belupp till "sedelhafvaren··. d. v. s. till innehavaren
av assignationen. inte till nägon hcsUimd . namneligen nämnd person.
Dc allra flesta av dc sälunda utfiirdadc assignatiuncrna har blivit inlösta. l nga inlösta assignationer har
bevarats i Stora Kopparbergs centralarkiv. l olika samlingar i värt land
finns fle ra oinlösta assignationer bevarade. sUrskilt från den senare utgivningsperioden. Det nölla skick.
vari dessa befinner sig, visar att
assignationerna har cirkulerat s~som
betalningsmedel i a llmänna rörelsen. vilket unclcriUttades av deras
egenskap av innehavarcpapper.
Assignationcrna var alla utfårdade i
riksgäldsvaluta. Dc utfärdades till
en stort antal.

/Jild l . \ 1ullt'llllliirk<'l i tlrt•.wulirl'ktitJII('/IS ussiwwtioner på S toru Kopparlll·r,;s
kas~u . .1·kul11 1·1. l·ino Ciuhrit'l lliltli•/Jrwul. UA Ii .

/\ Ila bevarade assignationcr :ir
tryckta p11 papper med följande
vath.:mlliirke: i mitten koppartecknet ~ - omgivet av en ram. som förc sililler en schak tfönimring. dUrovan
orden ST. KOPP' B-' och diirunder
ordet BF.RGSLAG. bild l.

32 skillingar ri ksgälds, dels Uven assignationer i valörerna l riksdaler
riksgliids och l l/2 rikselaler riksg:ilds. (l riksdaler var = 48 skillingar.)
a. Småassignationer.
1\ v smilassignatio ne rna Ur sex be-

varade exemplar kända. På basis av
dessa bevarade exemplar kan vi dela
l. Perioden 1790 - 1791. in sm~assigna tioncrna i typer: indcllJ nder den fiirsta utgivningsperio- ning~grunden :ir riksgUldssedlarnas
dcn. ~ren 17(){1- 179 1. var assigna- ol ika officiella benämning. l daglig
tioncrna tryckta i boktryck. Under handel och vandel kallades riksdenna period utgavs dels s. k. småas- giildssedlarna hela tiden för sedlar.
signatinner i valörerna 16 skillingar
Den tidigast begagnade typen av
riksgiilds. 2-l skillingar riksgUlds och a~-;ignationer har följande utseende.
2-l5

Typ l.
På framsidan:

N"
Stora Koppar Bergslagets Cassa
låter affölja til Sedelhafwaren
Tjugufyra Schill. Specie i R. St.
Riksgälds Contoirs Obligationer
ä 3 proCents riinta. Fahlun den
1790.

~6:~ :aoppa~
'f/f~, 'q( iJibd~drrn..r•,.rr

På Awesta Directionens wiignar
S' 24 sch iii. spec.
På baksidan (på tviircn):
Säg. Tjugufyra Schill. Sp.
24 sch iii.
Ordet N° och assignationstextcn i
övrigt. även baksidans. är tryckt
med fraktur. Assignationens nummer. dag och månad samt de tre
namnteckningarna skrevs för hand.
l övre vänstra delen av assignationen finns ett runt reliefavtryck.
en s. k. vitstämpel. med följande
innehåll: i mitten koppartecknet ~ ,
omgivet av en ram . som föreställer
en schaktförtimring. tmromkring
orden AVESTA UK UKS DIRECTION. Avtrycket är konvext på assignationens framsida och konkavt
pä dess baksida.
l assignationemu av denna typ
kallas riksgäldssedlarna för riks-

IIi Id 2. A ' ·'i):lllltioll 1i 2.J \killill):tlr ·'ll<'cit• dc11 ()up n/l i iJfl. \kala l : l . l·ino Ciul>rwl
Il iftldmmd. , \ TA .

lionstexten i övrigt är tryckt med
fraktur. Assignationen~ nummer.
dag och rnänad samt dc tre namnteckningarna skrevs för hand.
l assignationens högra del. umler
gäldskomorers obligationer med 3 den egentliga assignationstextcn.
finn~ e tt rcliefavtryck. en rektanguprocents riima.
l kungl. myntkabinettet finns en lär vit~tUmpel med följande inneassignation av denna typ. nr 5.773 häll. l mitten ett berg med koppartec knet ~ . framför berget ett ymnigutfärdad de n 6 apri ll 7~. bild 2.
hetshorn och vid de!>s ~idor ~\'mho
Typ2 a.
lcr fiir gruvdrift: vid vardera ;;v rektangelns kortsidor en bild av en
På framsidan:
schaktfiirtimring. Avtrycket iir konvext pi\ assignationens framsida och
N"
kon kavt på dess baksida.
l as~ignationerna av denna typ
Stora Koppar Bergslagens Cas:;a
låter affölja til Scdclhafwaren kallas riksgäldssedlarna fiir riks·
Tjugufyra Skill. Sp. i R:s St:s giilclskonwrets kreclitsecllar med 3
Riksgälds Cont:s Credit Scdlar fll"lll"l'llt.l riimu.
l riksbankens samling finns en asmed 3 proCents Riinta. Fahlun
1790. signation av denna typ, nr HXO utden
11in.lad den 18 ok tober 17lJO. hild 3.
S' 24 Skilling Sp.
Typ 2 b.
På Awesta Dircetionens wägnar
Pl't framsidan:

N"

N"

Oaksidan utan tryck.
O rdet N" är på båda stiillcnu
tryc kt med antikva, men assigna246

Stora Koppar Bergs lage n~ Cassa
låter affölja til Scdclhafwan.: n
Scxton Skill. Sp. i R:s St:s Riks-

giild:. Cont:!> Credit Scdlar med 3
proCent:. Ränta. Fahlun den
1790.
S' 16 Skilling Sp.
1':\ /1. wc sta Directioncns wUgnar
•Il

Bak,idan utan tryck.
Ordet N" lir pil båda s!UIIt.:na
tryckt rncd antikva, men ;assignationstt..:Xtt..:n i (ivrigt iir tryckt med
fraktur. Assignationens nummer.
dag och ml'tnad samt dc tre namnteckningarna skrevs för hand.
l a~signationens högra del. under
den egentliga assignation~tex t cn .
finn~ en rektanguliir vitstlimpd av
samrna utset..:nde som vitstlimpcln pä
fiircgf•cndt..: typ.
l assignationcrna av denna typ
kallas riksgnidssedlarna för riksKiilclskmttun·t.\· k reditsccl/ar med 3
pron'lll.l rii11t11.

l kungl. myntkabinettet finns tvi\
assignationer av denna typ. dels nr
154 utr1irdad den 7 oktober 1790.
dels nr 1.:0<)7 utllirdad den Il oktoher 1790, hild 4. Även i riksbankens
samling finns en sådan assignation.

Bild 3. Assignation t / :u .1killingar sp!!de t/en 18 oktober 1790. sk11/a l :l . Foto Erik
C om e/itts . A TA .

nr 584 utfärdad den 7 oktober 1790.
Avestadirektionens assigna tioner
på Be rgslagets kassa var som sagt
alla utf.irdade i riksgäldsvaluta.
Riksglildsko ntoret började ge ut
sedlar i april 1789. D c löd å riksdaler specie. Specie kan översättas
"'i silverm ynt". Men ri ksgäldskontoret kunde inte upp rUtthälla silverinlösninge n av sina sedlar: de börjad e
m yc ke t snart a tt i allmänna rörelsen
gå med underkurs i förhå llande till
silvermyntet och bankens med
silvermynt inlösbara sed lar. O rdet
specie på riksgäldssedlarna blev dä rmed ett tomt löfte.
P?l A vcstad irek tio nc ns assigna tio ner på Bergslage ts kassa u tt ryc ktes deras va lö r i de n egentliga assigna tio nstex te n i riksglildssed la r, me n
på de här ovan beskrivna type rna av
assigna tio ne r fa nns d et u nde r texte n
e n v<~ lö ra ngivelse, som va r utt ryck t i
specie: 24 skillingar specie. 16 skillingar specie. För a tt und vika a tt
någon assignationsinnehavare skulle
komma och kräva silvermyn t för en
a ssignatio n beslöt Bergslaget den 14
decembe r 1790 att ändra assignationstexten. Ordet specie slopades.
och det a nsågs tillräckligt att uttrycka assig nationens valör i riksgälelssedlar utan att nämna dessa
sedlars rä ntebil rande ka rak tär. (För
övrigt lopadcs ränteberäkningen på
riksg~ildssed la rna helt från och med
d e n-lOmars 1791.)
Genom Bergslagets nyssnämnda
beslut ska pades en ny typ av assign<~tioner. som hade följande utseende.
Typ 3.

På fra msidan:

N"
Stora Koppar Ocrgslagcns Cassa
Jr. tcr affö lja t il Scdelhafwa re n
Trcttio twå Skill. i R :s St:s Riks~r:ild s Cont :s Crcdit Sedlar. FallTun den
1791.
S' 32 Skill. R: gd s Sedl.
P;\ 1\ wc sta Dircctioncns wägnar

N''
Baksidnn utan tryck.

B ild .J.

A.1.1ipuuio1111 lfl sl.illi11gar 1pt'dt' dt'll Il oktoha 1790. .rk 11la 1:2. Foto Eril.
Comt'liu1. A TA .

Ordet " . pä tvä s tällen. och assignationstexten i övrigt är t ryckt
med fraktur. Assigna tionens numme r. dag och må nad samt de tre
namnteckningarna s krevs för hand.
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l assignationens högra del, unde r
den egentliga assignationstexten.
finn s en rektangulär vitstämpel av
sammn utseende som vitstUmpeln pä
föregäcndc typ.
l assignationcma av denna typ
kallas riksgäldssedlarna i den egentliga assignationstexten fö r riksxäldskoll/orets kreditsedlar men i valörangivetsen under texten endast fiir
riksKiildssedlar.
l kungl. myntkabinettet finns en
assignation av denna typ. nr 2.592
ut färdad den 7 februari 1791. bild 5.

1

Sto~Jf~ppar

K./H!.IVI"»' " II

. til etbt{{JGftnarm.

b. Assignationer ä 1 riksdaler riksgUlds och 5 l l/2 riksdaler riksgälds.
Av assignationerna å l riksdaler
riksgälds ~i r inget bevara t exemplar
känt.
Av assignationerna å l l/2 riksdale r riksgälds är endast en bevarat
exemplar klint. Det har följande utseende.
Pä framsidan:

N"
Stora Koppar Bergslagens Cassa låter affölja til Sedelhafwarcn
En Riksdaleroch Tjugufyra Skill.
i R:s St:s Riksgälds Cont:s Cre179 1.
dit Sedlar. Fahlun den
S' l 1/2 Riksdlr. R:gds Sedl.

/Ji/d 5 . Assi_l(lllllinll

11

3] 11..1/lin~:ur ril.. IJ!iildll<'lllllrtlt-11 7 f<•hnu~ri 17IJI. '""'" l :]

Foto Erik Cnmdi11.1. A Ttl .

PaA westa Directionens wägnar

tio nen finns följande pttskrift:
""Denne förfalskade inwisning lir af
hustru Cutrina Göruns d' utpr!lnglad··.

Bak idan utan tryck.

2. Perioden 1808- 18 11.

Ordet "'· på tvä ställen . och assignationstcxten i övrigt är tryckt
med fraktur. Assignationens nummer. dag och månad samt dc tre
namnteckningarna skrevs för hand.
l assignationens högra del. under
den egentliga assignationstexten.
finn s en rektangulär vitstämpel av
samma utseende som vitstämpeln
pi\ senast beskrivna assignation~
typ.
l a ignationerna av denna typ
riksgUldssedlarna i den
kalla
egen t liga assignationstexten för
riksgiildskoll/orers kreditsedlar men i
valör;lngivelsen under texten endast för-riksgiildssedlar.
Denna assignation finns i Blekinl!e mu seum~ Karlskrona. Den har
nr 1.318 och Ur utfärdad den 17
mar.-; 1791. Valören har hlil·it fiir·
fal.~kad frun l 112 till 3 1/2 riksdalt'r
rih~ii/ds. bild 6. Upptill pä assigna248

Vid Bergslagets sammankomst den
13 januari 1808 talades om ··den
märkeliga brist pi\ skiljc-mynt och
smUrrc sedlar. som nu förspörjes
hlir i o rten··. För en senare tid förcfaller talet om en sådan brist besynnerligt. Tillverkningen av kopparskiljemynt. dels genom omprägling
av Uldre mynt. dels genom nypriigling. hade literupptagits är IR02 och
därefter fortsatt. Efter IROJ ~ r., realisation :t\' riksgäldssedlarna gav
rik~banken ut sedlar i smlirre \alörcr. del!. !t 16. 12 och R ~ki llingar
~pecic. motsvarande 24. 18 och 12
~ki llin gar riksgälds. deb sedlar r. 14
och Ill skillingar i kopparskiljemynt:
diirtill kom. an riksgiildskontorct
fort~alte all ge ut sedlar liven efter
reali~a t ioncn.

OUrfiir föreslogs vid nlimnda
:.ammankomst. an A ve!>tadirc.:ktioncn ··skulle ffi assignera r.

~r u fve-cassan 3 och 5 rd' sedlar"":
~i kan utg!t frän an det var frnga om
3 och 5 riksdaler rik~~ii/ck En annat
förslag gick ut pl\ att Ocrg~lagct
skulle siika tillstl\nd hos riksbanken
··at derå m ll\ta utgll as.... ignationer
pl\ 5 rd··: i det !>enare fallet m1'lste
det h:1 varit fr1'lga om riksdaler
sp<'ci<'. Men sedan l\r 1789 var
minimibeloppet för assignationcr på
rikshanken fas tstUlit till 10 riksdaler
specie. Förslaget att hegiira undantag frl\n denna bestiimmclsc torde
h:l väckt kritik: det genomfiirdc~
aldrig.
Efter fl tskilli!! disku!>sion hel-tlimdes vid ~amn1ankomst cn den 10
augu~ti tROR. att Avel-tadirektionen
:.kulle f?t ä teruppta a!>~igneringen
pr. Bergslaget!> ka),~a. Enligt proto·
kollct ~k ulle as.~ignation crna' valiir
vara ··under tio rd' banko··. d. v. '·
15 riksdaler riksgU ids. Avc~tadirek
tioncn gick emellertid inte hiigrc iin
till 5 riksdaler riksglilds: dc nya assignationerna ut flirdadc), niimligen
sa mtli~a i denna va liir.
A vc';tadi rek tiont:n), assignation er
pr. Rcrg!-laget~ ka:.~a under perinden IMI8- 1811 framst;illdc), inte i

91.~ 1~1!
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Numismatisk litteratur

Bild 6.
Assignmion å l 1/2 riksdaler riksgäldssedlar mctl valören
/örfa/skatlri/1 3 1/2 riksdaler riksgii/dssed/ar: w färdad den 17
mars 179/, ska/a/:2. Foto Erik Comelius, ATA.

boktryck utan medelst begagnade
av en grave rad plåt. Anledningen till
denna ändring i framställningssUttet
är märklig.
Det hade mot slutet av 1700-talet
blivit allt vanligare inom det svenska
aftarslivct, att köpmän och bruksägare i stället för att fullgöra likvider
kontant betalade med anvisningar
på andra enskilda personer eller på
enskilda företag; för sådana anvisningar begagnades en tryckt blankett. Detta sågs inte med blida ögon
av myndigheterna. Sådana anvisningar. eller assignationer, kunde
innebära risker för medborgarna
och dc äventyrade myndigheternas
penningpolitik genom "at et större
credit-capital sättes i omlopp lin
påräknaclt blifvit". Diirför utfiirdade
kungL rnaj:t den 2 augusti 1792 förbud mot tryckta assignationers utgivande. Med "tryckta" assignationer förstods uppenbarligen endast assignationer framställda i
boktryck . l stället för sådana
började assignationsutsUillare efter
1792 års förbud begagna blanketter
framställda medelst graverade plåtar, emedan dylika inte hade blivit
direkt förbjudna. Sä gjorde även

~\ftdlnn

a'' S'·trtJ,f t'S ,\fyntlwndlarts F ort m ng

Avestadirektionen för sina nya assignatione r pä Bergslagets kassa.
Dc hade följande utseende.
P~t

fram sidan :

N"·

Sedclhafvaren har att af Stora
Kopparbergs Bergslags Cassa
utbekomma Fem
Riksdaler
!?(;/""' Fahlun den
IH
S~'- 5. RD' RG"
Pft A westa Directions vlignar
Oaksidan utan tryck.
Ordet N'' och assignationstexten i
övrigtär tryckt med antikva skrivstil
medelst begagnande av en gravcrad pll\t. l viirueuppgifterna lir Ft•m
och RG11'" resp. 5. och !?G" skrivna
för hand. Assignationens nummer,
dag och månad samt årtalets tvl\
sista siffror livensom dc tre namnteckningarna skrevs också för
hand.
Ovanför elen egentliga assignationstextcn finns en rektangultir vitstlimpel av samrna utseende som

vitstiirnpeln på senast beskrivna
typ.
Av assignationerna av denna typ
är rlill mänga bevarade exemplar
kända (se sammanställning å sid.
250). Vi avbildar här en assignation i
Avesta myntmuseum, nr 13 utfärdad den 3 januari 18 11 , bild 7.
Assignatione r av det slag. som
A vcstadirektionen utfiirdade på
Bergslagets kassa. rönte stark kritik
vid riksdagarna närmast efter 1809
ftrs statsvälvning. Assignationerna
var - som har framhå llits här ovan
- innehavarepapper och de kunde
dUrför cirkulera som sedlar. Särskilt
inom bondeståndet ansågs assignationerna utestänga bankens
och riksgäldskontorets sedlar ur
allmlinna rörelsen, samtidigt som
dc medförde risker för den mindre
kunniga allmogen. Det är uppen•
bart, att detlir denna växande kritik.
som gjorde, att Avestadirektionens
assignering pl\ Bergslagets kassa
upphörde med 1811 års utgång.
Kiinda bevarade exemplar av assignationer utfärdade 1808- 1811.
l Kungl. Myntkabinettet, Stockholm
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1809. Nr SR l den 26 januari 1809
1809. Nr 94 den 2 februari 1809
IX10. Nr .t53 den 19 februari 1810
!RIO. r 575 den 29mars !RIO
IHIO. Nr651 den 19maj 1810
Ull l. Nr329den l februari 18 11
l rikshankens samling. Stockholm
1808. r 1.585 den 9 november
lXII.~

1809. r l ,(H8 den 27 april1809
JRI l. Nr 269 den l februari 18 11
l Avesta rn yntmuseum. Avesta
l R9 den l september
1808. r
IH08

1808. Nr 1.32 1 den 9 november
l HOR
1808. Nr 1.699 den 23 november
IH08

Bild 7. Assignation å 5 riksdaler riksgiildssedlarden3 jamwri 1811.
A1·esta myntmusewn. A ,·esw.

~kala

1:2. Foto

3-t5 den 23 januari
180!.J. Nr
1809
1809. Nr 1.204 den 16 mars 180lJ
1809. Nr l .34 1 den 5 april 1809
394 de n 19 feb ruari
lH10. Nr
1810
IX10. Nr 660 den Il maj 1810
13 den 3 januari 18 11
!Hl l. Nr
!Hl l. Nr 297 den l februari 1811
l Srora Kopparbergs museum.
Falun
r l. 736 den l december
lXI~~ .
1808
1811. r 382 den l februari 18 11
l Tu nabygden~ fornminnes- och
hemhygd-.fiirening'\ ~am ling . BorJ;ing<:

18Ci<J. 'r 1.589 den 27 april 1809
ordentligt ordnade på varandra som
vore dc rUknade. l det senare fallet
~e r vi liven några större guldmynr
En slump har fö n Sena l?iga - en samt en penningpung liggn på borbilderbok över staden Riga - tryckt det.
13ildcrna ii r ej unika men lllgör ett
därst~ides 1937. i vär väg. Där äterges (22 - 24) i svartvitt (tvfl) och i par av beskeden om kontanta värdefårg (en) bilder frän fina nsförvalt- mynts be tydelse. Således fin nes en
ningen i staden ca 1650. alltså under bild med kontanter pä bordet i för·
svcnsktiden. Bilderna har stort sUttshladet till Sigismund Scaccia:
numismatiskt intresse. Genom Ulsk- ·ti·ac/altt.l' dt• Collllll t'fciis e1 Caml,ia.
värt tillmö tesgående av museet mr Frankfurr am Main 1648. En likRigas historia och skeppsfart har nande hild fin nes i Dt• Mercfllllrtt.
bilderna i fårg tillställts oss. l värt Köln 1622. Samma scen ser man
fall rör det sig om sammanträde hos vidare på tavlan av Banco Publico i
"kassakollegiet" (inv nr43841 ). bild Nlirnherg. mMad i början av 1600nr l hos oss. och sammanträde hos ta let och för nlirvarande i Niirnbcrgs
Rigas drä tselkontor (inv nr 53843). rädhus (forokopia i Kungl Mynthos oss bild nr 2. Bägge mllstc hlir kabinettet) Uvensom i dc anonyma
bilderna i hotmndska mymv!lgslock
tyvärr äterges i svart-vitt.
l bttda fallen ser vi vardera rådets ( 1600-talet) med bankiren. dennes
medlemmar kring ett bord. l båda hustru och döden. vissa genrebilder
fa llen ligger en myckenhet av t<tlrar av giriga ej att fiirglömma , men
pli borden. antingen - som i fö rsta nHrmarc Sverige har vi aldrig komfa llet - utspridda i oordnade högar mir lin nu.
f:'msl l\1(1//lllr.w- fJiiiis
på bordet. eller. som i det senare,

Pengar på bordet

Kungl Myntkabinettet
Statens museum för
mynt-. medalj- och
penninghistoria
Narvavagen 13-17. 2 tr
Stockholm
(Buss nr 42. 44 och 69
till Historiska museerna.
tunnelbana till Karlaplan)
Basutställningar: Svenska mynt
från alla tider: svenska besittningar:
medaljkonstens historia och svensk
historia i medaljform. Smärre tillfälliga utställningar ordnas kontinuerligt.
Museet:
Tisdag - sondag t 1 - t6
Måndag stangt
Besökstid: tisd t 3 - t6
Postadress: Box 5405.
1 14 84 Stockholm
Tel: 08-783 94 00
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Kirurgi e magistern L. G. Werners förslag till
förbättrade sedlar
Kirurgie magistern Lars Gabriel
Werner uppgav i en inlaga till Kungl
Maj:t den 30 oktober 1805. att han
hade gjort en miirklig uppfinning:
genom den skulle efterapning av
sedlar försvåras i högsta grad och
förfalskning av sedlar helt omöjliggöras . Han var beredd att förklara
sin uppQnning inför några namngivna prominenta medborgare mot
tysthetslöfte: han önskade också få
uppfinningen prövad vid riksbankens pappersbruk. stilgjuteri och sedeltryckeri. Kungl Maj:t lämnade
över inlagan till bankofullmäktiges
prövning och åtgärd .
Werner lämnade då den 29 november en likalydande skrift direkt
till bankofullmäktige.
På våren 18061ämnade Werner in
en lång inlaga till bankofullmäktige:
i den utvecklade han sina tankar
närmare. Han framhöll. att sedelbedrägerierna var av två slag. efterapning och förfalskning. En efterapare tillverkade en ny. helt igenom
falsk sedel genom att kopiera en iikta sedel. En förfalskare däremot utplånade beloppet i en iikta sedel och
skrev dit ett högre belopp. Efterapningen kunde aldrig förhindras fullständigt. menade Werner. "ty det är
klart. att hvad en menniska kan tilvärka. blir icke eller omöjligt för en
annan··. men efterapningen kunde
försvåras högst avsevärt. Förfalskning av sedlar hade banken sökt förhindra bl a genom att sedlarnas valör skulle skrivas med ett så kallat
kemiskt. outplånligt bläck. men
bläcket kunde - påpekade Werner tas bort ur papperet genom "utspädda syror och framför alt i blekvatten ... Werner berättade i sin inlaga.
att han själv hade råkat ta emot -en
"på detta sätt förfalskad större sedel. på hvars innehåll jag blef efter
mina viikor betydligt lidande".
Werner föreslog nu . att sedelpappersmassan skulle blandas med
flock (ullavfall. "tygludd"): denna
tillsats skulle ha olika fårg för olika
sedelvalörer. Sedelvalörerna skulle
inte skrivas på papperet med bliick
för hand utan tryckas med typer,
som stack igeno m papperet: då skulle trycksvärtan slå igenom papperet
"och det tryckta kunde nu mera icke
raderas bortt utan at den återståen252

de punkteringen tydeligen visade.
h vad där förut stått". Han illustreradc detta med en rad exempel (se iii.).
Werner hade ytterligare ett förslag: "Då sedlar alt id litslitas i korssvecket. så böra deras viirdc på baksidan med samma form tryckas midt
på hvar ljerdedel. förfal skaren har
derigenom ännu fyra stiillen, på
h vilka han måste försöka sin konst " .
Werner tyc ks över huvud taget ha
varit spekulativt lagd. Joh frcdr
Sacklen berättar i S1·eriges liikarehisroria. 1:259. att Werner inrättade
dels en mineralvattcnfabrik. dels
tillverkning av bråckband.
l riksbanken vann Werner ingen
framgång. Bankofullmiiktige h7insköt frågan till bankokommissarierna. som avstyrkte rörslaget men
hemställde. att Werner för sitt patriotiska nit skulle få en gåva av banken. Bankofullmäktige följde bankokommissariernas linje och fastställde gåvans belopp till 500 riksdaler specie. Sacklen säger. att Werner hade dels till Kungl Maj:t. dels
till bankofullmiiktige lämnat in "ett
bestyrkt verkställbart project" till
säkrare sedelpapper: detta ledde
dock inte till annat "än att honom
derföre tillställdes en medelmåttig
belöning af 500 rd ....
Men Werner gav inte upp. Den l
oktober 1807 sammantriidde stiindernas banko- och riksgiildsrcvisorer. Werner uppvaktade nu denna
instans med en lång inlaga av samma
lydelse som dt:n bankofullmiiktigt:
hade fått året innan. diir hans förslag
sålunda beskrevs ingttende. Men
inte heller hos bankorevisorerna
vann Werner något gehör. trots att
han denna gång sände med en varm
rekommendation av förslaget från
ingen mindre än JönsJakob Bcrzelius . som tydligtvis var hans beskyddare. Efter förnyad remiss till bankofullmäktige och bankokommissarierna -som i\nyo avstyrkte förslaget- diskuterades det ingående först
i revisionens riikt:nskapsutskott och
sedan inför revisionens plcniprotokoll. Revisionen gick på samrna linje
som bankofull rniikt ige.

Originalen till hiir åberopade protokoll och inlagor finns i riksarkivet.
Bankofullmäktiges protokoll 1806
Rb 108 och inkomna handlingar
1806 Rb 675. Bankorevisionens pieniprotokoll l1\07 1{ 5X72. riikt:nskapsut skott~:t s protokoll i samma volym. inkomna handlinga r R 5874.
Avskrifter resp fotostat- och Xeroxkopior av samtliga handlingar
har av Iii dr Torgny Lindgren överltimnats till ATA.
Ett annat exemplar av Werners
länga inlaga finns i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling (signum L.213) och ytterligare
ett exemplar finns i privat ägo.

Nedan äterges utdrag ur L. G.
Werners inlaga och hans förslag till
valörangivelse p!\ sedlarna:
'Twå och tre rik ~da lers sedlar.
som eljest hafwa någorlunda likhet i
contexten m:m: tryckes på olika
papper och kunna derigenom aldrig
förfalskas. Då transporten ii r en i sig
sj el f onödig formalit et. så wågar jag
hemstiilla: om icke den härtil ämnade sidan af dessa sedlar kunde borttagas och derigenom bespara banken halfwa kostnaden af papper.
hwilket siikert ~i r en icke litet betydlig omständighet.
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1..! (J.I.):i/H I:I/:1

()pp<'l

Ton:n y

Lilul~:ren

Större sedlar åte r. hwilkas wiirde
wanligen påskrifwes. tryckas på
pappers sorter. hwilkas inblandade
hå r har en efter förs ta sitTran bes tämd färg. hwilken efter bchof kan
bestämmas: columnerna böra för
hwart tiotal sättas o lika och alt s lags
chemiskt bläck bannlvsa s . l dess
ställe parryckes wiirdet med en egen
diirtill giord punkterande s til. som
altid har siffrorna i qvadrat. och utomkring dem äfwen endast punktcrar en q vadrat. så til exempel: om
jag will på trenne sedlar trycka
dessa värden: 5. 50. 500. s;\ gö re~ 5
lika hög som bred.

Til Exempel.

Femman i 50 åter hiilften si\ bred
som hög och no llan iifwenså. så at
d å begge samman stiillas. utgöra dc
en liksidig fy rkantig figur.

1500 åter blot t t redjcdelcn sft hög.
så att 500 utgör en liksidig fyrkant.
och så iinda igenom.

Fördelen af alt detta ii r den: at 50
aldrig kan med en tilsatt nolla hli
500. ty den blir då en rectangcl: 5
kan aldriu blifwa 50. 500 icke 5 000.
o :s:v: FÖrfalskningen kan s alcdes
e ndast iiua rum emellan tiotal: men
d å först<; siffran altid är utmärkt af
färgen. kan diir endast sista s illrem
fört~tlskas. hwilket punkteringen
wäl också förekommer.
På sedlar öfwer l 00 å ter k;m andra
s iffran fö1falskas . .'\20 til exempel
kan förbytas i 580. men detta kan
förekommas i sjclfwa den tryekantic
figuren. om siffrorna så samma nställas at l ej kan bli 7; 2 bli 8: o:s:v:"

O:s:v: ,.
J/1. A \'Snitt ur Lar.1· Gabriel Werners inlaga till bankofullmäktige och till bankorevisiom•n m ed exempel pli sedeh•aliirer inom punkterade linjer.
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Spansk-Umajjadiska mynt funna på Heligholmen,
Vamlingbo socken, Gotland
I Kungl. Myntkabinettet utställdes
under september 24 mynt , som på triiffats på den lilla ön Heligholmen,
utanför sydligaste Gotland, hörande
till Yamlingbo socken, vid tre skilda
tillfållen: 1908 (3), 1971 (l) och 1972
(23 st.); det har senare visat sig att
några av fragmenten hörde samman, varför antalet mynt uppgår till
24 st. Enligt fyndomständ ighe.~srap
porten (författad av Majvor Ostergren) förtäljer en sägen, förmedlad
av Erik Larsson, Visby, att för länge
sedan drunknade människor iförda
fotsida kläder försedda med konstiga tecken , flutit iland här, varest
de begravdes vid strandbodarna.
Samtliga mynt i fyndet ha präglats
i Spanien under perioden 778-1013
e. Kr .. d. v .s. då Pyreneiska Halvön
söder om floderna Douro och Ebro
behärskades av en islamisk dynasti,
de s. k. spanska umajjaderna. Mynt
präglade under denna dynasti äro
mycket sällsynta i svenska vikingatida skattfynd; bland över 60 000
islamiska mynt uppgå dylika till ca
Il st - att KMK i sina samlingar har
ett par hundra srtdana beror av, att
den svenske diplomaten G. D.
-Lorichs på 1800-talet donerade ett
större antal.
Största delen av Pyreneiska Halvön erövrades av islamiska trupper
åren 711-718 och kom att tillhöra
Kalifatet. Efter det cabbäsidiska
maktövertagandet t~r 750 tlydde en
av de få överlevande ur den tidigare
kalifdynastien - umajjaderna - till
Spanien, där han - hans namn var
CAbd ai-Rahmän I - upprättade ett
oavhängigt emirat å r 756, i vilket
han regerade till 788 med residens i
Cordoba, på mynten benämnt aiAndalus (man järnföre det spanska
landskapsnamne t Andalusien). Fyndets äldsta mynt är präglat under
denne härskare. CAbd ai-Rahrnän l
följdes av sina ättlingar (se vidstäende släktöversikt, där ett kryss betecknar en härskare, vars mynt ej
äro representerade i detta fynd).
Den mest framträdande av dessa var
CAbd ai-Rahmän liT 912- 96 1, under vars regering riket nådde sin
höjdpunkt; ekonomiskt genom boskapsskötsel , bergsbruk, vapen- och
textilindustri och kulturellt genom
undervisningsanstalter för historia,
geografi, grammatik, poesi och na254

uVtRS IKT bVtR SPANSK-UMAJJADISKA HÄRSKARE FORETRÄDDA
l DETTA FYND
CAbd al-Rahman 1 756- 788

'l
~

l
J

x
l
l_

CAbd ai -Hahman Il 822-852
r

l

x
l

x'
[

x
l

CAbd
al-Hakam Il 961-976

l

Hisäm Il 976-1009,
1010-1013

al-Rah~an

III 912-961

x

x

l:
l

r

x

x

l
.
Muhammad Il

1009,
1010

. l

SulaJmän 1009-1010,
1013-1U16

turve tenskap; staden siiges vid den- pas historia Almansur. känd från
na tid ha haft en miljon invånare bl.a. Frans G. Bengtssons roman
och 600 moskeer. CAbd al-Rahrm1n Röde Orm.
Från ca år 1009 begynner dynasIII antog kaliftiteln "dc rättrognas
anförare' ' och ge nomförde en mynt- tiens nedgång genom inbördes strirefoml ca 92R, efter vilket år mynt der inom härskarsläkten (vilket ock
av den senare typen präglades. torde framgli av vidstäende släktU n der hans närmaste efterträdare översik t) och genom svårbemäsai-Hakam Il och Hisäm Il finnes trade anfa ll av berbiska stammar
ofta på mynten namnet CArnir, vil- från Nordafrika. tills riket s lutligen
ket betecknar deras allsmäktige mi- år 1031 bröts sönder i ett antal smånister ai-Mansur. i det kristna Euro- stater.

Dc i detta fynd representerade
myntorterna ai-Andalus = Cordoba
och Madinat ai-Zahrä' == Den skinande staden ligga på blott ca 8 kilorneters avstånd frå n varandra vid
flode n Guadalquivir.
Mvntc n torde ha nätt Gotland
över' Västeuropa sålunda helt skiljande sig frå n övriga islamska mynt i
vikingatida fynd, vilka säkerligen
kornmit österifrån.

Till samlare av
Olof Skötkonung-mynt
Undertecknad förbereder en publikation om myntningen i Sigtuna ca

995 - 1020. Min avsikt är att om möjligt avbilda alla bevarade exemplar.
J ag vänder mig därför till de privatsamlare som äger ett eller flera
Olof-mynt. Jag vore tacksam att senast den I februari 1984 fä ett foto i
skala 1:1 av myntets bäda sidor samt uppgift om vikt, diameter, stämpelställning, eventuella probermärken eller andra skador. Uppgift om
tidigare ägare är också av värde. Alternativt kan myntet sändas eller
lämnas till Kungl. myntkabinettet som korttidslån för fotografering och
registrering. I katalogtexten kan självfallet den ägare som sä önskar
förbli anonym.
Brita Malmer

AENSTIERNAS GATA 29 TEL 08-44 82 Bl
BOX 11080 • 100 61 STOCKHOLM

Postadress: Kungl. myntkabinettet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
Telefon: 08/61 98 94 eller 783 90 00 (ankn. 9444) eller 766 49 44 (hem).
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SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs

Öppet vard 1Q-17
Lunch 13-14
Lördagar stängt

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr+ porto

Medlem i Sveriges Mynthandlares Förening

Myntmässan i Växjö

Indragning av äldre sedlar
Som vi lovade i MYNTKONTAKT/SNT 1983: l återger vi nedan den lag
1982 som berör indragning av våra äldre sedeltyper. Läsaren beds observera,
att de typer som anges är de som inteskall bli ogiltiga fr o rn 1988.

SFS 1982:1161

Lag om vissa äldre sedlar;
utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Av Sveriges Riksbank utgivna sedlar på l krona samt äldre sedlar på S, 10,
SO, 100, l 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall upphöra att
vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987 .
l. Sedlar på S kronor enligt kungörelsen ( 1966:2) om nya sedlar på fem
kronor;
2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (196S:68) om nya
sedlar på femtio kronor och tio kronor;
3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (196S:SIO) om nya sedlar på etthundra kronor;
4. sedlar på l 000 kronor enligt förordningen (1976:7S8) om nya sedlar på
ettusen kronor; samt
S. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (19S8:S82) om utgivande av
nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.
Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (RFS 197S:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet).
Denna lag träder i kraft den l januari 1983.
På regeringens vägna r
OLOFPALME

KJELL-OLOF FELDT
(Ekonomidepanementet)

söndagen den 30 oktober blev en
klar framgäng för arrangören
Värends numismatiska förening trots konkurrens frän bäde antikmässa i Borås och TV-sänd SM-final
i fotboll på Värendsvallen. Föreningens tidigare mässor har hållits i
annan lokal men nu hade Smålands
museum välvilligt ställt större och
lindamälsenligare lokale r till förfogande och bjöd dessutom besökarna på fri entre. Några specialmontrar hade iordningställts dels av
myntkabinettet i huset, dels av ett
par medlemmar frän föreningen; de
sistnämnda visade bl a svenska rariteter med instruktiva texter och en
kollektion norska mynt frän unionstiden, allt i utsökta kvaliteter.
Vidare bjöds pä en numismatisk
tipstiivling (rätt tipsrad: X1IX212X
12) , ett kåseri, med färgbilder, om
hur man kan samla mynt samt för de
yngsta en speciell tävling. Bestämning och värdering av mynt förekom
också. En rad mynthandlare frän
södra och västra Sverige hade mött
upp och omsättningen var god.
Antalet besökare p1'1 mässan och i
myntkabinettet uppskattades under
dagen till c:a 500 personer, en siffra
som ger a nledning att hoppas att
Växjö-mässan på Smälands museum
skall kunna upprepas nästa är,
kanske bli en årlig tradition.
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En djävulsjetong

Galster
Georg
.
.tn mernortam

Av lan Wisehn
När kyrkgolv rivs upp i -.ambaml
med restaurerimmr hittar man -;om
regel en hel del mynt. ibland så
många som Oera tusen. Dessa mynt
har antingen gömts som dep~\er. tappats kanske i samband med kollekten. eller offrats. Harman önskat sil!
barn. bot för sjukdomar. god skörd
m m. har man samtidigt ofTrat en liten slant. Det finn s <>kildringar om
hur sliikt och vänner vid begra\'ningar. då kistan med den döde bars
ut ur kyrkan. offrat några ~ lan tar p~1
något speciellt stiillc för att betala
fiirden till himmelriket (se t ex i Segerstedt. Torgny. My111s tllll·iindninK i dihlskultell. Lund 1907). Vanliga offerplatser i ky rkor iir vapenhuset. sakristian och intill altaret.
Ett par ovanligare fynd gjordes i
oktober 1980 i V<tdstena klosterkvrka. Vid förberedel se till konservering av rosenkrans-altarskitpet placerat vid norra långhusväggen i kyrkan. hittades en je10ng med djiivulens bild pa åtsidan. Jetongen 15g
mellan altarskåpet. wrpus och tribel/a (det underrede ~om altarskapets huvudparti- corpuo;- vilar pal.
Vid samma tidpunkt hittadö ytterligare en jetong bakom panelen till
den nedskrotade renii~san s- predi
kostolen på kyrkans östgaveL Liknande jetonger har hittat) iiven i
kyrkor i Danmark ~a mt i utstiillning ·lokaler hörande till Den kgl.
Mont-og t-.ledaillesamling och Teatermuscet. bada i Köpenhamn.
Jetongen har följande ut ~ee nd e:
Den är präglad i brun- och svartpatinerad brons. Tillverkare är enligt uppgift av Jorgen Surnod en
dansk firma vid namn MEKA. Jetongen mäter 31 m m i diameter.
Vikt: 10.59 gram. Konstniiren år
anqnym.
At sidan visar en djävul med horn
och biirande en treudd gaende at
viinster. Höger fot ii r en hov. viinster en fågelfot med tre klor. B:~kom
djävulens höjda svans Hhes inskriften: CIVITAS DIABOLl !Djävulens samfund). Frånsidan har te.xten: 13 MAJ/ ANHOLT/ 1973. Mellan siffergrupperna finn~ ell ankhtecken (det gamla cgypti ·ka t..:d:net
för liv) och över delta en liggande
månskära.
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Djiii'IIISjetongen frtin Anhalt 1973.
Kungl. Myntkabinellet. fy nd fnln Vad·
sren11 klosterkyrk11. Foto J. T11ms11111.
KMK.

Vad iir bakgrunden till texten pa
jetongen'!
l maj 1973 fann man pa en (ide:
plats pa ön An holt i Danmark en del
m y~ ti!>ka. !>ymboliska f'örcrnal. Det
rörde ~ig om djävulsma~ker. warta
ljus . rökelsekar. fanor. \tenar med
parnaJade warta h~i ndcr. en harn,ko
och -;lutligen ett imiterat han"' tindian-;kt \krumphuvud). Redan tidigare. i augusti 1972. hade: man pa
samma plats runnit nagra högar med
ben. fag.clklor samt e11 rniissingsskrin med ett dockhuvulL genomborrat av nålar. Kultföremalen
ter <>ig alltid som naiva fören oinvigd
cfter<>om han inte har en ;mine om
:,~rmbol ern;~~ innebörd. Som h~lllct
gär alla ceremonier ut pa au forhana
den kri.,tna tillhedjan i l\' det guda:
tro-;bekiinneben recitera\ \lllll satans bekiinnebe. den katuJ...ka mii\·
san lii ~c:-. bakliinge~ och man .,t;ir
med ryggen mot altaret. Anledning·
en till alt djävub~ckten inte \tadade
upp efter ~ig pa An holt kan vara att
man velat offentliggöra ... in e\i\tl'n\.
Det finn\ en klar skillnad mellan det
gamla bruket att offra mynt i kyrkan
och det ~en tida all gömma djiivuhjetong.er. med baktanken all ~kriim
mas och ~kapa sensation.

Den nordiska numismatikens n~:stor avled den H september efter blott nftgra
timmars sjukdo m. Georg Galster va r
född den 17 maj 1889 och var sft lede~ vid
sin bortg~ ng över 94 lir. Sin fysiska
spiinst bihchiill han genom flren - han
cyk lade fr~n Hellerup till Den kg l.
M~lnt · og Medaillesamling i ur och skur
fram till dess att en knäskada mr ett
tiotal flr sedan lade hinder i viigen: som
medlem i "Studcnternes roklubb" sedan
1911 tog han ä nnu dagen före si n bo rtg~ng si n ~cdvanliga motion (se bilde n!).
Men framför allt lils kade han sitt arbete
vid Mpntsamlingen. där h:tn hade sin
dagliga gii rning i mer iin 70 flr - nog iir
det ett vHrldsrckord?
Galster var en ung student nilr han
1910 blev ansllllld vid den i Nationalmuseet bcHigna kgl. Mont- og Mcdai llesamling. När den berömde P. Hauberg
gick i pcn~ion fick dennes unge medarbetare över ta ledningen (1920) och som
chef satt han - s måningom med titeln
overin~pcktur - fram till sin pensinncring vid 70 ~rrs ~ l der ( 1959). Han s e fterträdare. den i somras i förtid bortghngne
Otto Morkh olm. sk rev kort diircfter till
mig (jag citerar ur minnet). att "nu har
vi fäet ansat e n ny medarbcjder. MJm
lover 20dt for fremtiden". Det va r Gabler. sOm med en märklig in tellektuell
spänst forsatte sitt dagliga arhet~:. nu
ivrigt upptagen av forsknings- och katalogiseringsuppg ifter. som avsatte den
ena boken och artikeln cf1er den andra.
När man pfl nflgra spalter ska ll s;lm·
manfatta Galster livsgä rning kiinns del
som en omöjlighet. H'!ns författarskap
täcker sft go tt som hela num ismatiken naturligt nog med tyngdpunkt på Danmark - alltifrfln o mf:lltande studier ilver
medeltidsmynt. danska och nors ka medaljer 1533- 1788 (ett oumbärligt corpusverk) oc h myn tfynd. fram till småartiklar om t.cx. "hundetegn". Mycket
publicerade han först i den danska
Numi.llll(ltisk Forenings Met//('llrsbltul.
som han e tt antal år ock~ redige rade.
däreft~:r fr~n 1936 i Nordisk Numis·
nwti.fk Uniom M edlemsb/mi (han var en
av Unionen~ grundare 1935/6). dä r han
Ui. var den anonyme redaktören "indtil
videre" frå n 1940 till si n pensionering
1959. För Norcli.1k Numi.mwtiJk ÅrJ·
skrift. d iir han också fliligt medverkade.
svarade han ~ ren 1936-38 och IIJ4X - 50.
En de l a" hans artiklar översa tte~ till
engelska och ulga,·s till 70-~Niagc n
(Coim 111ul 1/iswry).
Efter 1951) s kev han oförtriittad vidare
och ut~av in te mindre än sju band i Syl·
loge of /Jriti.1lr Coins. nämligen dc anglosaxiska mynten (sex) och dc irltindska
(ett) i Mnntsamlingen. Niir han fyllt dc
nittio utkom dc vikingatida myntfynden

frän Bornholm som en volym av li rsskriften ( 1977/78, tryckt 1980). Som om detta
inte vore nog tillkom hans katalog och
handbok över Unionstidens Udmmztninger 1972 och e n aldrig sinande ström
av s mäartiklar. de sista under 1982. då
han bl.a. berättade i MYNTKONTAKT/SNT om hur han triiffade sina
första svenska myntvänner.
H ans om~org om den statliga samling
han rätt sig anfönrodd var exemplarisk
och han inympade nogg rannhet och
vetenskaplig akribi hos sina medarbetare och efterträdare. Det var han som
fick igll ng publiceringen av den förnämliga grekiska myntsamlingen i se rien Sylloge Nummorwn Gmecorum (från
1942). avslutad av hans dtcrtriidare
1979. och knö t dc rätta meda rbetarna till
detta jäu everk - dansken Nicls Breitenstcin. frlln 1938 den tysk-judiske nyktingen dr. Willy Schwabacher, som 1943
mäste ny till Sverige och med tiden blev
antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet.
och se na re främst Ouo Morkho lm. Som
antylls ovan hade Galste r e tt mängllrigt
samarbete med kollegerna i dc nordiska
länderna. inte minst Sverige. där han avlade å tskilliga besök. det första redan
1916. Året därpli skrev han en vikt ig
uppsats i Fo rnvännen om AROS-brakteatema (senare ändrade han mening
om de ras ursprung. men det mll vara en
sann ve te nskapsman tillåtet!). Han fick
vänner såväl bland samlare som forskare
i vårt land och valdes redan 1918 till
korresponderande ledamot av Svenska
Numi matis ka Fö reningen. 1944 till
hedersledamot (vilket han oc kså blev i
alla övriga nordiska föreninga~. därtill i
England. Nederländerna oc h Ö sterrike ,
vartill kan läggas, att den ii revördiga
Royal Numismatic Society. Lo ndo n. gav
honom sin medalj 1946). Vid SNF:s 100årsjubileum 1973 mo ttog han dess
utmä rkelse.
nyinstiftande
högsta.
Gustav VI Adolf-medaljen för framstå·
e nde numismatisk forskning i guld. Han
var oc kså filosofie hedersdoktor vid
Universitetet i Lund - han hade e tt
må ngårigt sa marbete med forskarna i
denna gamla danska provins. På si n 851\rsdag fick han en ännu sällsyntare g uld·
med alj - De t kgl. Danske Videnskabemes Selskabs från 1768 (Galster nr
512).
Till sist några mer personliga minnen.
När jag som ung och ocrfaren numismatiker kom till Mumsamiinge n i Köpenhamn. hälsade jag med vördnad på den
yvigt vithårige, snart 70-årige ovcrinspekt0ren med den vackra profile n; han
visade sig genast vara den mest äiskvärda oc h s kämtsamma person. en
hjälpsam vägledare till dc mynt jag
önskade s tudera. Vid den enkla. gemensamma sa nwaron mitt på dage n "gnavede han sine medhavde s korpcr" och be·
rättade o utsinligt om fo rna tid er på
museet. gä rna kryddat med någon a nekdot. I september 1957 deltog han i
NNU:s möte i Stockhom - med utflykt

Fow: Åse Rosing 1982. Galster rot!nde
vid Hellerup hamn.

till Uppsala - och medförde ocks.~ sin
hus tru. Med viss sirlighet lade han då
bort titlarna med mig, unde r påpekande
att hans generation egentligen blott var
··du" med ig sjiilv. Vid den efterföljande. mycket glada måltiden p~ Rege ntens festvåning på Bnmkcberg - sedan
länge rive n - glö mde hans hustru sin
regnrock. eller regnslag, som de t heter
på dans ka. Förglives efterforskade jag
plagget några dagar senare. Till sist
skrev Galster resignerat till mig...a t min
kone i lighed med Christian l har tabt
slaget på Brunkc bcrg... Vår korrcspon·
dens - o m iin me ra sporadisk på senare
å r - började. o m jag minns rä tt. 1953
och omfa1tar nog flera A4·pllmmr.
Givetvis överträffas den av brevväxlingen mellan Ga lster och hans gode vHn
Nil.s Ludvig Rasmusson i Stockholm
mellan ca 1930 och 1973. men jag tro r att
vå r är mera lättolkad fOr en framtida
lärdomshistoriker. Georg Gals ter hade
- när han in te använde maskin - en
utomorden tligt kiM. lättläsl handstil
med eleganta versaler: Ra~musson var.
när han (a lltför ofta) skrev för hand.
mera svårläst. När ett sådant ha ndbrev
kom till Köpenhamn. bmkade Ga lsler
vidfasta ett pappersark och gö ra e tt
tolkningsförslag. som sedan cirkulerade
bland medarbetarna för ifyllande av
to mma partier.
Gals ter hö rde lill en svunnen män·
nisko typ. inte bara pit grund av sin slora.
omfattande liirdom, utan även i sin
egenskap av. jag skulle vi lja kalla det
"radikalkonservativ... Många av hans

mycket bestlimtia llsikter s kulle i dag,
med vår ganska enfaldiga vana alt fö rsöka stoppa mä nnisko r i bestäm(hl fack,
kunnasligas hl\ ra hemma pli vilnsterkan·
ten. I likhet med en del svenska kulturpersonlig hete r frå n de t slutande 1800-ta·
lct var han agnostike r och antikyrklig.
som 1 ex Albert Engström. för att ge eq
svensk Hisare e tt exempel på en me·
ningsfrände. l lan hade t.o.m. förordn at.
a tt inge n jordf;istning s kulle filreko rnrna. Han tog inte emot ordensdekorationer. l andra hänsee nden var han
dock mindre '' tidsenlig". Hans danska
nat ionalism lyste a lltid igenom; jag
minns. hur han en gå ng. hal vt förargat ,
halvt på skiimt. o ndgjorde sig över uttrycket "det lilla Danmark ... som doc k.
inräkna t Grö nland. var Euro pas nlist
största s ta t! En del i hans forskning li r
klart skrivet ad patriam illustrandam.
Samtidig t be tydde det no rdiska sarnarbetet mycke t för ho no m, någol som
framgå tt av vad jag ovan berlittal om
han s mä ngåriga s trilvande med dess
publikationer. Nordiska språk skulle a nvändas även i å rsskriften - han god·
kände inte något :.om var skrivet på t ex
e ngdska. Sådana "rigsforodcrc.. som
Fredrik III har jag hö rt honom tala ogillande om. Hans ~ommarstuga lhg i
Göingebygdcn i Skånc oc h vi skämtade
om att det var ha ns sätt att återerövra e n
lite n bit av det förlo rade.
För nera ge nerationer av numismatiker kom Galster att genom sina insatse r och si n personlighet att betyda ocrhö rt mycket. Det finns ingen. som kan
e rinra sig hur de t va r fö re hans tid. Endas t lå ngsami kommer vi an kunna
accepte ra. a tt han Ur borta.
Lars O . Lag(•rq••i.ft
Galsters hihliografi är tryckt i Nordisk
Numismmisk Unions Medlemsblad 197-1

och / WO.

Nordisk Numismatisk
Union
Med beklagande av dröjsmäle t
vill red. meddela. au e n ko rt
redogö relse fö r unio nsmöte t i
Falun och A ves ta. avhållet i septembe r, inflyter i nästa nummer
av MYNTKONTAKT/SN T. Vi
hoppas också kunna infö rJ några
yuerligarc bilder från A ves ta
Myn tmuscum.
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Kring en kunglig julklapp 1754
Av TORGNY LINDGREN

2. Carl GustafTessin undervisar kronprins Gustav om medaljer
De 38 förgyllda silvermedaljer, som
den knappt nioåriga kronprins
Gustav (sedermera kung Gustav III)
fick i julklapp 1754, representerade
ett för den tiden högst betydande
belopp. - Om denna julklapp se
MYNTKONTAKT / SVENSK
NUM ISMATISK TIDSKR1FT 1982
nr9-IO, s. 237f.
Initiat ivet till denna form av julklapp kan ha kommit från kronprin sens mor, drottning Lovisa Ulrika:
hennes stora medaljintresse är vä ldokumenterat. Men denna julklapp
har också stått i full överensstämmelse med önskemålen hos kronprinsens guvernör greve Carl Gustaf
Tessin.
Tessin sökte i pedagogiskt syfte
väcka sin purunga elevs intresse
även för medaljer. Det framgår
bland annat av ett av de undervisande brev, som han tillställde kronprinsen: det är skrivet ett halvå r efter det att kronprinsen hade fått de
nyss omtalade 38 fö rgyllda silvermedaljerna i julklapp. Brevet förcligger i tryck i den några år senare
utgivna samlingen av dylika brev,

En gammal mans bre/ til en ung
prims. Senare delen. Sthlm 1756, s
340; det återges här nedan:
"Min nådige herre!
At förvara konungars och förstars
minne är väl förnämligast historiens
afsigt, men som des utarbetande på
tiden ankommer, ty hafva tacksarnme undersåtare alt ifrån dc äldsta
tider upfunnit genare medel at göra
stora gerningar odödeliga, då de up·
rest stoder, ristat stenar och stämp·
lat metaller•. Et ärligt förråd af
dessa senare finnes uti hennes
maj:ts drottningens cabinet vid
Drottningholm.
Jag lemnar til et annat tilfä lle at
med eders kong!. höghets tilstädjelse
noeare handla om de äldre ocn nyar; medailler och tänker nu endast
binda mig vid några få omständighc·
ter.
De svenske skådepe nninga r böra
och kunna i synnerhet med heder
och nöje samlas så i anseende til de
förrättningar, som til deras präglan• Uppenban1ryckfet fOr m edailler.
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de anledning gifvit, som til den
konst och smak, med hvilken de äro
förfärdigade. Det förre hafve vi at
tacka Sveriges stora, hulda och
oförlikneliga regenter; det senare de
snälla konstnärer, hvilka brukade
bli fvit.
Få länder i Europa kunna prunka
med Carlstenar, med Richtrar, Warrouer, Hedlingar och Fermanncr.
En medaille intager et litet fält,
men är betydande dels i anseende til
den svårigheten at väl inskära, hvad
igenom prässen blifvcr uthögt: då
först skö njes om konstnären sig
misstagit, ty här äro alla fel obotelige; dels består ock deras värde uti
sinrika och kåna påskrifter. l denna
omständigheten behöfve vi ej eller
blygas; få riken kunna berömma sig
af en KÄDER och en BERCH, och
få medailler äro bättre och vigare
passade til deras ämnen än en ko·
nung CARL den X:des vid tilfälle af
denna stora konungens gång öfver
Bältet: Nawra hoc debuit uni lemnar oss i fyra ord en fullkomlig afbild
av en förtjent hjelte, gynnad igenom
en sällsynt naturens värkan. Nescit
occasum öfver Nordstjernan på en
konung CARL den Xl:tes medaille
passar sigoförlikneligenat jemnföra
Nordstjernans oombyteliga rum i
Norden med svenska thronens bestånd. Orden Tandem fe/ix öfver
himmels teknet Sky11cn påminna
oss uppå en af konung FRIEDRICH
den l. medailler, at novemb. månad
ofta varit för Sveriget en o säll månad igenom åtskilliga des öfverhets
perssoners känbara saknad, men at
den omsider blifvit säll igenom konung FREDR ICHS lyckliga återkomst ifrån des hessiska arf-ländcr•·.
Tessin säger sålunda i brevet, au
Sverige mer än andra länder kunde
"prunka med" fram stående medaljgravörer: han åsyftar Arvid Karlsteen
(1647-17 18), Bengt Richter (16701737), Daniel Warou (1673-1729),
Johann Carl Hedlinger (1691- 177 1)
och Daniel Fehrman ( 17 JO- l 780).
O ch få andra länder ägde så utmä rkta idegivare till medaljer som dc
lärda numismatikerna Nils Keder
(1659-1 735) och Carl Reinhold
Berch (1706-1777).
Som exempel på mycket högt stående svensk medaljkonst nämner

Tessin tre medaljer: det är därvid i
fö rsta hand inte det konstnärliga utförandet, som ha n vill framhålla,
utan medaljernas " sinrika och kårta
påskrifter". Till minne av Karl X
Gustavs tåg över Stora Bäh i feb·
ruari 1658 har slagits en nertal medaljer i olika storlekar, alla med inskriptionen Natura hoc debuit uni
och graverade dels av Johann Breucr,
dels av Arvid Karlstcen: vi avbildar
här som iii. l den största av dem:
den är av Karlsteen (Hildebrand
Karl X Gustav nr 28). Till minne av
Karl X l :s lyckosamma regering graverade Karlsteen tre medaljer, i olika
storlekar, med inskriptionen Nescit
occasum; vi avbildar hil r som iii. 2
den största av dem (Hildebrand
Karl XI nr 106). Den av Tessin åsyftade medaljen till minne av Fredrik
l:s å terkomst från Hessen i novem·
ber 1731 ä r graverad av J ohann Carl
Hcdlinger: den har inskriptionen
Ntu1c fe/ix, inte Tandem fe/ix. som
Tessin säger: vi avbildar den här som
iii. 3 ( Hildebrand Fredrik l nr 46).
Natura hoc debuit uni kan överli tlas "Naturen var skyldig en enda
man de u a"; Berch översäller det i
en rad riktad till Karl X Gustav
" Siikt var naturen Dig och ingen
annan skyldig ". Nescit occasum innebär, säger Berch, all Polstjärnan
"vet icke af någon ncdcrgång".
N une fe/ix slutligen översäller Be re h
med "Nu lyckcligt". - Bcrchs översättningar är hämtade ur dc av honom förfanade små skrifterna Kort
utkast ... till respektive regenters
lcvnad sbeskrivnin ~. Sthlm 1788.
Tessin fort stlttcr i sill brev till
kronprins Gustav:
''Men. min nådige herre! det är ej
nog. at penningen talar: hvad han
säjer måste vara sant. Om den herren, h vars bild han förcr. ej fönjent
hvad ö fver hono m skrifvit är, så
vändes det ämnade berö rner uti förvitelse. Vi äge ock exempel uppå
skåde-penningar, h vilka vanhedra
d e herra r, ö fver hvilka dc blifvit
slagne. Uti fö lgdcn af de romerska.
som i hennes ko ng!. majestäts cabi·
net förvaras, finnes en, som bör
skallas ibland dc raraste. Å ena sidan står keyse r Gallieni bröstbild uti
qvinfolks kltldnad under namnet
GALLIENIE AUGUST lE och å

III. l. Medalj till minne av Karl X Gustavstag tJver Stora Bä/t. GravtJr: Arvid
Kar/steen. Beskriven av B.E. Hildebrand: Karl X Gusta1• nr 28. l Kungl.
My ntkabineuet. Foto: Jiiri Tamsalu.

1/1. 2. Medalj till minne av Karl Xl:s lyckosamma regering: GravtJr: Arvid
Kar/steen. Beskriven av B.E. Hildebrand: Karl XI nr 106. l Kungl. Myntkabinettet. Foto: Jiiri Tamsalu.

III. 3. Medalj tillminne av Fredrik /:s titerkomst från Hessen 1731. Gravör:
Johann Carl Hed/inger. Beskriven av B.E. Hi/debrand: Fredrik l nr 46.
Foto: Nils Lagergren, A T A.
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den andra samma keysare i en vädje-vagn, med hvilken kappkördes
vid de romerska lust-spel. Påskriften är Ubique pax. Jag vet, at någre
ålderhäfdare velat föra d enna medaillen til en keysariona Galliena,
dock synes deras mening mera
grundad, hvilka lämpa den samma
på Gallieni qvinliga regering och
dess obekymmersamhet under romerska rikets oroligaste tider. *
Om någonsin möjeligt vore, at
eders kong!. höghet kunde vanslågtas ifrån des höga ätt, så blefvc ju de
medailler och jeuoner, h vilka Sverigets glädje och inbyggames allmänna hopp eders kong!. höghet vid
dess födelse tima tilägnat, endast
otvifvelaktiga förvitelser emot den,
som ej velat allas önskan upfylla.
Uti gamla Rom voro medailloner
och medailler bekante, hvilka senare indeltes i trenne storlekar och
åtskiljas än i denna dag under namn
primce, secundce och tertice magni-

tudinis.
Uti våre t ider ä ro brukelige antingen medailloner vid få och synnerliga tilfällen eller de så egenteligen kallade medailler eller ock jettoner.
I Frankriket äro desse trenne
storlekar under visst utsau mått
faststälde . De bägge förra slagen böra alt id vara historiske och det tredje
merendels symboliskt, dock syftande på någon rycktbar händelse eller
förräuning.
Eders kong!. höghet täcktes af
hvad hastigast anfö rd t blifvit finna,
at sto ra herrars börd är at sysselsät·
ta stora konstnärer och at utom de
förras förrättningar, måste de senare
nöta deras dagar i fåfänga.
En konung och regent tilhörer at
säua konster i gång, hålla dem i
jämn öfning och räcka deras stillasittande idkare en obekymmersam
utkomst.
Sådan berömlig afsigt äga de hof,
som vid ny-års tiden i stället för and ra gåfvor utdela pungar med nyslagna jettoner.
Önskeligt vore, at slikt bruk blef·
ve allmänt vedertagit såsom genaste
medlet at eviga göra namnkunniga
gerningar , at årligen i kårtaste begrep und errätta en vetgirug verld
om hvad i det framfarna året förelupit, at upmuntra jordenes härskare
at sins emellan tätla om hedren at
framte de tlästa och vigtigasie ämnen til en sådan numismatisk histo·
ria och sist at gyn na snabba och
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kons t farna arbetare med ti lräckclig
och ymnog in komst.
Med hvad undersåteli g vördnad
och fägnad skulle icke landets inbygga re vederqveckas, då dem vid
hvart års för lopp för ögonen lades
den huldhet, med hvilken de af en
mild och städse vakande öfverhet
styrdes? De skulle visserligen upmuntras at frambära glada utskyld er, då de af allmänna minnesmärken funno, a t de blifvit til deras heqer. nyua och förkofring använde.
Aminnelsen af någon ny och god inrättning vare sig vid armeen, vid sjömagten, vid kammar-verket, vid
handelen, vid handaslögder, vid
bergs-bruk, vid penninge-rörelser
och otaliga flera regerings grenar,
spanmåls undsättning under missväxt å r , uslas sköt sel under sj ukliga
tider, näringars t il växt, jordens fördubblade bruk med mera, iiro dage·
liga tilfällen för en regent at gö ra sit
ryckte odödeligt och at mångfalt öka
sina undersåtares brinnande kärlek,
då honom sedan under de svå raste
belägenheter aldrig dess förnödenheter brista kunna, ty en ä lskad
öfverhet finner altid ny tilgång och
har altid nog. Allas hug och sinnen
hvässas at uptänka hvad som kan
befordra dess nöje och befrämja
dess afsigter. Hvad eljest för en
misslynt hop omöjeligt vore at
åstadk omma, blifver för en ä lskandc hop möjeligL, gladt och lätt, och
jag tror mig kunna hitlämpa det kan
hända i annan och mindre värdig afsigt vedenagna o rd språ ket L ' amour

trou ve moyen.
Min nådige herre! Jag må begynna
mina bre f huru jag vi i, så före r dock
altid sluteligen min nit. til et och samma ändamål, at til eders kong!. höghets grannaste akt och upmärksamhct anmäla en ständig å trå at vinna
undersåtames kärlek och otvungna
tilgifvenhet: sådan är sa nnerlige n
den, med hvilken jag inuti min sista
anded rägt med djup vördnad framhärdar
eders kong!. höghets
min nådige herres
underdånige och trognaste tj enare
C.G.T.
Åkerö,
den24julii 1755".
• Se härom W. Schwabacher: Drouning
Lovisa Ulrikas "skåde-penning" Gallienae Augustae. Nord. Numism. Unions
Medlemsblad 1956, s 189 rr.

Engelskt nytt på
numismatikens
fält
Chefsskift e har äg1 rum på myntkabinettel vid Brilish Museum. Doktor Rob en Carson, som trädde ti ll
1978, gick i pension so mmaren 1983
och efterträddes av doktor Joh n
Kent. Båda cheferna har romerska
mynt so m specialitet.
När Du st ud era r n<,got uppslagsverk om romerska mynt. kan Du
inte undgå a tt oupphörligen stöta på
initialerna RIC. Dc står för The
Roman /mperial Coinage- ett storverk ut fört av en seri e av fram stående engelska numisma ti ker. De1
första bandet korn ut redan 1923 och
var förfallat av Harold Mattingly
och Edward Sydenharn . Del system
som d e 1vå använde sig av för a11
redovisa mynten bröt med lictigare
regler på ett revolutionerande sä ll
och har därefter blivit normbildande. Mycket nytt har kommit
fram under dc gång na årens fors knin g. En reviderad upplaga av band
I har därför befunnits påka llad och
anförtrolls å 1 dokror Humrhrey
Sutherland. även han en vä lreno mmerad »romare» och f d chef för
Heberden Coin Room vid Ashmolean Museum i Oxford.
År 1978 gjordes del största fyndet
av romerska mynt i England, niimlige n nära Marlborough i Wiltshire . Fyndet. beniirnnt C u net ioskatten, omfa11ar ime mindre ä n
54.95I mynt från åren AD 250-275,
varav hälften för den galliske kejsaren Postumus . Fyndet har nu publicerats och resultatet har blivit, att
nytt ljus kastats öve r myntningen
under de legitima kejsa rna Valerianus och Gallienus och den galliske mot kejsaren.
Antalet numisma1iker, som haf1
äran all få sina drag oc h forskningsinsatser odödliggjorda även i me·
daljens äd la form, ökar å r från år.
1983 å rs chefsskifte på m ymkabine!let vid British Museum har
lett till att avgående chefen Roben
Carson hyllats med en medalj , där
reverse n å terger det främsta nyförvärvel under hans chefsperiod - en
guldstater för T Quinctius Fiamini u.
från c 196 B C, återgiva nde det t idigas te samtida porträltet av en romare.

År 1984 fyller den kände engelske
numismatikern Christopher Blunt
80 år. Även hans gärning är avsedd
att celebreras med medaljutgivning.
Blunt har bl a medverkat i det stora
projektet Sylloge of coins of 1he
British ls/es och är expert på anglosaxiska mynt. Han har vid några tillfällen besökt Sverige.
NUF

Carelis Pehr
Dubb-medalj

Auktionsreferat
I slutet av oktober hölls Ahlströms 28:e auktion. Den var. speciellt under
första dagen, mycket välbesökt. De priser som uppnåddes p~ auktionen får,
med undantag av några få grupper, ans~s S?m .goda. Vad galler den senare
tidens mynt, verkar mellankvaliteten sttga 1 pns. medan d e dyrare mynten
stagnerat. Att de la upp Bernadottetiden med försäljning av mynt !ram.' 6 m
Oskar n på första dagen och de övriga den ~ndra dag~n, anser Jag ej v~ra
bra. Hade man t ex flyttat Revals och Frednk l:s hesstska mynt, ~.eda.I.Jer,
sedlar och övriga tryckalster till första dagen, hade man kunnat fora over
alla Bernadotteserierna till andra dagen.
Här följer i alla fa ll en del priser som uppnåddes på auktioner; 10 %
tillkommer på klubbat pris:
NR

Gösta Carell utförde för Göteborgs
läkaresällskap en medalj över Pehr
Dubb (1750-1834). Denne var
läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg, en administrativt mycket
duglig person och Göteborgs på sin
tid främste kommunalman. Över
honom har tidigare präglats ett par
medaljer (Hyckcrt-Lilienberg II
s 89-90). Åtsidan till den andra av
dessa lär ha tjänat Gösta Carell som
förebild. Den äldre medaljen utfördes av Carl Enhörning 1806.
Medaljen. som präglas i guld, silver och brons utdelas mycket sällan
i den första metallen. Den har givits
för stora vetenskapliga insatser
(professorerna Jörgen Lehmann,
Örjan Ouchterlony, Arvid Carlsson,
Holger Hyden). för grundläggande
insatser för stadens sjukvård (professorerna Martin Odin, Arvid Wallgren) och för arbete inom Sällskapet
(läkaren Gösta Göthlin).
1 silver har den använts som present vid jubileer o dyl och till någon
icke-läkare som gjort Sällskapet
stOra tjänster (förre bibliotekarien
Seved Hallberg, kurator Carla
Ljungberg).
l brons ges den till varj e P ehr
Dubbföreläsare. Även andra utländska föreläsare av format kan få en
medalj.
Sedan 1972 har ingen guldmedalj
utdelats men två silvermedaljer, en
till förre räkenskapsförare kamrer
Erik Scherlin, en till lagman CarlIvar Lefwander, som bistått Sällskapet i ett komplicerat donationsärende.
Medaljen, som präglas hos Sporrongs, utdelas »att förvaras».
Alla dessa uppgifter har vi herrar
docenten Inge Jansson och med dr
Lars Oberg, båda i Göteborg, att
tacka för.

Erns1 Nathorsi-Böös

LO
51
84
92
115
122
123
128
135
136
185
200
229
237
259
282
288
320
401
402
585
591
593

1077
1083
1245
1920

MYNT
Köl n, 1027-36, ärkebiskop Pilgrim
och Kejsar Konrad Il
Olov Skötkonung, LLt 17
G l, Svartsjö 1!2 daler 1545
Erik XIV, mark 1567
Johan III, 2 mark kl. 1572 korrod.
Hertig Karl. daler 1595
Hertig Karl, 4 mark kl. 1603
Karl IX, 16mark i guld, 1.608
Hertig J ohan , riksdaler 1617
Gustav Il Adolf, 3 rd u.å.
Kristina, öre 1647
Karl X Gustav, 8 daler plåt 1659
Karl XI, öre sm 1673 med lilja
Karl XI, Wismar, taler 1674
Karl XII, 2 öre 1716
Ulrika Eleonora, 4 mark 1720
Fredrik l, 1/2 dukat 1735, avslag
AF, Ädelforsdukat 1763/6 1
Gustav III , Avesta. 5 kopek 1778
Gustav III, dito, 1787!77
Karl XV, 2 rd rm 1862
proof
Karl XV, 50 öre 1862
proof
Kar! XV, 10öre 1862
Gustav V, 5 öre 1910
Gustav V. 5 öre 1927
Stockholms Banco. assignation å
5200 daler sm 1664. något skadad
L yd ien, Krösus, 560-546. 1/2 stater

KV ALITETPRIS
l+
l+
l/ l +
1+0 1
l+
1/ 1+
l+
{l+)
l/l +
01
1+01
1+ 01
l+
l/l+
01
l+
l+ OJ
01 /0
l+
01 /0
01 /0

o

OJ

01/0
01 /0
l/l +
1/1 +

4 000:Il 000: 8 200:4 500:4 500: 19 000: 7 000: 33 000: 24 000:-

60 000: l
11 2
4
21
9
7
54
15
Il
12
13
7
6

250: -

000:000:000: 950: 400:800: -

000: 500: -

000: 500: 500: 800:-

200: -

4 800:-

l 650: 4 100:-

Anledninoen att nummer 10 såldes för 5 gånger värderingspriset berodde på
att myntet hade ett så välpräglat porträtt och var i ovanligt bra kva~itet för
detta mynt. På Erik XIV:s en- och rvåmarksmyn.~ från och mc.d 1:>64 kan
man se en följd av tvisten med Danmark om ratt.e n att anv<~nda de tre
kronorna i riksvapnet, även en av anledningarna ull det nordt~ka SJt.tårs:
kriget. Då Danmark använde de tre kronorna i sitt. riksvapen vt~le Enk CJ
vara sämre utan satte in det norska yxbärande leJonet respekttve de tre
danska leoparderna i det svenska riksvapnets tredje och fjär~e fåll (fig l).
Hertig Karls daler, nummer 122. anses av många vara Svenges vac~.raste
mynt. Det mynt som skulle kunna konkurrera är Gustav V~sa~ Svarts!~dal
rar. Ett kuriosamässigt roligt mynt är l/2 dukaten från 173:>. vtlket praglats
med detta års ettöresstampar (fig 2).
De i Avesta präglade femkopeksmynten såldes i rv~ exemplar, det första
av dessa med det sällsynta å ret 1778 och det andra 1 ett ovanhgt vackert
exemplar från 1787. En serie av mynt som a lltid är i hög kvalite·t· ä~ JO: 25, 50
öre respektive l och 2 riksdaler nksmynt 1862. v .dessa fem ar :>0-onngen
den vanligaste. men detta är ett typmynt och de övnga endast ett årtal bland
andra.

f!'
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Att se separata avdeln ingar för Revalmyntcn respekti ve Fredriks hessiska
my nt är trevligt. D essa såldes också till goda priser, trots att dc förvisats till
söndagen. Bland medaljerna fanns ovanligt många av Hedlingers regentlängd i silver. Dessa vackra medaljer såldes till priser frän 400 till 600
kronor. Av denna regentlängd (fig 3-5) har ju Hedlinger graverat knappt
hälften, e n ä r graverad av Per Henrik Lundgre n, de övriga av far och son
Danie l och Carl G ustaf Fehnnan. D e har även omarbetat flera av medalje rna, även b land dem vilka Hedlinger grave rat. Serien är o möjlig att fä
komplett, då nummer 4 ännu ej ii r graverad! Kanske dags att göra det nu?
Pli e n sådan här a uktion är myc ke t pe ngar i omlopp, därför är det kanske
lämpligt a tt avsluta referatet med Kung Krösus, denna gång dock ej i guld .
m en e tt trevligt mynt i alla fall (fig 6).
Anders Fröseli

HÅKAN WESTERLUND
Myntha ndel

KÖPER • SÄUER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MED AU ER
Spec. sedlar
Betalar braför setliar
ji"Jre 1930

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

•

Fig 1. Nr 288 Fredrik l

öre 1735 i guldavslog

Figl . Nr92 Erik XIV. l mark 1567

Fig J-5. Hedlingers regemliingd

Nr 1445 Erik Wäderharr
av C. G. Fehrman

nr I.J47 Birger Jarl
av D. Felmnan

nr /.J-18 Margarew
m • C.J. 1/ed/ingn

Nytt om Pergamonmyntningen

Fig6. Nr 1920, Lydien,
Krösus 1/2 srarer

V1\r antikspecialist Ulla Wcstem1ark
publicerade 1960 sin bok Das fiildnis dt.•s Plrilewiros 1 on Pergamon,
som vun nit internationellt erklinnande som ett basverk för kunskapen om Pergamon-myntningcn.
H o n har senare i festskriften Lagom
till Peter Berghaus' 60-årsdag 1979
bidragit yu e rligare med art ikeln The

Portmit Coin of Ewnenes Il of
PNgamon.
American Numismatic Society
har nu i den nya delen (nr 27) av
serien Museum Notes pu blicerat en
av Robert A. Bauslaugh förfa n ad
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artikel (The Unitfue l'ortmir Term·
dmdm1 of Ewnenes Il ). grundad på
nya fakta - en finl exempel p~ vilket nästan detektivmlis.'>iga sp~ r
sinne en på ant iken inriktad numismatiker oftast mflstc uppvisa.
Museum
Notes-sc rien ii r en
mycket givande publikation. Kom
upp till kanslie t och förvissa Dig
sjiilv diirom! Bara studie t av dess
fina bildmaterial ä r en sann njulning
för ögat - uppväckande och slUrkande habc.:gii rc.:t!
Uf

Ny skrift om myntskåp
Att genom djupplöjande s krifter få
historiska händelser och sammanhang utredda är tac knä mlig t, men
också småskrifter kan ha sitt intresse. En som inte fö rtrö ttas i att ge
ut numismatisk pol ygra fi är LarsIngvar Jö nson - eller med andra
ord Numismatiska Litteratursällskapet i Götebo rg.
Nyss kom sålunda ett rikt illustrerat häfte om gamla konstsamlingar vari några romerska mynt
med kejsarporträtt ingå tl. Man ser
dem på Brueghcls och Frans Franck ens interiörmålningar med konstoch kuriosakabinett vid 1600-talcts
början.
Bevarade samlingsskåp från denna tid ser ut som apoteks- eller
kryddskåp, inte som våra myntskåp.
l äldre tid samlade man helt enkelt
inte mynt på samma vis som nu. Och
det var bara enstaka magnater som
höll sig med samlingar: stora romerska bronsmynt med kejsarporträt t
(de kallades förresten »medaljen>).
kejsarnas guldmynt och så - i ett
dukatskrin - senare kungars o ch
drottningars guld. Från 1500-talc ts
mitt talas det om nya, stora silve rmynt som radades upp i Talerkabinett.
Vad vi kallar myntskå p, med ncra
register av grunda lådor. blir talrika
först med 1600-talet och medaljindustrien. Denna ger spridnin g å t
samlandet och befordrar även den
politiska och biografiska litteraturen. De stora italienska renässansmedaljerna lades vä l av en och annan konstvän i skåp, men det är påfallande, hur ofta de är genomborrade för att bäras eller fästas på väggen. De hade ett prydnadsvärde jämförligt med dc målade porträtten.
Av skåp avb ildar nu den nya skriften bl a ett ovanligt prakt fu llt men
litet kabinettsskåp i Mtinchen. Det
ska ha ägts av kejsar Maximilian l
och har tillverkats under förra hälften av 1600-talel.
Hur de skåp sett ut som innehöll
drottning
Kristinas omfattande
myntsamling ve t man in te. Skriftcn
berör inte den saken. Den praktfulla publikationen av hennes romerska » medaljen> är ett vittn e o m
vad som räddats hit från Miinchcn
och P rag och sedan fö ljt drottningen
till Rom - givt:tvis i sina ursprungliga skåp. Kardinal Azzolino, hennes
universalarvinge, blev näste ägare.
och senare sk ingrades samlin gen .

Antika mynt lär ha konunit till Paris
denna väg. Och där finns kanske
s kåpen än i dag.
En annan svensk drottnings, Lovisa U lrikas, underbara samlingsskåp från Drottningholm finns däremo t kvar hos oss. Dc hör till det
finaste möbelkonsten under vår
rokoko å stadkommit.
Kring tidiga myntsamlingar och de-

ras förvaring heter den nya skriften,
sammanställd av Ernst NathorstBöös och försedd med en förteckning över den litteratur han nagelfarit. En trevlig sak, förvisso, och som vanligt med Lars-Ingvar Jönsons utgåvor - minutiöst väl redigerad .

H Wideen

Numismatisk litteratur
till förmånspris
Medlemmar av Svenska Numismatiska Föreningen jämte anslutna föreningar samt av föreningar anslu tna till Nordisk Numismatisk Union har
möjlighet att köpa numismatisk litteratur till nedannämnda sta rkt nedsatta
P,riscr. Skriftlig rekvisition insändes till Svenska Numisma tiska Föreningen,
Oste rmalmsga tan 81, 114 50 STOCKHOLM .
Obs! Kostnad för porto tillkommer

Nordisk Numismatisk Årsskrift
EXTRA E RBJUDANDE
1975!76
5: 5:1977/78
1979/80
84:-

Numismatiska Meddelanden I-XXXIV
Del 1- 9 Slutslllda
Del JO Bl a om medaljer och besittningsmynt 1887
25:Del 11 - 12 Slutslllda
Del 13 Hyckerts supplement till och forts på B E Hildebrands beskr av
Sveriges och sv kungahusets medaljer t o m 1890. 1892
50:D e l 14- 14 Slutslllda
Del 16 Appelgren: Gustaf l:s mynt (uppg om exemplarens ägare)
1905
30:Del 17 H yc kert-Lilienbergs beskr av medaljer över enskilda sv män och
kvinnor frän ä ldsta tid till 1914. Delvis nytryckt 1975 och häft i ett band.
Oumb~irlig för a lla medaljsamlare.
225:Del 18 Bl a om sv mynt och myntvärden; Oskar ll:s mynt; a uktionspriser
1900- 07. 190R.
50:Del 19- 22 Slutsll lda
Del 23 Bl a om SNF:s historia; Olof Skötko nungs mynt; Imitationer av
svensk-baltiska schilli ngar; Sten Sture d y:s stormynt , ä kta och falska
1923.
30: De/ 24 Wahlstedt: Minnespenningar över enskilda sv män och kvinnor
(forts på nr 17) 1925.
15: De/ 25 Wahlstcdt: De svenska p låtmyntens historia; d e sto ra plåt mynten.
30:1931.
Dcl 26-29 Slutsälda
Del 30 Svenska och ut i uppsatser, rikt iii (delvis i fårg) om äm nen från
a ntiken. medeltiden och nyare tid. 1965.
30:/Je/31 Svensk numismatik i olika uppsatser. fd'm viki ngatid till vl'l ra dagar,
rikt iii (SNF:s 100-llrsjub 1973) 1973
häft 30:inb 50:De/ 32: l U Ehrensvärd: Medaljgravören Erik Lindbe rg. III. 1974
häft 100: inb 125:Dd 33 Tillägnad 13 Thordeman med b l a studier av Thordeman,U Westermark, P Berghaus, K Skaare och T . Lindgren m fl. 1983.
inb 125: Del 34 Bl a art ikla r av O Kylberg. K Jonsson. Y Almer m fl. SNF:s hederso korr ledamöter.
inb 125: 263

Nordisk N umismatisk Unions M edlemsblad

1935-77. Vissa årgångar, särskilt de ä ldsta. slutsålda i komple tt skick .
Enstaka nummer till och med 1975 kostar kr l: -, därefter kr l :50. Komplett
å rgång till och med 1975 kostar endast kr 10: - . därefter 15:1978-81. Enstaka nr
1979 Kompl årgå ng
..
..
1980
1981
1982

3:50/st

25: 25:25:25: -

Tidigare årgångar av MY NTKONT A KT/SNT
1975; 1976: 1978; 1980: 1981 .................................. .... ................ 15:1977 (ej kom pi); 1979 (ej kom pi} ................................................ 10:1982 ................ ......................................... ....................... .... 20:Enstaka nr t o m 1977 ........................................... ... ................ 1:1978- 198 1 .......................................... ...... ............. 2:..
1982 ............................................. ... .. ................. .. 2:50
D IAB ILDSERIE: Svenska mynt 995 - 18(X), med text av L O Lagerqvist
40:NUM ISMA T ISK L riTERA TU R utgiven av andra fö rlag:
Lagerqvist: Ur guldmyntets historia
Lagerqvist: Mynten berlittar
Lilienberg : Förteckn Timmem1ansord. mynt- och medaljsamling
Livijn: Arithmetica - en konst för factorer och bokhällare
Matsson: Gods, Goddesses of the Biblc Lands
Nilsson: Sv mynt under O Il :s tid
Rasmusson: Sturetidens sv myntförhållanden
Rasmusson-Nat horst-13öös: Pengar på Gotland
Rasmusson: Mikael H ollenauer (sä rt ryck NM 31)
REDIV IVA /Cavallis saml sv kopparmynt
FESTSKR IFT/ Linnaeus in Mcdal art
Dessutom finns en del udda böcker

Ur SNFs Arkiv III

Den i första inlägget omnlimnda
bordsvisan var tryckt till festen (författaren Capeder titulerades "typograr· i föreningens medlemsförteckning). D e n i iniHgg Il beskrivna protokollsboke n ha r t iii cftervlirlden
rädda t tvenn e under festen av professor Astley Le vin (Johan llls
mynt!) författade visor .
J ag citerar direkt ur protokolls·
boken:
"Talet fiir kvinnan uteblcf ej heller
p ä denna fest , ty på bak:.idan af
matsedeln hade P rofessor Le vin
skaldat följande . som han uppllbtc:
Jag skallix fä före~lä en sk~ l .
På lovord vill jag icke vara Ml~l.
Det !!U lic r damerna i vår kre t,,
För damer jag alltid vari t tillred,.
Till amalct jtimttrc.
Det är först festdagen' mamma
För hen ne - honom - dricka vi
med detsamma.
Hennes - hans namn ju
Holmberglir
Vanned väcker h1\gkom~t ~om lir o" ~Hr.
S11 konuner H olmberg~ ena nicka
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5:2:5:15:20:-

10: 15:5:15: 40: 25:-

Och ~edan Holmbergs andra flicka.
Fii r d..:~~a nu vi höviskt dricka.
Jag vet c.: j i vad sUigtska p de Mlt
Till varandra - om detlir så
Attrnanuna verkligen lir mamma
Till dc andra. men det gör detsamma.
Nu ta vi ucm alla i klump
Och det tir slut plimin visestum p.
Damerna Holmbergs skål!
improvise rade
Levin
Professor
iifvcn följande hyllningskviidc till
ordföranden (Axel Wahlstcdt ). som
denne enligt e tt löfte. som han va rit
nog ofiirsiktig att gifva "obesedt".
m~ !>tc !-.jdf sju nga.
Samlade p~ H ~clbacken
Uti v:\ ren~ ljusa kväll
Bringa ,j nu samf::illdttacken
Fii r ordftirandt:n ~snäll.
lian har burit dago:n~ tunga
$~ '>11111 illl!Cil i v1\rt hof.
Nu han tvingas ock att sjunga
Till ~iii eget hiig;t lof! ·
l fan har htiftatltiigtid~agen
Med cnma~a vackra tal.
Hantilltalare är slagen
Och ~orn s11uan icke skral.

Breuneramerikansk
medaljskapare
Vid namnet » Brenner» hajar varje
nordisk numismatiker till. Vad nu,
då? Var han verksam även där? Nej,
det är blott namnet som förleder!
Under de första decennierna av
1900-talet verkade i USA den i
Lithauen 1871 födde Victor David
Brenner (död 1924). Han var mycket
franskpåverkad - lärjunge till dc
berömda fran ska medaljnyskaparna
Charpentier och Rot y-och blev en
av si n tids främs ta medaljskapare
»over t here».
Juli- och augustinumren 1983 av
The Manismatist innehåller en rikt
illustrerad förteckning över Brenners
hela medalj- och plakettproduktion
(inte mindre ä n 120 nummer). Den
ger en ovanlig chans att närmare
studera den amerikanska medaljkonsten kring sekelskiftet och fram·
över. Tidskriften finns på vårt kansli. Kom och njut! Och lär!
Brenners p roduktion är av visst
intresse även för oss svenskar, eftersom vår store Gösta Carell var en av
hans lärjungar.

NUF

Han har ~ag t allt vad vi tänka
Och det gjord t på utmärkt vis.
Derföre vi honom skänka
Nu v~rt allra högsta pris.
M11 han Hinl!e st ~ i tcten
Ännu mr fÖreningen.
Må han aldriu. fä Rirtreten.
M!t han stUds· fö rbli vllr vän!
Och ntir fru Nurnismatica
Samlar under sill baner
Os~ till fester denna lika
Upp till dig vi tacksamt ser. ..
Pro tokolle t. fört uv Carl Lunds tröm. lir i sin helhet en underbar
IUsning!

l~ :J:!e ~'VI
~,~!~-i

m

Å terkommer
i nästa nummer

1-/i(!i('/S f mmsidu illuSlr(:rct.~ m ed gamla my111gravörverk1yg

The Royal Mint i frimärkshäfte
Vad vill du
läsa om i
MYNTKONTAKT?
VI vill gärna 11ita våra liisarc i
skilda delar av landet 11'1 komma
till !als i MYNTKONTA KT. Om
du tycker all e l! visst numismatiskt ämne bör behandlas i fo rm
av en artikel i MYNTKONT AKT. så skicka in dill förslag
till tids kriftens huvudredaktör
La rs O Lagerqvist. Söderårby
gård. Vansö. 152 00 STR.Ä.NGNÄS.
Vi vill i de u a sammanhang påpeka. att artiklar i MYNT KONT AKT måste vara avfau adc på
svenska . danska eller norska.
Suomalaiset lukijamme voivat.
jos niin lraluavat. kirjoituw ehdotuksen.w s uom eksi . Me kiiiinniimme miele /liimme ehdotuk.l'f'l
S//OIIU' S/(1

ruotsiksi.

Viiridens stö rsta och modernaste myntverk det engelska Royal Mint. har
uppmlirksammats nv det briuiska postverket med ett elegant frimärkshäfte
(utgivningsdag 14 september 1983).
Royal Mint är numera bemget i moderna lokaler i Liantrisant strax norr
o m Cardi ff. Wales, efter att under praktiskt taget hela sin mer än 1000-äriga
historia ha legat i London (de gamla lokalerna är numera främst museum).
l d!.!t osedvanligt smakfullt utformade häftet, omfattande 8 blad plus
omslag i nerl1irgstryck. berättas bl a om Royal Mints länga ärevördiga
historia: de t enda mynt som slogs för kolonien Virginia är 1773; symboliken
pli dc moderna engelska mynten och Maundymynten. som vid en ärlig
speciell ceremo ni utdelas av drottningen i Westminster Abbey till utvalda
iildre e ngelska män och kvinnor (jfr MYNTKONTAKT 1983:8. s 210).
E u stycke finns liven som redogör för mynttillverkningen vid Royal Mint.
som inte enbart fra mställer mynt för England utan dessutom för ett 50-tal
andra lnndc r. U tsökt vackra färghitder (mänga myntavbildningar) beledsagar texterna.
-E n stilla undran infinner sig då man studerar den lilla skriften. Skulle man
ku nna tlinka sig ett liknande fruktbart samarbete mellan motsvarande svenska verk?
Hiiftct som kostar [ 4 (innehåller engelska bruksfrimärken för samma
bclorp!) ka n erhållas genom att beloppet siitts in pä postgiro Great Britain
Il 0-0(XJ() med adress
British Philalelic Bureau
20 Brandon Street
E DI NBURGH EH35TI
Skottland
Skri v "MintStamps" pä talongen och använd internationell postgiroblankett
(finns ptl u/la pöst kontor, om Du inte har eget postgiro). Beloppet kan även
överföras via check till adressen ovan.
T. St.
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LeoHansen

1905 -1983
Förre ordföranden i Dansk Numismatisk
Forening. civilingeni~r Leo Hansen, avled efter en kon sjukdom den 28 juli:
han var vid sin bongäng 78 år. Han s
länga och betydande yrkeskarri~ir skall
inte beröras här. Vi, hans nordiska vänner, tänker främst på hans insatser inom
numismatiken, där han var en utmtirkt
amateur i ordets fina oc h ursprungliga
betydelse. H a ns förnämsta insats tir
naturligtvis det stora verket Danmarks
officielle pengesed/er 1713 - 1980. vars
redaktör han var, och vilket han ägnade
sina sista krafter: det är tragisk t. att han
inte fick uppleva dess utgivande i hös t
(se MYNTKONTAKT 1983:7.s 161).
Som ordförande i Dansk Numismatisk
Forening ären 1967- 1975 fick han , i likhet med sina kollegor i dc andra nordiska länderna, bevittna det starkt
ökade intresset för värt ämne, något som
bl.a. yttrade sig i en stegring av medlemsantalet och därmed också av arbetsbördan. Under hans tid erhöll också
DNF egna lokaler. Till hans övriga uppdrag hörde bl.a. medlemskap i styrelsen
för Selskabel Den kgl. M0nt- og Mcdaillesamlings Venner.
Givetvis deltog Hansen i arbetet inom
Nordisk Numismatisk Union och reste
till flera av dess sammanträde n. Oavsett
de meningsbrytningar som kunde framträda - och de tycks vara o undvikliga minns vi honom som e n ofö rä nde rligt
lugn, älskvärd och resonabe l personlighet. Han var en genomkultiverad människa. Svenska Numismatiska Föreningen framför si tt djupa deltagande till
hans efterlevande och till hans många
vänner inom SNF.

Lars O . Lagerq••ist

Utnämning i Köpenhamn
Till overinspekt~r och chef för Den
kgl. M~nt- og Medaillesamling har
utnämnts museumsinspekt0r J~rgen
Steen Jensen från l november 1983.
Svenska Numismatiska Föreningen
och redaktionen framför sina gratulationer.

Medlemsavgift i SNF
eller prenumeration
Vilket Du än väljer är det nu dags
att tänka på 1984, så att Du inte går
minste om MYNTKONTAKT/SNT!
Prenumeration, se s. 235; medlemsavgiften däremot betalas på postgiroblankett som bifogas frän kansliet.
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F AGERST ABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
måndagen i varje månad på AB Västanfors Industriers matsal, L Linjan,
Fagersta. Upplysningartel 0223/ 11671 e. kl 17.00 och 0223/ 172 18 kl
08.30-16.00
F INSPÅNGS MYNTKLUBB. Uppgift saknas. Upplysningar tel 0122/
103 89 el161 20.
GÖTEBORG$ NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören,
Köpmansgatan, Göteborg. Kl 19.00 den 12/ 12. 1984: 16/ 1, 13/2, 12/ 3,
9/ 4, 14/ 5. Antiksektionen 1984: 25/ 1, 22/ 2, 21/3, 9/ 5. Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3, Göteborg. Öppet hus: 21 / 11. 1984: 23/ 1,
20/2, 19/3.
HALMSTADS MYNTKLUBB. Uppgift saknas. Upplysningar: tel 035/
1296 76.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. Upplysningartel 0480/135 61, 115 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar tel 0150/21045 el l 51 00.
..
KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA FORENING har möte
med auktion på Hemgården, Norretullsvagen 9, Kristianstad, den 16/12.
Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUND$ NUMISMATISKA FÖREN,ING har möte den 7/12 kl 19.00 i
Utbildningshuset, Studentlitteratur, Akergränd l, Lund. Upplysningar:
tel046/ 144369, 122593.
MYNTKLUBBEN NlCOPIA har möten andra måndagen i varje månad
på Pensionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar tel
0155/ 134 29, 671 54, 128 41. Fastställda dagar: 14/ 11, 12/ 12.
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg, har möten första helgfria tisdagen varje månad på Borgen, Karl Krooks gata 17 ,
Helsingborg, jan-maj, sept- dec. Upplysningartel 042/ 13 33 40.

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i
varje månad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar tel 0910/
18680.
SANDVlKEN-GÄ VLE MYNTKLUBB håller möten första onsdagen
varje månad under 1983, utom juli och augusti, i Valbo kommunalhus, kl
19.00. Upplysningartel.026/ 131177.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING, SKÖVDE. Tel 0500/
802 44 har samlarträff på Xenia kL 16 den 11112 (årsmöte).
SKÅNES NUMISMA TISKA FÖRENING sammanträder 24/11, IOGTlokalen, Engelbrektsgatan 20, 2 tr. kll9.30. Mynten visas i auktionslokalen från 18.30 samt i klubblokalen de två föregående tisdagarna kl. 1921. Klubblokalen Kungsgatan 38 A, Malmö håller öppet varje tisdag kl
19-21 under september-maj.
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB sammanträder första torsd. efter
den 15 i varje månad kL 18.30 i Rembostugan, Hedemora. Ring gärna
Mikael Er.iksson, Hedemora, 0225/128 65 .
TÄLJ E MYNTKLUBB, Södertälje. Uppgift saknas. Upplysningar tel
0755/ 185 68.
UPPSALA MYNTKLUBB har möte kl 19.30 på Skandia, Dronninggatan l A, 6/ 12 Uulsammankomst).
VETLANDA NUMISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion
på IOGT logen Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda. Myntets Dag på
Vetlanda Stadshotelll3/ 3. Upplysningartel 0383/ 158 35 kl 07.00-09.00.

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, sammanträder i
sparbankslokalen den 12/ 12. Föredrag o dyl följs av auktion. Upplysningar tel. 0345/ 112 95.
VÄ RENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö. Sammanträder
med auktion på restaurang Munken kll9.00 den 7/ 12.
ÖREBRO NUM 1SMATISKA FÖRENING. Möten sista onsdagen i varje
må nad utom under sommaren. Lokal: Museets föreläsningssaL Upplysningar: O19/18 86 00 eller 13 50 61.

Mitt i City
STOCKH OLM
SUNDSVALL
M l-d stor sortering av
Mynt •
Sed lar
Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör

PEO Mynt
& Frimärken

1984
23.2
17.3
7-8.4
24.4
27-28. 10

Stockholrns Auktionsverk
Hirsch Mynthandel AB
B. Ahlström Mynthandel AB
Stockholms Auktionsverk
B. Ahlström Mynthandel AB

08-211210
060-1115 40

U tländska a uktioner:
6.12
Lanz, Mtinchen
8/ 10.12 Kurpfälzische Mtinzhandlung. Mannheim
9/ 10.12 Senger, Berlin
9/10.12 C hristensen, New York
J J. 12
Kolbe och Spink & Son, USA. Numismatisk
litteratur.
J2.12
The Numismatic Auction Ltd. Grekiska
och romerska mynt.
12/J6.12 Dorotheum, Wien
16/J7.12 MUller, Solingen

10-12.J2
New Yorks tolfte internationella
numismatiska mässa.

Affärsvanner
N umismatiker
Vi vill tacka Er för det gångna året
ochfördet
godasamarbetet
önskar
Ingemar & Jan

PRISLISTOR
I Svenska mynt från medeltiden till
idag, Guldmynt fr.o.m. Gustav III
t.o.m. Gustav V
II Antiken - specialoffert med
billiga mynt från 400 f.Kr400 e. Kr.
Översändes kostnadsfritt på begäran.
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~

WALLIN & BAKOS AB
Kungsoatan 4 B Box 26058
ö
'
S-100 41 STOCKHOLM
T el. 08/10 00 57-58
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En GAMMAL VÄN återkommer!
Äntligen kommer nu den nya upplagan av den
MEST POPULÄRA KATALOGEN FÖR VÄRLDENS MODERNA MYNT

A CATALOGUE OF MODERN WORLD COINS 1850-1984
av R.S. Yeoman, 13:e uppll984, 512 sidor, slösande rikt illustrerad, värderingspriser etc.
Pris c:a 78:Kan köpas hos din lokala mynthandlare.
Distributör för Europa
Mevius Numisbooks INT. B. V. 97, Oosteinde
NL-7671 AT VRIEZENVEEN
Netherlands

Specialerbjudande:
Den mest spridda katalogen över världens guldmynt

GOLD COINS OF THE WORLD 600-1980
av Robert Friedberg, 5:e uppll980, 484 sidor

Nu till specialpris 112:återförsäljarrabatt på förfrågan
alla priser exkl. moms

Sveriges Mynthandlares Förening
ä r sedan 1973 en etablerad sammanslutning av mynthandlare, för närvara nde 18 företag i tio o lika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i
Sverige. Samtliga företag är medlemmar i Svenska Numismatiska Föremogen.
Föreningens medlemmar ha r skrivit under uppropet mon t myntförfalskningar, vilket innebär att någon handel med kopior eller förfalskningar ej
före kommer.
Inom föreningen finns en reklamationsnämnd. Till denna nämnd kan
sa mlare av numismatiska objekt vända sig, om de anser sig felaktigt
behandlade av någon medlem i Sveriges Mynthandlares Förening vid köp
eller försäljning av mynt eller andra numismatiska objekt.
M edlemsmatrikel erhålles kostnadsfritt på begäran:
Sveriges Mynthandlares Förening
Box 19507
104 32 Stockholm
Tel. OX/ 34 34 23

