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Numismatisk filateli IV 

Östeuropa har efter andra världskri
get i skilda htinseenden erhållit en i 
mycket ensartad prägel. Detta fram
går även i frimärksutgivningen. 
"Moder Ryssland" och leninismen 
återkommer i alla staterna. men ett 
visst utrymme liimnas dock för dc 
nationella särarterna. 

Bul):arien har gett ut ett par serier 
med mynt motiv. dels med trakiska 
mynt och dels med mynt från bulga
riska riket under 1200- och 1'300-
talen. Ä ven p~ annat vis har det bul
gariska folkets historia manifeste
rats. Självfallet har avbildningar av 
gällande valuta använts på frimärke
na i propagandan för det socialistis
ka uppbyggnadsarbeteL 

JuJ!os/al'ien gav 1966 ut en serie 
på sex frimärken. som avbildade 
mynt från 1200.-. 1300- och 1400-
talens Balkan. Ar 1980 kom en ny 
serie. nu pf1 fyra med mynt från ro
martiden. 

PTT 

l Polen har cetts ut märken med 
såväl mynt som medaljer och 
ordnar. minnande om oli ka perioder 
i landets historia. De mest intressan
ta är viii dc till 300-årsminnet av det 
slutl iga utslocknaneJet av den gamla 
polska kungaiitten piasterna med 
furstarna av Schlesien år 1675. För
stadagskuvertet till 40-årsminnet av 
andra världskrigets utbrott har fått 
en dramatisk utformning. 

Det socialistiska Rumänien är 
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mycket angeläget a tt understryka 
sin särart genom det antika arvet 
från den romerska tiden. Detta kom
mer fram iiven i frimärksutgivning
cn. M~irkcn finns dock även m;d 
motiv från senare epoker i landets 
historia. 

l R vssland har det "stora foster
ländska kriget" ( 1941 -1 945) åter
kommit i ett nertal frimärksserier. 
som återgett de olika ordnar som då 
stiftades. Märken har iiven ägnats 
Lenin-medaljen och Sovjetunio
nens övriga ordnar och medaljer. 

1./l'ckos/orakien har inte något av 
intresse att erbjuda. 

Unt:em hyllade den internationel
la numismatiska kongressen i Bern 
år 1980 med en serie märken. som 
återger medeltida ungerska mynt. l 
övrigt linns ett sedel miirke och ett 
märke om sparande. 

N UF 

MISSA INTE VAR 
1 :a ANBUDSAUKTION 

Där allt skall säljas, därför rekordlåga min.priser! 
Där finns en liten avdelning för varje samlare! 

Både sällsynta mynt och mynt från våra fyndlådor! 

Några exempel: 
o l öre 1523 Gustav Voso, Uppsolo 
o Några riksdaler och markmynt i 01-0 
o l O öre l 880 kort text. Raritet. Praktexemplar! 
o Guldmynt - sedlar- polletter 
o En samling mynt med spegelglans bl o några Oscar Il l kr- 50 öre- 25 öre

l O öre. Gustav V 2 kr- l kr- 50 öre- 25 öre 
o Vackra kopponnynt 1830-1930 
o Hela vårt hondiorloger ov ocirk mynt i bon krullar. Bl o några rullor med bara 

spegelmynt 
o Numismatisk litterotur- aktiebrev- förordningar 
o Utländska mynt - plåtmynt - provmynt 
o Felpräglade mynt på för tjock eller tunn plants 

Vi firar i år vårt 1 O-års jubileum och säljer vissa delar av lagret som vi 
inte tidigare bjudit ut. Beställ Ert GRATIS exemplar av listan NU! 
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FORENINGEN 
Höstprogrammet 1985 
Om ej annat anges . hålls mötena kl 18.30 på Sandhamnsgatan 50 A (riksan
tikvarieämbetets loka ler). 

December 2- 3 Auktion i hörsalen. Historiska Museerna. Stock
holm (ingång Storgatan 41). Visning 17- 18.1 0, där
efter auktion. 

12 Scdvanliga julfcsten med tävling och lot teri. 

Vårprogrammet 1986 
Januari 22 Vi börjar åre t med det uppskattade programmet. 

där medlemmar visar mynt , sedlar e lle r medaljer ur 
s ina samlingar och berättar n1\got om dem. Diabil
der går också bra. Högst 5 objekt per man. 

Februari 19 "Räkna med mynt" . Lars O. Lagerqvist berättar. 

Övriga mötesdagar: 11/3, 2/4. 24/4. 13/5. årsmöte 24- 25/5. 
Program meddelas senare. En viirutflykt planeras. 
Föreningens auktion hålles i april e lle r maj . 

OBS! Anteckna dessa datum i Din almanacka , särskilt jan/feb 1986. Tid
ningen utkommer med sitt nästa nr i bötj an av fe b, inre i jan! 

Namn· och redaktions· Arkeologiska 
ändring Institutionen 
Nästa år - fr o m nr l - heter vi 
SVENS K NU MISMATISK T ID
SKRIFf, det redan inregist rerade 
namnet. Margareta Klasen på 
SN F:s kansli inträder som redak
tionssekreterare och alla manus 
skall fortsättningsvis gå till kansli
adressen . Lars O Lagerqvist kvar
s tår som fackredaktör- dvs kriarä t
tare. 

SNF:s kansli 
har postadress Östermalmsgatan 
81. 2 trög. 11 4 50 Stockholm. Tele
fontid tisdag- fredag l 0- 13 , te l 08/ 
675598. besöks tid 10.30- 12.30. 
Semestersiiingt över julhelgen . 

vid Stockholms Universi te t. Fre
scati. sal D 220, kl 18.00 (precis) 
Il dec Gert Rispling: Samanid iska 

och pseudosamanidiska 
mvnt 
O BS! Ändrat datum ! 

Myntset 1985 
frå n Sverige, Danmark. Finland och 
Norge kan hämtas på kansliet efter 
den 16 december. Till övriga- som 
ej hämtar - expedieras mynten un
de r december. 

GODJUL 
och 
GOTTNYTT ÅR 
t illönskas alla våra läsare ! 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

247 



Mynten nedom tronen 
Svenska mynt slagna för ärkebiskopar, jarlar, hertigar, herremän och 
upprorsmän. 
A v Rolf Sjöberg 

l Sverige har myntningen nästan 
utan undantag varit ett kungligt pri
vilegium, ett s k myntrcgale. och 
även våra dagars svenska mynt bär 
som alla vet konungens namn. l det
ta avseende skiljer sig vårt land från 
den europeiska kontinenten, där -
särskilt under medeltiden - rätten 
att s lå mynt, som ju var en viktig 
inkomstkälla, tilldelades en mängd 
furstar. biskopar. kloster och stä
der. 

Det finns dock även i vårt land ett 
antal personer nedanför tronen. 
som präglat mynt. Några av dessa är 
för oss välk~inda och betydande his
toriska personligheter. andra kän
ner vi i stort sett enbart till namnet. 
Vi kan dock vara förvissade om att 
även de senare utövade ett s tort in
nytande på sin samtid - därom vitt
nar ju deras mynt- men genom käll
materialets torftighet förvandlas de 
till skuggor. 

Det följande iir dels ett försök att 
sammanställa denna nog så intres
santa myntning, dels att i korthet 
berätta vad vi vet om de personer. 
som fatt eller sjiilvsvåldigt tagit s ig 
rätten att s lå egna mynt. 

Jag har valt att göra framställning
en strikt personrelaterad. och den 
handlar således om de enskilda 
myntherrar. som ej innehaft den for
mella regeringsmakten. Den kom
mer därför inte a tt beröra den mynt
ning. som ägt rum under riksföre
ståndarperioderna. t ex Sturetiden. 
då riksföreståndaren slog mynt i 
egenskap av landets regent. 

Jag har däremot. om iin med tve
kan. medtagit den iirkcbiskopliga 
myntningen, iivcn om denna mynt
rätt snarast iir att se som knuten ti ll 
ämbetet. Här rör det s ig emellertid 
om en myntning för en enda person. 
innehavaren av ärkebiskopsstolen, 
vars ägare med tiden naturligtvis 
växlat. Däremot berörs ej mynt
ningen under interregnumperioder
na på 1400-talet. då rikets råd lät 
prägla mynt i Sankt Eriks namn , ef
tersom denna myntning ä r att se 
som knuten till en regerande makt
grupp; rådet. 
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Ej heller berörs den mynträtt, 
som några få av Sveriges s täder ut
övat: Stockholm på Johan III :s tid, 
Göteborg, Norrköping och Kalmar 
på 1600-talet. 

Huruvida de medelt ida stiiderna 
utövat mynträtt äger vi idag ingen 
kännedom om. Dc boks tiivcr på de 
medeltida mynten. som ibland åsyf
tar myntorten. är sannolikt enbart 
att se som en geografisk beteckning 
och ej ett tecken på att staden i fråga 
utövat mynträ tt. 

Sammanfattningsvis är därför de 
myntherrar. som h ii r kommer att be
handlas. följande: 

Ärkebiskopen i Uppsala 
Johannes 
Petrus 
Olof 
Valerius 

UlffasiJarl 
F olkungaparrier? 

Uppror:.ledare: Knutlånge 

• Figl. Fig l. 

•• 
Fig3. 

ca 11 85- 1215 
1185- 11 87 
11!17- 11 97 
1197- 1206 
1207- 1219 

Upprorsledare: Holmgeroch Filip Knutsson 
Upprors ledare: Johan och Birger F ilipsson 

1230- 1240-talcn 
upprorsåren 1229. 1247-5 1, 1278-80 

1229 
1247-51 
1278-80 

1250- 1260-talcn 
1300-lalets början 

1340- 1350·talen 
1370- 1380-talcn 

1400-talc ts slut 

BirgerJarl 
HerrigCima Erik och Valdemar 
Kungasönerna Erik? ve/r Håkan? 
Herrig Erik Albrekr.~.wn? 
Nils Srure 
Herrig Magnus m· Ösrergi.irlwrd 
Herrigarna Jolta n oclr Karl 
Herrig Karl tw Siidamanland 
Herli? Jo/w n m• Östergötltuul 

Ärkebiskopen i Uppsala. (C:a 
l 185-1215) 

Ärkeepiskopatet i Uppsala inrätta
des år 1164. Till vår förs te ärkebis
kop utsågs Alvastramunken Stefan, 
som innehade ämbetet ti ll sin död år 
1185. Hans närmaste eftert riidare är 
tyvärr för oss föga mer än skuggor, 
namn. 

Under slutet av 1100-talet och 
1200-talets t v å första decennier 
slogs. troligen i Uppsala. några 
grupper brakteater, ~om med all 
sannolikhet skall hänföras till ärke
biskopen. Kenneth Jonsson har ny
ligen analyserat dessa mynt och 
med hänsyn till främst fyndomstän
digheteroch stil sökt att datera dem. 
naturligtvis med stora reservatio
ner. 

1560- 1595 
1568 

1560-1599 
1606- 1618 

Det äldsta myntet är också det 
mest kontroversiella, och det ä r 
tveksamt om det överhuvudtaget 
skall medtagas i denna framstiill
ning. Myntet avbildar en krönt ko
nung med en kyrka i ena handen, en 
liljespira i den andra och de gåtfulla 
bokstäverna IV A (tig. 1). Jonsson & 
Lagerqvist menar att inskriften 
skulle kunna tolkas som I(OHAN
NES) V(PSALIENSIS) A(R
CHIEPISCOPVS). Denne Johan
nes eftertrådde ärkebiskop Stefan år 
1185, men hans ämbetstid blev kort; 
redan 1187 stupade han i en s trid 
med estniska inkräktare vid Stäkct. 
Med tanke på myntets kungabild 
menar Jonsson & Lagerqvist att det 
i så fall skulle vara fråga om en ge
mensam myntning för konung och 
ärkebiskop. 



Mot denna hypotes står en annan , 
som nyligen presenterats i Forn vän
nen. Enligt denna skall myntets hela 
symbolik åsyfta Erik den helige och 
myntbilden således vara motiverad 
av- och förutsätta- den medeltida 
Erikslegenden. Den gåtfulla inskrip
tionen ska ll i så fall -genom stamp
snidarens misstag - läsas spegel
vänd - VIA - och utgöra Eriksic
gend-citatet VIA REGlA (den kung
liga vägen). där den krönta kunga
bilden är ett substitut för REGlA. 
Detta begrepp. via regia. var ur
sprungligen hämtat från Bibeln och 
symboliserade den ideella, rät ta. 
kungliga vägen - rättfärdighetens 
väg - som medeltidens kungaideal 
förutsattes vandra. 

Ä ven enligt denna senare hypotes 
skulle ii rkebiskopen kunna tänkas 
vara myntherren. men troligare är 
det i så fall fråga om en kunglig 
myntning. För att stärka sin egen 
position i landet gentemot den riva
liserande sverkerska dynastin be
främjades säkert Erikskulten av so
nen, konung Knut Eriksson, och då 
bör han även ha utnyttjat mynten 
som propagandamedeL 

Därnäst i ålder följer det mynt , 
som avbildar en hand hållande en 
kräkla (fig. 2). Det torde enligt Jons
son kunna tidsbestämmas till ca 
11 90-1200. Tiinkbar mvntherre är i 
så fall Petrus, Sveriges-till ordning
en t redje ärkebiskop. vars ärkeepis
kopat varade mellan åren 11 87 och 
11 97. Denne invigdes i Lund av är
kebiskop Absalon. pallium erhölls 
från påven Klcmens lll. Mot s lutet 
av sitt li v. förmodligen efte r kung 
Knut Eri kssons död och den med 
Danmark förbundne Sverker den 
yngres tronbestigning 1196. kom 
han i konflikt med Absalon. då han 
trots dennes förbud vigde två bisko
par. som inte var av kyrkligt otadlig 
börd. Konflikten var inte löst då han 
dog år 11 97. 

Något yngre är typen med fram
vänt biskopshuvud (fig. 3). Jonsson 
förl~igger präglingen av detta mynt 
till perioden ca 1200- 1205 och detta 
skulle i så fall kunna betyda a tt en 
möjlig myntherre iir ärkebiskop 
Olof (1 197- 1206). 

Typen med en kräkla lagd över e tt 
kors (fig. 4) har enligt Jonsson möjli
gen präglats ca 1205-1 2 1 O och i så 
fall för ärkebiskop Valerius ([207-
1219). Denne är mest känd för att ha 
förrättat den förs ta för oss kända 
kungakröningen i Sverige. vil ken 
ägde rum den 2 1 november 1210. J 

•• 
Fig5. 

• Figl. ,..ig8. 

närvaro av alla sina suffraganer och 
många av rikets stormän smorde då 
ärkebiskop Valerius Erik den heli
ges sonson Erik Knutsson ( 1208-
1216) tilllandets konung i Uppsala 
domkyrka. dvs den byggnad varav 
Gamla Uppsala kyrka nu utgör en 
mindre del. 

Lars O. Lagerqvist har till denna 
ärkebiskopliga myntning fört ytter
ligare fyra brakteater med o li ka fo r
mer av kors (tig. 5- 8). Jonsson an
ser dock a tt dessa fyra typer inte har 
någon direkt anknytning till en ärke
biskoplig myntning. eftersom korset 
som motiv under denna tid var en 
a lltför allmängiltig symbol för att en 
koppl)ng till kyrkan kan anses sä
ker. Ar detta riktigt rör det sig i så 
fa ll teoretiskt om en kunglig paral
lellmyntning till typen med kräkla 
lagd på kors. 

Ul}}ilsijarl ( 1230-1240-w/en) 
År 1879 gjordes c ll sensationellt 
myntfynd på Eskilsktuna kyrko
gård : man fann ett antal dittills he lt 
okända brakteater präglade för 
usurpatorn Knut långe ( 1229- 1234). 
l samma fynd låg en brakteat med 
bilden av en hand (på medeltiden 
symboliserande den verkstfillande 
makten) jiimte inskriften VLF 
JARL (tig. 9). Det måste här röra s ig 
om Ulffasi, son tilljarlen Karl döve. 

Ulf fasi blev svearnas jarl under 
Knut långes regering och innehade 
iimbetet även under Erik Eriksson 
fram till sin död år 1248. Han var 
enligt samtida kä llor en mycket 
miiktig man. medlem av folkunga
partiet (se nedan) och kanske i prak
tiken den verklige regenten under 
den troligen klene konung Erik 
Eriksson "läspe och halte". 

Senare har även påträffats en 
brakteat med bilden av ett djur (en 

ulv?) jämte inskriften WLF DVX 
(fig. 10), även detta mynt slaget för 
Ulf fasi. Dux är den latinska över
sättningen av jarltiteln. jämför en
gelskans ear/. 

Det ä r möjligt att det också före
kommer gotländska utmyntningar 
för jarlen. Gutalagen uppger, att av 
den skatt i s ilver som Gotland beta
lade till Sveakonungen skulle e n Gär
dedel tiUfalla jarlen. Detta är av in
tresse vad beträffar en grupp got
ländska mynt frå n 1220-1 230-talen, 
dels två-. dels ensidigt slagna. På 
den ena sidan finns en ring vari en 
punkt, dessutom några kretsformigt 
ställda runor. på den a ndra s idan ett 
med dubbla linjer tecknat kors (tig. 
I l) . Den nämnda runinskriften kan 
ibland tolkas Ulfia(rl) , vilke t väl i så 
fall to rde syfta på Ulf fasi. 

•• Fig9. Fig lO. 

rig Il 

Folkungapartier '! ( upprorsåren 
1229, 1247-51 . 1278-80) 
Folkungarna utgjorde på 1200-talet 
en stormannagrupp, som genom 
s läkt eller gårdar var knutna till Mä
larlandskapen , främst Uppland. De 
var inte identiska med Birger Jarls 
ätt. detta är ett gammalt missför
stånd . De var i s tället hans fiender. 

Folkungarna var under 1200-ta
lets förra hälft en av de politiska 
huvudmakterna i Sverige . Deras 
program var klart konservat ivt; för 
valkungadömet. mot arvskungadö
met,för nationalkyrkan. mot påve
kyrkan. Flera av deras medlemmar 
var i rakt nedstigande led ä ttlingar 
till Erik den helige. såsom Knut 
långe. konung 1229-1234. och hans 
söner Holmger och Filip. Ä ven den 
ovan nämnde Ulfjarl var medlem av 
folkungarna. När politiken inte pas
sade dem , ingrep de vid flera tillfäl
len genom uppror mot den rådande 
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regimen. Efter slaget vid Herre
vadsbro ~r 1251 var dock deras makt 
bruten. även om de åren 1278- 80 
gjorde ett nytt- och slutgiltigt bese
grat - uppror. 

Enligt en av mig nyligen framlagd 
hypotes priiglade folkungarna mynt 
under tre olika upprorspcrioder, 
och vid varje tillfälle har deras sam
lande politiska symbol. Erik den he
lige. p~ ett eller annat sätt åsyftats 
på mynten. Folkungarna var i prak
tiken Erikskultens viktigaste främ-
jare p; 1200-talct. ~ 

Första gången de enligt denna hy
potes Iii t priigla mynt var år 1229 och 
tiden närmast dessförinnan. då den 
mindcrflrigc konung Erik Eriksson 
berövades kronan och slutligen upp
rorsledaren Knut långe. Erik den 
heliges sonsonson. uppsattes på tro
nen. 

Mynten, som slagits någonstans i 
Svealand. har en förvirrad. med 
streck och punkter ersatt omskrift 
(fig. 12). l mittrundeln på myntet 
finns en fana , runt vilken man kan 
läsa VlCA. av allt att döma en av 
utrymmesskäl framtvingad förkort
ning av VlCARIVS (=ställföreträ
daren)- i så fall ingen annan än Erik 
den heliges ställföreträdare. Redan 
vid denna tid ansåg man tydligen
efter mönster från Norge och Olav 
den helige- att Erik den helige var 
landets evige konung (rex perpctu
us). när tronen var vakant eller nti r 
man inte ville erkänna den rådande 
regimen. (Jämför senmedeltidens 
interregnummynt när rådet lät priig
la mynt i Sankt Eriks namn). l hel
gonkonungens kroppsliga frånvaro 
regerade i stället hans ställförctrii
dare. i detta fall hans ättl ing Knut 
långe, sedermera konung. 

Niista gång folkungarna lät priigla 
mynt var ni\got av upprorsåren 1247 
eller 1251. (Se vidare Rasmussons 
utmiirkta analys '"Rex Upsalic"' 
1952.) En av huvudorsakerna till 
striderna var att man inte ville er
känna Valdemar. Birger Jarls son. 
som var kungaättling enbart p1\ mö
dernet. Ledarna för upproret var nu 
Knut l~ngcs söner. Holmger och Fi
lip, som Birger Jarl småningom lät 
halshugga. 

Från denna upprorsperiod kiinner 
vi tre olika mynttyper, alla med in
skriften Rex Upsalie , Uppsalako· 
nungen. enligt Bengt Thordcman 
åsyftande Erik den helige. 

En typ har i mittrundeln ett kors. 
runt vilket inskriften läses retrograd 
(fig. 13). en annan har i mittrundeln 
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• Pig 1.1. 

Fi~: J.l. ,.-i}! /5. 

en krona och likaledes inskriften 
retrograd (fig. 14). medan den tredje 
typen har inskriften rättvänd och i 
mittrundeln ett A (fig. 15). Samtliga 
typer är präglade enligt svealändsk 
mynträkning, kanske i Uppsala. 

Sista gången folkungarna reste sig 
i ett uppror var åren 1278-80. nu 
mot en annan av Birger Jarls söner. 
Magnus Ladulås. Ledarna var nu 
Filip Knutssons söner, vilka senare 
avrättades. Denna gång ägde uppro
ret rum i Västergötland. och dc 
mynt jag vill hänföra till detta upp
ror är också enligt götaländs k mynt
riikning. Mynten bär ett uncialt E 
inom slät ring. åsyft ande som tidiga
re Erik den helige (tig. 16). Mynt-

Fi~: /fl . 

ningcn synes enligt fyndens vittnes
börd ha varit ganska omfa ttande. 
Dessa mynt har tidigare attribuerats 
till hertig Erik Birgersson (död 
1275), men Kenneth Jonsson har ny
ligen visat att dc är något yngre. 
slagna just runt 1280. tiden för upp
roret. 

Birger Jarl ( 1250-1260-wlen) 
Det finns några sällsynta bmktcater. 
slagna enligt götaländsk mynträk
ning med ett B inom slät ring (fig. 
17). Detta kan knappast åsyfta ni\-

gon annan än Birger Jarl. Myntning
en utgör ytterligare ett bevis för jar
lens starka ställning under 1200-ta
let: Birger Magnusson var i prakti
ken rikets mäktigaste man. Han ef
terträdde Ulf fasi vid dennes död år 
1248. Genom sitt samtycke till de 
reformer som genomfördes på kyr
komötet i Skänninge samma l\r vann 
Birger kyrkans stöd. U n der ett kors
tåg mot tavasterna befäste han det 
svenska väldet i Finland. År 1250 
avled den barnlöse konung Erik 
Eriksson. och Birgers ställning tryg
gades nu genom att hans son Valde
mar valdes till konung. 

Birger Jarl utvecklade en storar
tad lagstiftande verksamhet och på
bjöd under förra hälften av 1250-ta
let edsörelagarna eller fridslagarna. 

Med Birger Jarl gör den starka 
furstemakten sitt inträde i Sverige. 
Som ett led i sin handelspolitik lät 
han även på den redan tidigare be
fästa plats, där Stockholm nu ti r be
läget, anlägga en stad efter nord
tyskt mönster. 

Birger Jarl avled år 1266. 
~ 

A~·· . 
r :Jq~fi ' 

p)' -
Fil! 18. 

Fig 19. 

Herriparna Erik oclz Valdemar 
(/JOO-talets början) 
På några av de mynt, som priiglades 
under konung Birger Magnussons 
regering ( 1290-13 18) och som visar 
olika typer av kronor på åtsidan, 
kan man läsa ett uncialt E (fig. 18) 
eller ett W (fig. 19) på frånsidan. 
Denna myntgrupp har utförligt stu
derats av Kenneth Jonsson. som 
därigenom kunnat före si< vad dc oli
ka bokstäverna betyder. E och W 
kan inte stå för några andra än kung
ens bröder, hertigarna Erik och Val-

Fi~: /7. 



demar. om :llcdes synes ha tilldc
lats mynträtt eller självsvåldigt tagit 
sig denna riitt. 

Dc båda bröderna är mest kända 
för att ha spelat en av huvudrollerna 
i två av den svenska medeltidens 
mest dramatiska händelser. niimli
gen Hl\ tunaleken och Nyköpings 
gästabud. 

På hösten 1306 fängslade Erik och 
Valdemar kung Birg~r på gården 
Håtuna i Uppland. Aven om ko
nungen ej formellt avsattes. blev 
hertigarna med Erik som den ledan
dc dc fakti ska regenterna i riket. 
Småningom (13 10) delades landet 
mellan konungen och hans bröder. 
som dock hade förpliktelse att av
lägga länsed till sin kunglige broder. 

Riksdelningen 131 O blev dock inte 
bestående. l slutet av 1317 lyckades 
kung Birger fängsla sina bröder. då 
dc besökte honom på Nyköpings
hus. De omkom i fängel set - enligt 
traditionen av svält - i början av 
1318. Kung Birger var dock inte 
mäktig att stå emot den upprorsrö
relse. som utbröttill hertigamas för
mån. och han fick fly till Danmark. 
där han avled år 1321. På sommaren 
1319 valdes hertig E riks tvåårige 
son Magnus till svensk konung. 

Kungasänema Erik ? och Håkan ? 
( 1340- 1350-w/en) 
Några av konung Magnus Erikssons 
penningar med tre motställda kro
nor på åtsidan och folkungalejonet 
på frånsidan och som präglats på 
1340-50-talcn har ett uncial! E (fig. 
20) eller h (fig. 21) mellan kronorna. 
I analogi med bokstävernas betydel
se på Birger Magnussons mynt skul
le dessa bokstäver- E och h - möjli
gen kunna tyda på en feodal mynt
ning för konung Magnus söner Erik 
och Håkan. men detta är minst sagt 

Fic: 20. 

Fig. 21 

hypotetiskt. Möjligen kan också 
strålringsbrakteaten med ett uncial! 
E (fig. 22). (hela gruppen började 
sannolikt präglas 1354) tillskrivas en 
sådan feodal myntning. men troliga
re har de slagits efter Eriks uppror 
mot fadern 1356. Dessa mynt var 
utsatta för en stadig haltförsämring. 

Erik hyllades redan som 5-1\ring 
år 1344 som kung av Sverige- dock 
skulle fadern ensam styra under sin 
livstid. Efter upproret mot fadern 
var Erik konung över större delen 
av Sverige till år-1359. då han hastigt 
avled. troligen i pesten. 

Håkan var kung av Norge från 
1343 till sin död 1380. 1362 till 1364 
var han även konung i Sverige. mes
tadels tillsammans med fadern. San
nolikt skall de brakteater. som troli
gen slogs efter 1363 med ett H inom 
slät ring (LL grupp XXX:2) tillskri
vas honom. Han stred länge om 
Sveriges krona med Albrekt av 
Mecklenburg. men fick slutligen se 
sig besegrad och återvände till Nor
ge. 

Fig23. 

•• Fig J.l. 

flertig J::rik Albrektsson? ( 1370-
e//er 1380-wlel) 
Den mycket sällsynta brakteaten 
med krönt uncial! E (LL XXXII IC:4 
fig. 23) och kung Albrekts av Meck
lenburg Kalmarörtugar med samma 
bokstav på åtsidan (fig. 24) har länge 
förbryllat forskarna. Nämnda brak
teat slogs uppenbarligen tidigt och 
enbart under Albrekts tid till skiJJ. 
nacl från motsvarande brakteater 
med krönt A och krönt S. som priig
lades länge. 

Vad står dessa krönta E för? En 
möjlighet är att det var en slentrian
mässig upprepning av den troligen 
under Erik Magnus ons tid införda 
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typen. en annan att det var ett med
vetet val som syftat på en person. 
Lars O. Lagerqvist har i en artikel i 
Myntkontakt 4/5 1979. "Vad bety
der vissa bokstäver på vr1ra medel
tidsmynt?". framkastat en slidan 
teori: 

E skulle i dessa fall kunna stå för 
kung Albrekts son, hertig Erik Al
brektsson, som på mödernet hörde 
till folkungaätten och som var dot
ter ·onson-till den vid Ny köpings 
gästabud omkomne hertig Erik 
Magnusson. Lagerqvist anser det 
mycket sannolikt. att kung Albrekt 
låtit välja sin son till tronföljare ("ut
vald konung' '); det hade blivit praxis 
under företrädarna. Mot slutet av 
Albrekts regering var Erik en tid re
gent ( 1388). Far och son besegrades 
sedan i början av 1389 av unions
drottningen Margareta och fördes 
bon till en fångenskap i Danmark. 
som varade i mer iin sex år. Det 
förefaller enligt Lagcrqvist möjligt. 
att tronföljarens krönta initial dess
förinnan sattes på Kalmarmynten 
( 1370- eller 1380-talcn). 

Mot slutet av sitt liv framtrtidde 
Erik som tronpretendent. Han slog 
:;ig ned på Gotland för att bevaka 
ina intressen i Sverige. Vid denna 

tid kallade han sig vanligen konung 
och även andra gav honom titeln. 
Sverige var inte ett arvrike och han 
borde därför rimligen ha ett tidigare 
kungaval att stödja sig på. konstate
rar Lagerqvist. 

l juli 1397 avled emellertid Erik. 
Han hade då fått uppleva en stor 
besvikelse : Margareta hade 1396ge
nomdrivit. att hennes unge syster
son Erik av Pommern valts till kon
ung jämväl av Sverige och Norge. 
En dryg månad före Erik Albrekt
ssons död på Gotland hade pomra
ren i Kalmar tillika krönts till kon
ung över alla de tre nordiska rikena. 
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Nils Swre (s/wer a1· 1400-ralet) 
Två mynt av mycket stor ).ii Il synthet 
- en örtug och en fyrk - biir namnet 
Nicolaus Sture kring ctl krönt n på 
åtsidan och på fränsidan M(oneta) 
IN VALDIBVS (= VALLIBVS). 
således ··mynt i Dalarna·· (lig. 25 och 
26). Stil och bokstavstyp pa. sar väl 
ihop med mynt från 1400-talcts slut 
och Lars O. Lagerqvist hänför där
för mynten till Svante Sturc '> fader. 
som i slutet av 1400-talet innehade 
Dalarna och Västerås som liin. 

• • Fig 25. 

• • Fi~: 26. 

l si\ fall skulle Nils Sturc ha satt 
sin egen krönta initial och sitt eget 
namn på mynten långt innan riks
föreståndarna gjorde detta . Lager
qvist pekar emellertid på en paral
lell: dc samtida dansk-norska myn
ten. som cirkulerade i grannlandet 
och ingalunda kan ha varit obekanta 
i griinslandskapet Dalarna. har på 
åtsidan en krönt bokstav. i slu tet av 
1400-talet ett krönt h (l-lans) eller n 
(Norge). 

Nils Sture var en bet ydande man i 
svensk politik på 1400-talct. vilket 
inte minst hans myntning utgör etl 
bcliigg för. Han föddes på 1420-talet 
och slogs på 1440-talet till riddare av 
Kristoffer av Bayern. Under dc oro
ligheter som inträffade på 1460-talet 
tog han Karl Knuts on Bondes par
ti. Under många år var han riksråd . 
och i slaget vid Brunkcbcrg 1471 ut
märkte han sig i striden. 

Han avled år 1494. 

1/ertil: Magnus m· Östt•r~:iitlallll 
(1560-1595) 
Hertig Magnus var Gustav Vasas 
andre son i hans äktenskap med 
Margareta Leijonhufvud. född 
1542. Genom faderns t c~tamcntc 
fick han ett betydande hertigdöme. 
men blev ganska snart ur stånd att 
styra detta. 1563 angreps han niimli
gc n av en sinnessjukdom. som var-
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ad e till hans död år 1595. l allmänhet 
höll han sig lugn och tilla. men 
ibland blev han så våldsam att man 
måste hålla honom inspärrad. Tid
vis var hnnjiirnförelsevis redig. men 
tidvis kiindc han inte igen sina niir
mastc. Enligt samtida källor var han 
godhjärtad men svag. och i likhet 
med sin broder Erik ä lskade han 
musik . 

Ernst Nathorst-Böös har nyligen i 
en intressant artikel i Myntkontakt 
uppmiirksammat följande passus i 
Erik X l V: s förordning från 1563: 
"'Ibland thcssc -63 åhrs Klippingar 
finnes nftgra som Hertigh Magnus 
till Östcrgötlandh lät slå och hafwe 
två preekor på huar sidhan om Cro-
nan och Marker ut hi fijn .... .. -8 
lodh"". 

Som Nathorst-Böös framhåller. 
är det inte första gången denna pas
sus citeras . Redan Axel Wahlstcdt 
har i Numismatiska Meddelanden 
XX uppmiirksammat denna och 
hänvisar dessutomtill B ren ner. som 
uppger all dessa klippingar samtliga 
varit av 16 öres valör. Wahlstedt 
menar all dessa mynt borde vara 
slagna i Vadstena. där hertig Mag
nus hade sill huvudsäte. 

Nathorst-Böös finner en sådan 
prägling i och för sig inte otrolig då 

hertig Magnus likaväl som in bror 
Karl kunde ha utövat sin mynträll. 
som han. på i övriga Europa inte 
ovanligt säll , tillerkänts. 

Idag förefaller hertig Magnus som 
en myntherre utan mynt. Några 16-
öresklippingar med punkter vid si
dan av kronan är nämligen inte kän
da och kan därför ej heller avbildas i 
denna framställning. 

/-l t>rtigarna Johan och Karl (1568) 
Hertigarna Johan och Karl, seder
mera konungar med ordningstalen 
III respektive IX. lät i Vadstena un
der upproret år 1568 mot brodern. 
kung Erik XIV. prägla klippingmynt 
av silver. ona kallas dessa mynt 
""blodsklippingar"". Anledningen till 
detta är att det silver. som gavs till 
Märta Leijonhufvud. änka efter den 
i Sturemorden dödade Svante Stu· 
re. lämnades av henne till dc båda 
hertigarna. som av delta silver lät 
prägla dc berömda klippingarna. 

Mynten , som är utsökt vackert 
komponerade. är av valörerna 8. 4, 
2 och l mark samt 4 öre (tig. 27 a-e). 
De bär alla på åtsidan en krönt vase 
mellan bokstäverna l(ohannes) och 
C(arolus)jämte årtalet 68. på frånsi
dan dc tre kronorna och vnlörbe
tcckningcn. 

Fic:27 n. 

,..ig 27 h. 



Fi;: 17 c. 

Fil! 27 e. 

Herlif: Karl m · SiJdermanland 
(/ 560-1599) 
Henig Karl. Gu\tav Vasas yngste 
son. födde\ ar 1550. Enligt faderns 
testamente 1560 blev han hertig med 
förläning av Södermanland. Närke 
och Värmland. vilka han självrådigt 
styrde från l 56!!. tidvis i djup osämja 
med sin bror. kung Johan III och 
senare med dennes son. kung Sigis
mund . Det var också den härks
lystne och kraftfulle hertigen. som 
låg bakom Sigismunds fördrivande 
1598 och :IV'>iiltning 1599. 

Hertigdömet betraktade Karl som 
e u mer eller mindre sjäh·ständigt ri
ke och liit ock~tl ganska självrådigt 
prägla myntutan au på dessa utsälla 
konungens namn. enbart sill eget. 

Den för~ta hertigliga myntningen 
är från åren 1586- 1587. M vnten om
fattar 8 mark i guld (klipping från 
1587. fig. 2ll) 2 mark 1587. J mark 
1586 och 1587 samt 1/2 mark 1587 
(lig. 29 a-c). alla präglade i Nykö
ping. Dalern 1587 b~ir hertigens 
portriiii placerat ovanför en vapen
sköld. i vilken Södcrmanlands. När
kes och Vitrmlands vapen ingår (Ii g. 
30). 

Nästa myntning~period påbörja
des 1593 i och med präglingen av en 
mycket vacker dalerserie från 
Stockholm. vilken fortgick till och 
med 1598. Tveklöst är de11a hertig 
Karls vac kraste mynt. vars portrii ii 
av hertigen utstrålar både hans 
härsklystnad och hans kraftfullhet 
(fig. 31). 

Klippingar i bude guld och silver 

Fi~t 27 d. 

Fi;: 28. 

l it: ~(j o . 

l tt: ]V h . 

l t:: !CJ l 
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Fi;: 30. 

Fi:.: 31. 

Fi;: 32 Il . 

Fig 3! h. 

riJ,:321' . 
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präglades mellan åren 1598-1604 
(tig. 32 a-c). Trots Karls upphöjelse 
till riksföreståndare bär mynten in
skriptionen COS = Carolus Ou x Su
dermanniae, dvs Karl. hertig av Sö
dermanland. 

l mark i silver 1598 är slagen på 
Gripsholm och i Stockholm. 8 mark 
i guld 1598 och 1599 i Stockholm. 8 
mark i guld 1603 samt4 och 2 mark i 
silver 1603 och 1604 i Kalmar. 

l en uppsats publicerad 1983 har 
Yngve Al mer och Ingemar Carlsson 
ifrågasatt äktheten beträffande 8 
mark klipping i guld av åren 1587 
och 1598 och anser dem falska. 

Hertig Johan m• Östergötland 
(1606-1618) 
Hertig Johan av Östergötland var 
Johan II I :s ende son i äktenskapet 
med Gu ni lla Bielke. född år 1589. År 
1604 avsade han sig alla sina rät
tigheter till Sveriges krona till för
mån för farbrodern Karl IX. varvid 
han fick löfte om at t erhlilla ett her
tigdöme i Östergötland. vilket han 
tillträdde år 1606. Efter Karl IX:s 
död år 1611 förnyade han sin avsä
gelse mot att hertigdömet utvidga
des. År 1612 förmäldes han med 
Gustav Il Adolfs syster Maria Elisa
bet. med vilken han levde i ett 
mycket olyckligt äktenskap. 

Mellan åren 1611 och 1617 slog 
hertig Johan mynt. först i Vadstena. 
sedan i Söderköping: l riksdaler 
1617och 4 mark 1613. 1614och 1617 
med sitt eget porträtt samt l öre utan 
årtal och 1617(fig. 33a-c). Johan var 
skyldig att följa de bestämmelser 
som gällde för rikets mynt beträffan
de vikt, halt och storlek , något som 
han också gjorde. Han satte även ut 
sin kusins- den regerande konung
en Gustav Il Adolf- namn eller init i
aler på mynten. 

Med åren försvagades han av en 
tilltagande sjuklighet. varför hans 
hertigdöme vansköttes. hans folk 
utarmades och han själ v försänktes i 
skulder. År 1618 avled han. 

Hertig Johan kom att bli den siste 
person nedom tronen. som utövade 
myntriitt. En över 400-årig epok i 
Sveriges mynthistoria var därmed 
tillända. 

Referenser 
Almer. Y.& Carlsson. l. 1983. Äkta 

och fal ska guldklippingar 1587-
1626. Numismatiska Meddela/l· 
den XXXIV. Stockholm. 

Brilioth. Y. 1959. Handbok i svensk 
kyrkohistoria, del l. Stockholm. 



Fig 3.? t!. 

-;'t 1 , 1'n ·--. 

,' ,. ::1·1' ·..!,}, .. #.~ ..... . t:Y .. , ...... u· l.~~ 
,y· )' ... _1 - ·-· .. . ;.y~ 

, .. • ,.l ...... ~--.·. ~-; ·,. •• .... ;s, f ·" . ~:.~,._·.:.- / •. ;·~·.' ' t.· /' ·Q" • , .... 
( , l . tf'· , f ' l . . l • ' ·t. ! ~ .. •· !/_.t',.,\ (.J 
',l ' l ,\";, . '\1.'1 l ~ 

.... ~ ..... \ \1·1 '';(!/ ,.; '·~'J j o. l 
'"·' r. . rl .. (. ,, 

() : .. ,., t ,: . 
'•. ,., J; , J ~ , 

.._ .... ,.-·" 

l il: 3.1 tf . 

I l:: .!.l " 

Jonsson. K & Lagerqvist. L. O. 
1978. Den tidigaste medeltida 
myntningen i Svealand. NorclisJ.. 
Numismatisk Unions Medlems
hlm/nr 5. 

Jonsson. K. 1977 . FastlandsmYnt
ningen under Birger ~1agnu;:.on 
( 1290-131 R> med utgångspunkt 
fr.tn ... katt - och lösfvnd. J\'orcli.1/.. 
Numismatisk Årsskrift 1975-76. 

Jon!.son. K. 1983. Ö\'ersikt över 
fastJambmyntningen ca 1180-
1250. Numi.l'lltntiska Meclclda/1· 
elen XXXIV. Stockholm. 

Jonsson. K. 1984. Myntningen un
der Valdemar 1250-1 275 och 
Magnu~ Ladulås 1275-1290. 
/lll'llt/..onlakll S1·ensk Numisma· 
t is k Tid.,J..rift nr 4/5. Stockholm. 

Lagcrqvist. L. O. 1962. Om de mynt 
som attribuerats till d~.:n s k Dal
junkarn. Nordisk Numi.wullisk 
Arsskrifi. Stockholm . 

Lagerqvist. L. O. 1970 (LU Sven
ska mynt under vikingatid och 
medeltid samt gotliind:.ka mynt. 
Stockholm. 

Lagerqvist. L. O. 1976. Sverige och 
dess regenter under 1000 ar. 
Stockholm. 

Lagcrqvist. L. O. 1979. Vad betyder 
vissa bokstäver på våra medel
t idsmynt? MynlkoniaklfS,·enska 
N tlllliSIItaliska Fiirenin~-:ens Tid
skrifi nr 415. Stoekholm . 

Lagcrqvist. L. O. & N<tthorst-Böös. 
E. 1981. Mynt. sedlar och mc<.lal
jcr. Stockholm. 

n~,;J, ·. 

Fi;: .i.i ('. 

Lönnroth. E. 1944. De äkta folkung
arnas program. i: En allllfllt upp· 
}ttltning. Stockholm 19-19. 

Malmer. B. 1980. Den senmedeltida 
penningen i Sverige. KVf/Ar\ :.1 
Hwullingar. Anti/..l'(lriska serien 
nr J l. Stockholm. 

Nathorst-Uöös . E. 1984. Hertig 
Magnus av Östergötland mynt. 
M1·n1konwk t!S ,·ensk N 11111is11ta· 
ti.,:J.. Tids/..r({I nr 4/5. Stockholm. 

Rasmusson. N. L. 1952. Rex Upsa
lie. i: Arkeologiska forskningar 
oclt j~·nd 111giww Ii/l H. M. Ko-
11/tllg Gu.l'lm· \Il Adolfs sju/tio
tirsdag. Stockholm. 

Sjöberg. R. 1979. Knut långes och 
Ulf jarls mynt. Myntkomakil 
SI' I'II.IÅCI Numismtlliska Fiin •
niltJ:C'IIS TidsJ..r({I ,,. 6. Stock
holm. 

Sjöberg. R. 1983. Via regia ince
dens. Ett bidrag till fr1igan om 
Erikslegendens aldcr. Fom,·iin
nen ,,. 3-4. Stockholm. 

Sjöberg. R. Rex Upsalic och Vicari
us - Eri k den helige och hans 
ställförctriidarc . Något om 
Eriksku lten och de äkta folkung
arna~ uppror på 1200-talet. (U n
der publikation i Fom1·iimwn un
der 1985. Stockholm.) 

Thordeman. B. 1960. Norden!> hel
gonkonungar. Finska \ 'eten· 
skapssodeteiens ÅrssJ..rifi . 

Thordcman. B. 1965. Rex Upsalic. 
i: N11mi.mw1iska Meddf' l(llu/en 
XXX. Stockholm. 

A11111.: Alla fotogralier ovan efter 
exemplar i Kungl. Myntkabinettet. 
Foto ATA (Nils Lagergren. Gunnel 
Jansson). 

255 



stämpelidentiska men olikstora ethelredimita
tioner 
A v Sven Bra/une 

Lu111111 el u n d f{6 •nd e 1 

Vid detalje rade studier av gamla 
mynt kan man s luta sig till många 
ege nskaper som de stampar bör ha 
haft som kom till användning vid 
mynttillve rkningen. stampidentis
ka mynt och s tampkedjor har också 
kunnat lämna väsentlig information 
om gångna tide rs myntningsförhå l
landen och om myntens c irkula tion. 

Brita Malmer ha r beskrivit ett fa ll 
dä r man i Lummelunda på Gotland 
funnit 87 vikingatida mynt. varav 5 
ä r stampidentiska e thelredimitatio
ner , men där två av de 5 mvnten iir 
påtaglig t ~ t ön·c än de tre ' övriga. ' 
Malmer skriver: "Bokstävernas de
taljutformning. avtryck av qjiimnhe
ter i s tamparna etc är desamma på 
a lla fem mynten. endas t med den 
skillnaden a tt på de båda större 
mynten ii r varje detalj utvidgad". 
Dessa 5 mynt to rde kunna förråda 
något om s in tillblivelsehistoria och 
de ska ll diirför undersökas lite när
m<'!re . Det förefaller som om de 
s tampar · som kommit till använd
ning vid till verkningen har svällt un
der tillverkningens gång, vilket kan 
bero på a tt o tillräckligt hå rt j ärn el
ler kanske brons kommit till an
vändning i stamparna. 

De 5 mynten tillhör typen ' 'Long 
Cross' ' som ofta imiterades. Enligt 
Dolleys exakta kronologi slogs ty
pen i EnglaDd å ren 997-1003:. men 
sannolikt ha r imita tione r av denna 
typ framstä llts under jämförelsevis 
lång tid ' . Lummelundafyndet anta
ges vara nedlagt e ft er å r 1020. 

My 111 be skri 1' 11 i 111: 

Texten på myntens båda sidor utgö
res av ca 13 boks tavsliknande teck
en som ej ger någon begriplig me
ning. Tecknen iir i tlera fall bildade 
enligt engelskt maner med hjälp av 
kilformade punsar. Åts idans ethe l
red-bild och fråns idans fångarmade 
kors är också gjorda i engelsk s tiL 
Att stampidentite t före ligger mellan 
de fem mynten går ej a tt taga miste 
på. ty man linner liitt ett dussin små
de ta ljer som överensstämmer på a l
la mynten. 

Eftersom det ä r myntens olika 
sto rlek som gör dem anmärknings
vä rda så skall mä ttförhå llandena 
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Mynt a Mynt e 

Skala 
l i i i i i i i i i l i i i i i i i i i l i i i i i i i i i l 

O 10 20 30 mm 
Fi~: la-b Frtinsidan a1· dn minsta la) och det .lliirsta (eJ a•· de fem olikstora men 
stampidt•ntiska etlll'lred-imitationema. 

nii rmare undersökas. Fd\nsidan fö r 
det minsta och de t stö rsta mynte t 
framgår av fl g l a och l b. 

Dc fyrkantiga myntens ytte rmått 
ha r miitts vid hörnen för att minska 
påverkan av den svällning 'som myn
ten utsiitts för vid präglingen. Sviill
ningen ä r nämligen störst där gravy
rens yttre pärl~!·ans tangera r myn
tiimne ts kant. Amnena tycks vara 
kapade av en silverremsa som 
åstad kommits genom uthamring av 
en s ilvcrsten. De t går lä tt att skilja 
de båda s idor där kapningen ske tt. 
genom att dessa kanter ä r raka. fri'm 
de sidor som bildat s ilverremsans 
kante r. som ä r oregelbundna. Me
de ltalet av de två mätningarna redo
visas som bandbredden (B) respek
tive kaplängden (L) i tabell l . 

För a tt undersöka måtten på den 
graverade delen av mynten ha r an
vänts metoden a tt göra mätningar på 
fo tografiska fö rstoringar av myn
ten . För varje myntsida har fyra 
punkter delinie ra ts vid präglingens 
peri fe ri som lå ter sig lä tt och med 
tillråcklig noggrannhe t återlinoas pä 
a lla fe m mynten. Punkterna. som 
valts nära vinkla rna O. 90. 180 och 
270°. ha r uppleta ts på varje bild och 
markerats med e tt nå lstick för att 
underlätta mtitningen. 

Med skj utmålt kan då två ungefär 
vinkelräta sträckor uppmätas med 
en uppskattad noggrannhet av ± 0.2 
mm. Om myntet avbildas med 4 
gångers förstoring så kan s träckor
nas verkliga mått fastställas med en 
noggrannhet av ± 0.05 mm e ller 
± 0,25%. 

De t visar sig a tt alla mynten ä r 
o lika s tora. men två be tydligt s törre 
än dc In: övriga. Mynten o rdnas nu 
e ft e r tilltagande s torlek och beteck
nas med a (lig la). b. c. d och c (lig 
l b) .' Den rela tiva ökningen i förhål
lande till mynt a framgår av tabell l . 
Följande kommenta r till denna del 
av tabellen bör lämnas. 

Myntet c är starkt böjt längs en 
lodriit axel va rför de båda vågräta 
måtten på fotot blir missvisande. 
I-lade myntet planats ut skulle de 
vågriita må tten blivit s törre . Mynt d 
tycks ha varit böjt längs båda axla r
na . men å ter rätats ut. Härvid har 
silvermate rialet brustit på nägra 
stti llen så att man kan se dagern ige
nom mynte t. 

Denna åverkan kan ha fö rlängt a l
la dc fyra uppmätta måtten på detta 
mynt. De t s törsta av mynten. e . v i
sar inga tecken på sådan åverkan. 
Däremot ä r å ts idan starkt angripen 
av korrosion. så att myntytan blivit 



UPP~I;\TTA DATt\ BERAK~ADE DATA 

~lynt Ila mi· Kap· Kap- Stamp- S}nliga Vikt Rclati' mall 
bre: d d lim g d rikt · ställ- 'lag Å•sida Fran,id;l Medel- Tjock· Ten-

ni ng ni ng tal lek dia m 
B L At· Fra n- Våg- Lod· Vag- Lod-
mm 111111 ,ida ~ id;l rät riit rilt ritt T D L/B 

a 21.6 2.1.2 v å gr 180° 3 l 3.24 l l l l l 0.60 ·1,2 1 1.07 
b 22. l 22 .2 våg r o• 3 2 3.46 1.()2 1.04 l.( )l Ull 1.0.- 0.65 4 ,29 1.00 
c 21.6 21.9 lod r 1800 4 2 2.79 ( 1.00) l. OR ( 1.()1) 1.03 1.055 0.55 ~.n 1.0 l 
d :!L' 23.3 lod r o· 3 2 2.75 1.19 1.21 l.:! l 1.1 7 1.195 0.49 J.RI 1.0-1 

c 2·1.5 26.1< vågr I&o· 3 -1 3.59 1.26 1.23 1.25 1.11! 1.230 0.51 -1, 17 1.09 

~le· 
del 22.5 23.5 3.2 ., ., 3. 17 0.56 4.01< 1.0-1 

Tabell l Sur:m IIJI{JIIIillla och någru bnul.11utlc· tlutu fbr e/e fem mylllt'll 

porig. och vissa delar av dc bok
stavsliknande tecknen är bortfrätta. 
Detta gör det n:,got svårt att tinna 
mätpunkterna på åtsidan. men från
sidan är helt intakt. 

Stamp~t iill ningen redovisa 
också i tabell l varav framgår att 
endast vinklarna O och 180~ före
kommer. Tv< n v mynten (a och b) är 
dubbelslagna så att åtsidans yttre 
piirlrand dubblerats med ett avstånd 
upp till 2 mm me llan priigling<>sln
gen. En annan typ av flerdubbla 
konturer för vissa detaljer i gravy
ren förekommer på Ile ra av myntens 
både 1it- och fränsidor.Stamparnas 
sista formning av ifragavarande de
taljer är tydlig. men dessutom har 
klara märken fran tidieare slae liim
nat spår efter :.ig. sa att man kan se 
vissa linjer upprepade 2. 3 eller till 
och med -1 ganger med ett avstånd av 
ca 0.2 mm från varandra. Typiskt är 
att dessa "spökbilder" endast före
kommer p~ vissa avsnitt av det en
skilda myntet. På den diametralt 
motsatta sidan är gravyren normalt 
återgiven. Fenomenet uppträder på 
helt olika stiillcn på de olika mynten 
och ej pä samma ställe på myntet c; 
åt- och fran!.ida. Det förefaller som 
mynten tillverkats genom ett antal 
slag. och ;ltt varje slag lämnat ett 
märke efter -;ig som dc påföljande 
slagen ej har kunnat utplåna. Högra 
delen av myntet i }i g l b visar sådana 
dubbelkonwrcr och i }i g 2 syns sam
rna fenomen på åtsidan av mynt c 
mera i detalj. Antalet synliga slag 
redovisas i tabell l . Mera härom ne
dan diir tillverkningstekniken disku
teras. 

Utöverett 'lort antal detaljer om 
upprcpns pa alla mynten förekom-

l o 
l l 

10 mm 

Fi~: 1 /)eta/j tll' åtsidan m•mym c ,.;,,tmtlt• 
... ,·piil.hild" m · t·issa detaljer. 

mer '>:tdana som försvinner och !-.:t
dana l>Om ti llkommer i mynt!.ericn 
a-c. l valje fall tycks stamparna ha 
renoverats mellan slagningen av 
m)'ntcn c och d eftersom nya slip
miirkcn har tillkommit på mynt d 
och några märken har försvunnit 
som varit med på a, b och c. En 
annan mindre stampskada upptrii
der först på mynt c och därefter pli d 
och c. Denna stampskada ligger ut
anför pärlranden som begriin:.as 
sjiilva gmvyren. 

Den tillverkninestcknik som kan 
ha an vån t · vid m);-ntframställningen 
'>kall närmare behandlas men för att 
underliitta förståelsen av den di!-.
ku..,sionen torde en kort orientering 
kring vissa egenskaper hos metaller 
vara på sin plats. 

Lite teknologi 
Utsättes ett metallföremål för en 
måttlig belastning uppstår en cla'i
ti c;k formförändring hos föremalet 
:.om iir proportionell mot belast
ningens torlek . och denna föriind-

ring återgår när belastningen upp
hör. Ökas belastningen över en viss 
gr än s. "striickgränsen .. , tillkom mer 
dessutom en plastisk deformation 
:;om ej återgår när belastningen upp
hör. metallen kallllyter. Vid ytterli
gare ökad belastning gar föremalet 
:.lutligen sönder om "brottgriin!.en·· 
överskrides. De här b1\da griinscrnu 
kan ibland höjas väsentligt med nå
gon av följande åtgärder; genom att 
metallen legeras. genom att en me
tallegering värmebehandlas (hiir
das) och genom att metallen kallbe
arbetas t ex med slag. Vid mynttill
verkning är kallbearbetning av in
tresse eftersom blide silvret och 
myntstamparna utsättc !> förslag. 
Om man slår på en stalcylinder (t ex 
e n myntstamp) med en hammare !>å 
hftrt att stålets s t'riickgrän~ nagot 
överskrides tillplattas cylindern en 
aning. men samtidigt höjs striick
grtinsen i stålet något. Vid upprepa
dc lika starka slag kommer diirför 
11~ista slag att påverka cylinderns 
mått något mindre än niirmast före
gående. Formförändringen avtar lo
garitmiskt med a ntalet slag och där
för är det möjligt att ur föriindringa r
na efter redan några 10-tal slag be
räkna formförändringen<; storlek ef
ter t ex l 000 eller l O 000 ~lag. 

Til/t·erkningsteknik 
Praktiska försök visar att för att 
prågla silverplåt av sterlingkvalitet 
(92.5% silver) behövs en energi i sla
get på 6 kgm/cm', och det ii r diirför 
av intresse att se hur olika st:l lsortcr 
uppför sig när dc utsiittes förslag 
med just styrkan 6 kgm/cm' .' Ett 
ohärdat kolstål med 0.5~ koL om 
väl närmast motsvarar ett bra :.tål på 

257 



vikingatiden. visar sig öka i bardhet 
sa snabbt att det ännu efter 10000 
slag ej har ~~·ällt mer än ca 7<;( pa 
diametern. Aven ett kolstål med 
0.2Cff kol sväller efter 10000 slag ej 
mer ii n ca 20/fr. För att få högre vit r· 
den måste man använda iinnu kol
fattigare ~~~ l och då kan en sviillning 
på över 30Cff uppnås. Det visar ~ig 
e mellertid att en järncylinder av ett 
sådant kolfattigt stål ej går att an
vända prakti~kt eftersom~ cylindern 
deformera'> (kröker sig) sa '>nabbt 
att den blir otjiinlig som verktyg. 
Om man diiremot anviinder en jiirn
plåt t ex 2 till 5 mm tjock kan den. 
om den rörses med gravyr. anviin
das som .. stamp .. om den siitts in i en 
liimplig h:l llare . En sådan jiirnpl<lt 
kan genom kallbearbetning fås att 
svii lla med mer än 30%. Det verkar 
alltså som man vid tillverkningen av 
de fem mynte n ej kan ha arbetat med 
kolstal i ~ tamparna utan med jitrn 
med sis lag kolhalt att de ej kunnat 
härdas ~amt att stamparna da ma~te 
vara så laga att de närmast kan lik· 
nas vid .. pl;1tstampar ... Man t yck~ 
ha arbetat med okonventionella me
toder vid slagningen av mynten. Om 
man förser ett par plåtremsor med 
gravyr och siitter fast dem i lämpligt 
utformade kiiftar i en smedtång bör 
det vara möjligt att med en s;ldan 
anordning tillverka mynt. Att 
stampsiiiilningen för de fem mynten 
iir endast o• och 180° och ej som pa 
dc engelska förebilderna O. 90. H\0 
eller 270° kan tyda på att den hiir 
antydda metoden tillämpats. 

Du hhe/.1 la ~t ni Il f! 
Det iir ej ovanligt att man linner 
my111 som bli vit dubbclsfagna. Om 
det för-;ta slaget blivit otillräckligt år 
det svart att på nytt placera stam
parna i exakt riitt läge i förh r. llandc 
till myntet niir man skall upprepa 
slaget. Man kan ju ej se hur stampar
na hamnar. utan man är hänvisad till 
att försöka kiinna efter niir bftdc 
över- och understampen passar rätt 
i det dc lvi~ slagna ämnet. Misspa-.~
ning p;t n: gon mm kan förekomma 
så ~om bc:,krivits för mvnten a och 
b. -

När ett silverämne utsättc-. för 
trycket frftn stamparna kommer 
silvret att kallflyta och anta den 
form som stamp,arna har niir trycket 
iir som störst. Aven stamparna iir i 
detta liigc n~go t förstomdc men 
återtar sina ursprungliga mått niir 
trycket upphör. Silverämnet diir
cmot har kaliOut il och krymper ej pa 
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~amma sätt om s talet varför det är 
omöjligt att exakt pa~!>a in ett ~laget 
mynt i de tampar ~om anviints . Om 
dc båda stamparna iir pre:-.:.ade mot 
silvcriimnet under hela slagförlop
pet kommer den del av mvntct som 
har fått den skarpaste reliefen alt 
lixera stamparna efter slaget medan 
vid den motsatta delen av myntet 
kornmer myntet ej att fullt passa mot 
gravyren. Upprepa~ nu slaget kom
mer den del av myntet som har 
sämst passningatt fh del vi-. nya kon
tu rer som en följd badc av stampar
nas elastiska rörcl~c och !>ilvcräm
nct fort satta svällning. Detta kan 
vara förklaringen till dc .. spökbil
der .. som tidigare redovisats. Fe
nomenet bör upptriida. speciellt om 
slagkraften ej varit tillriick lig för att 
helt utplåna miirken frftn dc föregå
ende slagen. 

Rent praktiskt kan man ha gått 
tillviiga på följande sätt : l liimpliga 
-,på r i käftarna pä en smed w ng sätter 
man in graverade platstampar och 
mellan dessa placerar man sil veriim
nct. Därefter slår man ett antal . lag 
medan man hela tiden håller tången 
vii i sluten. 

Plåtstamparna har vari t '>lörrc iin 
silveriimnet. ty minst 2 olika märken 
utanförden runda egentliga myntbe
griinsningcn linns upprepade på ett 
antal mynt. och några miirkcn som 
skulle antyda stamparnas yttre kon
turer kan man ej se. 

i\1\'!ltserien 
Oin man antar att stamptillverkaren 
lyckats kopiera ett engelskt mynt 
som han hade till förebild ::.a borde 
yttre pärlranden ha en diameter pa 
19.6 mm som dc engelska Long 
Cross mynten har i medeltal : Det 
minsta av dc fem mynten har en 
piirlrandsdiameter pa 20.H mm. dvs 
61lf större än originalet. varför redan 
det minsta myntet kan antagas vara 
något förstorat. Om man l ~iggcr 6</i 
till medeltalet av dc i ta hell l redovi
sade relativmåtten så kan man rita 
ett diagram (jig 3a) över hur stam
parna svällt friin ett tänkt begynnel
o;c tadium. Om man antar att det 
största myntet utgör nummer t 000 i 
en myntserie . så kan man i diagram
mets logaritmiska :.kalu för antalet 
mynt utläsa att mynt a bör ha haft 
nummer 4, mynt b nummer 7. mynt 
c nummer 17. mynt d nummer 400 
och mynt e nummer l 000. 

l ett liknande diagram Uif.! J h) kan 
man se hur de enskilda måtten pf1 de 
fem mynten följ at i myntserien. 

Det framgar att dc olika matten ökar 
ungcfiir i samma takt. vilket kan ty· 
da pa att de bada stampplatarna hela 
tiden anviints tillsammans utan in
blandning av några ytterligare 
stamppl:\tar. 

Sih ·eriiJIIIU' IIa 
Vid myntpriiglingcn tycks man ha 
utgi'ttt från timnen som kapats från 
en :.il vcrrcmsa. Denna har antagli
gen i sin tur tillverkats genom a tt~en 
gjuten silverten hamrat ut tilllämp
liga dimensioner. naturligtvis med 
mcllanglödningar när sa behövtc;." 
Tillplattar man en sih·erten med en 
hammare kommer den att svälla un
gcfiir lika mycket på bredden som pa 
liingdcn sft att tvärarean blir oför
;'indrad. Med hjälp av myntens vikt 
och sil vrets specifika vikt kan man 
beräkna iimnets genomsnittstjock
lek (T) och därur få fram tvärarcan. 
som i sin tur kan omräkna till en 
tänkt cirkelarea. Denna tänkta cir
kels diameter (0 ) återlinnes i tabell 
t. och man ser att för de fem mynten 
faller diametern inom 4.05±0.24 
mm. Att gjuta e n silverten med en 
tolerans på ± t/4 mm torde ha varit 
svårt. varför man förmod ligen gjutit 
en något tjockare sil verten som ~c
dan utsmitts till en ten med ön kad 
diameter. Först därefter har utham
ringe n till ett silverband gjorts och 
genom att kapa kvadrati ka bitar ur 
ett sådant band erhålles något stl niir 
lika tunga sil vcriimnen oberoende 
av bandbredden. Det visar sig också 
att kapliingdcn. så som den upp
mätts. hela tiden är nära men strax 
över breddmåttet (se U B i tabell l). 
Färs ii/.. 
För att verifiera attmynt kan till ver
kas med en .. plätstamp .. och att pl:i 
ten sväller under tillverkningens 
gång harett praktiskt försök gjorts. l 
en glödgad järnplåt. 2 mm tjock och 
med låg kolhalt. har ett antalmiirkcn 
och några siffror slagits in med pun
sar. För att p:"tskynda ~v[illningsför
loppct har ca 9 kgm/cm: slagenergi 
anviints och efter 40 slag har diamc
tern svällt med ca 25?C. Stampcn 
ger. trot den harda behandlingen. 
läsbara prägling. avtryck i sterlings
ilver som använts vid för öket ({iJ.! 
4a och h). Försöksanordningen tillät 
att stamp och silverämne förblev 
hoppressade iivcn efter slaget och 
genom att sill t v å gånger på samma 
iimnc kan en extra .. spökbild .. iakt· 
tagas (se jig -l h där de runda punk· 
tern a utanför den spegelvända fyran 
har få tt dubbla konturer). 
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Fig Ja-b Diagram l'i.ltllldt? /r ur myntc•ns m till tilltar. Ja 1·isar medeltil/1·iixt<'ll fiir -1 mått per mynt. J b de imlil·iduc•lltt 
måttens til/1•iixt. Antnlsskalwr tirlogaritmi'k 
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Fig-la-b En expt'l'imempriiglin[! i ~tc•rlillgJ.Iif,·er. 
-la i början tll' en ser il•. 
4b efter -10 slag mc'd för/röjd slagstyrka . l .f/!! -l h Åttll "spök
bild" l'id pwrkterna iakffagus. o 

l. Malmer. U rita 1973: Bidrag till studiet 
av Ethclredimitationcr med obegrip
lig inskrift. Numismatiska metldelwr
de/1 XXXI ~id 34ff. 

2. Dolley-~letcalf 1961: The Reform of 
the Englbh Coinage under Eadgard. 
Anglo-Saxmr Coins. S/11(/ies preun
ted to F . . \1. Stf'lltnll. London 1%1 ~ 
136-168. 

3. Malmer 1973 aa ~id 36. 
4. Lummelundafyndet forvaras pa 

Kungliga Myntkabinettet. Stock-

hol m. och de fem hiir aktuella mynten 
har d(ir samma nummer som de ra~ av
bildningar i ~·falmcrs anikel <not IJ. 
Sålunda gäller: Malmers lig 1.1 = c. 
1.2 =b. 1.3 =a. 1.4 =e och 1.5 = d. 

5. agra experiment har gjon~ av forfat
taren med hjälp av slaganordning dar 
en vikt på ~5 kg. som anbringats i en 
pendelliknande vagga. får falla fr.m 
ön~kad höjd rör att tillföra ~lagencrgi. 
Själva slaget sker horisontellt mot tvi\ 
"stampar" med silverplåt emellan 

5 mm 

som anbringat~ v:1gratt mot ett tungt 
moth511 som tar upp ~lagkraften . 

6. Siffran 19.6 är fmmr:iknad som ett 
medeltal ur ett hundratal Long Cross
mynt funna pa Gotland. 

7. Framstallning av silvenenar och sil
verämnen har behandl<1t av Lillemor 
Lundström i Nordisl. Nwnismatisk 
Årsskrift 1968 \ 11-18 \llnll av Ken
neth Jonsson i M\'1/tkmrwktiSNT 1984 
s 179. . 
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Apsley House och hertigen av Wellingtons 
medaljer och ordnar 
A v Ian Wisehn 

Vid Hyde Park Corner i det centrala 
London ligger Apsley House - en 
gång i tiden hertigen av Wellingtons 
hem. Huset är idag ett mycket vac
kert museum med stora samlingar 
(öppet: tis-tor, lör 10.00- 17.50, sön 
14.30-17 .50). Förutom vackra tavlor, 
porslinsserviser, silver mm finns det 
en hel del av intre~se även för numis
matikern. 

Huset med sin tegelfasad byggdes 
1778 av Robert Adam åt baron Aps
ley. 1807 köptes det av lord Welles
ley, Wellingtons äldre bror, som se
dan 1817 sålde det till hertigen. Under 
Wellingtons tid förvandlades det 
vackra huset, med hjälp av arkitekten 
Benjamin Wyatt, till ett palats. Wyatt 
klädde fasaden med kalksten och 
byggde 1828 till den stora portiken. 
Det var meningen att palatset skulle 
imponera under åren då hertigens po
litiska stjärna stod som högst (han 
var under en tid premiärminister). 
Palatset var kvar i fa miljens ägo till 
1947, då den sjunde hertigen av Wcl
lington skänkte det och i stort sett vad 
som fanns kvar efter den förste herli
en till staten, och 1952 öppnades det 
som museum. 

l den långa raden av brittiska 
krigshjältar från slagfält i åtminstone 
tre världsdelar och från alla de sju ha
ven finns det väl två som höjer sig 
över alla andra, Nelson och Welling
ton. På något sätt är väl för svensk 
publik Nelson i alla fall den mest kän
de. Hans berömda vapenbroder är 
något mera anonym. Hertigen av 
Wellington låter strax mera operson
ligt. Det är ungefär som om vi skulle 
minnas prins Eugen som hertigen av 
Närke. Nelson dog dessutom hjälte
döden i ett av historiens mest beröm
da sjöslag. Han var en nydanare av 
sjökrigets taktik. Dessutom hade han 
lady Hamilton vid sidan av en mycket 
anonym hustru. Nelson hedrades 
också med en staty på Trafalgar Squ
are, en plats som de flesta människor 
kan peka ut på kanan. Vad vet man
nen på gatan om Arthur, hertig av 
Wellington (med familjenamnet Wcl
lesley)? Troligtvis att det var han som 
definitivt gjorde slut på Napoleon vid 
en plats i Belgien med namnet Water-
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loo. l Apsley House lär man känna 
mannen bättre. Huset är fyllt med 
hertigens kvarlåtenskap. När man ser 
allt vad han lämnat efter sig undrar 
man om någon annan enskild person 
i hela världshistorien blivit så otroligt 
hedrad, så otroligt uppvaktad, så 
otroligt överöst med gåvor från prak
tiskt taget hela den dåvarande civilise
rade världen. Och vi lka gåvor sedan! 
På den punkten är Nelson ntlstan tor
paraktigt behandlad - det kan man 
konstatera i det mycket fina marin
museet ute i Greenwich (liven här 
finns många medaljer utsttlllda). 

Redan i entrehallen i Apsley House 
möter man en så storslagen gåva som 
nycklarna till staden Madrid. Det är 
ett tack från Ferdinand Yl för att han 
fick sin huvudstad befriad från frans
männen. l nycklarna finns infällda 
miniatyrporträtt av den spanske 
kungen och hans drottning, inramade 
av diamanter. l en monter finns 18 
snusdosor, vi lka hertigen fått från di
verse suveräner och diverse städer. 
Det är underbara arbeten i guld och 
emalj och bland givarna finns Fredrik 
Wilhelm III av Preussen, tsar Alexan
der av Ryssland och kejsar Frans J av 
Österrike. 

Hertigen var imc heller utarmad på 
marskalksstavar - elva stycken hade 
han. Ett par var hans ordinarie hög
hetstecken i brittiska armen, resten 
insignier på att han var ftlltmarskalk i 
portugisiska, spanska, hannoverian
ska, nederländska, ryska, österrikiska 
och preussiska armecrna. Heders
svärd hade han sexton stycken från li
ka många donatorer. l hertigens hem 
finns praktserviser i porslin och silver 
skänkta av Fredrik Wilhelm av Preus
sen, Ludvig XVlll och från Fredrik 
August av Sachsen bland många an
dra. Karl XIV Johan skänkte Wel
lington två porfyrvascr. 

Naturligtvis skulle man kunna fort
säna uppräkningen av gåvor och he
dersbetygelser av detta slag. Tavel
samlingen tir mycket förnUm lig med 
verk av bia Brueghel. van Dyck, Go· 
ya, Murillo, Rubens, Tizian och Ve· 
låzquez. Mycket är gåvor men en hel 
del har hertigen själv köpt. 

Bland medaljerna Ur Waterloo-

Artllltr Wellesley, hertig av Welling
ton, 1769-1852. Akvarell av T /Jea
phy; tillhör National Portmit Gallery. 
l?eprojoto: Bo Widegren, KMK. 

medaljerna de som man närmast vän
tar sig an finna i Apsley House och 
mycket riktigt finns också en stort 
amal dylika kring temat Waterloo, 
bia Pistruccis stora medalj-Pistrucci 
fick erbjudandet att utföradenoffici

ella medaljen över segern. Arbetet 
gick dock extremt långsamt av många 
olika orsaker. En av dessa var Pist
ruccis avundsjuka och missnöje med 
att Will iam Wyon fått tjänsten som 
förste medaljgravör vid The Royal 
Mint. Medaljen blev inte färdig för
rlin 1849 och då var åtsidans fyra 
kungligheter alla döda (prinsen av 
Wales, Frans av Österrike, Alexander 
J av Ryssland och Fredrik Wilhelm av 
Preussen). 

Bland hertigens imponerande upp
sättning av ordnar dröjer man litet 
extra vid hans exemplar av strumpe
bandsorden. l dess kedja hänger ju 
alltid en liten emaljfigur föresttlllande 
S:t Göran och draken, men i Welling
tons fall har man inte nöjt sig med 
den vanliga figuren. Han har fått en 
briljanterad S:t Göran eller för att ut
trycka sig rätt, " The greater 



Den stora medaljen iil't' l' s/a;:<'t 1•id Watt 'l'loo Ul/5. t/ii r herti;:l'n 
lll' IVel/ington - se artil.{'/n s 260- ht•mlmr ,H'J.:t'f/1. (irm't'ftlll m · 
Ben('{/eu n Pistrucci. filrdigfärst 18-19. llmn,\e.\'t'mfllar i 1\un;:l. 
Myntkabinettet. Något fårminskad från den riilla diwllt'tcrn. 

.1om iir 135 n1111 . Mall flllrllltlrig l'llpat priiglanågot exemplar 
m n/ .lliimplw·m,. utan exi.lterande exemplar ii r gail'anisktl. 
Foto: Ni/.1 l.a;:er;:n•n, A TA. 

George" . Det är eu utsökt juvelc
rararbete med 15 diamanter av en 
mindre hasselnöts storlek och en 
mängd smärre. Denna speciella 
strumpebandsorden gavs första gån
gen till hertigen av Marlborough för 
hans krigiska tjänster och sedan fick 
alltså Wellington den. Efter honom 
har den burits av Churchill vid drott
ning Elizabeths kröning. Churchill 
var ju Marlboroughättling. Welling
tons exemplar av den spanska Gyllene 
skinnet har också en extra utstoffe
ring, kraschanen med det lilla "skin
net" är helt briljanterad. Sverige är 
med på ett hörn i ordenssarnlingen. 
Karl XIII skickade honom svärdsor
den med svärdet. Från kung Viktor 
Emanuel av Savojen fick Wellington 
Annunziataorden (stiftad 1362). Som 
ett tack för ut förda tjänster i Indien 
fick Wellingron år 1804 Bathorden 
mm. 

l ett speciellt skrin ligger 40 brons
medaljer präglade under George III :s 

regeringstid, alla skildrande historis
ka händelser. En medalj av historiskt 
intresse är Seringapatamrncdaljen. 
Vid stormningen av Seringapatam 
(Indien) 1799, dödades britternas 
främste motståndare där, Tipoo av 
Mysore. Som ett resultat av denna se
ger fick britterna total kontroll över 
hela södra Indien. 

l en monter ligger medaljer k ring 
henigens segrar på den spanska halv
ön. Alla medaljer berör dock inte kri
giska händelser. En rad behandlar 
ämnen såsom t ex öppnandet av Li
verpool- Manchester-järnvägen, ut
förd av Halliday 1830. Ovan nämnda 
medaljer är endast ett litet urval av al
la dem som finns utställda. Welling
ton hedrades av sin omvärld på mån
ga andra slltt också. På många ställen 
finns gator, torg, statyer och byggna
der uppkallade efter honom, enban i 
Stor-London 26 gator. Nya Zeclands 
huvudstad har sitt namn efter herti
gen, ett berg i Tasmanien, tre städer 

och en sjö i Australien, en stad i Ka
nada och en i Sydafrika samt en ö ut
anför Chiles kust. Wellington avled 
1852. 

Få svenskar har hittills hi ttat till 
Apsley House mitt i hjärtat av Lon
don. 

IlAKAN WE 'TERLl.i~O 
ll~ n t handel 
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B !'In/nr hm {lir St.'dlar 
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Kanban 
A v Ian Wisehn 

De glilirande neonskyltarna som 
idag lockar till sig kvällsbesökaren 
till Ginza-distriktet i Tokyo är en 
modern inkarnation av de s k kan
ban (affårsskyltar) som fanns i det 
forna J apan. Alla affärer, värdshus, 
penningutlånare mm hade speciella 
skyltar som klart visade deras verk
samhet. Nägra skyltar med penning
anknytning kommer nedan att be· 
skrivas. Först en kort historik. Dc 
första prototyperna till dessa skyltar 
skapades sä tidigt som pä 700-talet 
Dä infördes en lag som tvingade 
handelsmännen att pä marknaden i 
Kyoto tydligt visa vad som saluför
des. Skyltarna tillverkades utan 
tanke pä nägon skönhet Det var 
meningen att alla skulle förstå sym
boliken. även den som var analfa
bet 

Under Edaperioden (Tokugawa
sbogunatet) var skyltamas utseen
den fortfarande enkla men efter den 
borgerliga revolutionen med kejsa
ren i spetsen är 1868 förändrades 
skyltens utseende liksom så mycket 
annat i samhället. Köpmännens 
rikedom var stor, vilket gjorde att 
man skapade nya och mer varierade 
skyltar. 

Det är svärt att datera kanba11. 
Den kalligrafiska stilen, uppkom
sten av nya produkter och standar
diserade varumärken ger en delled
trädar kring skyltens ålder. 

Den största samlingen av kanban 
samlades ihop av en amerikan vid 
namn Edward Morse. Hans samling 
av tvähundra dylika finns i Peabody 
Museum i Salem, Massachusetts. 

Här nedan beskrivs fem kanban 
frän o lika samlingar. 

l. Pantbankens kanban. 
Tillverkad av trä och lack. 14x 12 
cm. Edoperioden. Shögi som är den 
japanska motsvarigheten till schack 
spelas med marker som skiljs åt, ej 
genom formen utan av tecknen 
(kanji) som inristats pä plattan. In
skriptionen pä shögin kan syfta på 
ösftö (kung) eller, som på denna 
kanban, föreställa en kaku (en "vild 
pant"). Kakupjäsen går diagonalt 
över spelbrädet tills den vid ett siir
skilt läge blir "guld", som är den 
viktigaste pjäsen på brädet Kaku 
var även en myntsort under Eda
perioden. 
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Bild l . Pontbankt!tiS kanban. Foto (lik· 
som .. fiiljtmde) Gabriel Hildehraml. 
RAA. 

Bild 2. l'ennin[:,·iixlorens kan ban. 



Bild 3. A lmcu.mffiirens kan bart. Bild 4. Penningwlilnarens kan bart. -

Shögipjäsen var den symbol som 
pantbankerna använde som symbol 
för sin verksamhet. På skylten fanns 
oftast även pantbankens namn. 

2. Penningväxlarens kanbtm. 
T illverkad av trä och lack. 28 cm i 
diameter. Eda-perioden. 

Inom penning- och bankområdet 
kom vissa krmban att sättas i sam
band med köpmannaklassens upp
gäng under Tokugawa-shogunatet. 
Denna skylt användes av en pen
ningväxlarc. Skyltens utseende 
kommer från de kinesiska koppar
mynt som japanarna införde till 
Japan under Kanei-eran ( 1624-
1644 ). Texten på skylten är följan
de: Krmei wihå. vilket betyder 
"mynt Mm Kanei-eran''. 

3. Abacu affårens kanba11 . 
Tillverkad av trä. 131 x 50 cm. Mej i/ 
Taishö perioden. 

De tta ~i r e tt perfekt exemplar av 
en jitsulmtsu ktmba11. Den är betyd
ligt större ~i n dess förebild och den 
skall hänga vertikalt. Den är en per
fekt kopia av en abacus. köpman-

Bild 5. Penningwlånarens kanban. 

Octolj uv bild 5. 
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nens och penningväxlarens främsta 
hjälpmedel i Japan. Abacusen (eller 
soroban som den kallas i Japan) in
fö rdes till J apan under 1400-talet 
från Kina och dess utseende har i 
s tort ej förä ndrats under århundra
dena. Ramen är av körsbärsträd, ett 
material som alltid reserveras för 
finare träarbeten. 

4. Penningutlånarens kanban. 
Tillverkad av polykromfårgal trä. 
4 1 x 45 cm, Edo-perioden. 

Denna kanban består av två till 
formen identiskt lika skyltar, den 
ena med tecknet dai (stor) och den 
andra med tecknet shö (liten). Pen
ningutlånare och pantbanker använ
de liknande skyltar under hela Edo
perioden för att visa den gällande 
låneräntan. 

5. Penningutlånarens kanban. 
Tenn {målad) på träplatta. 35x 140 
cm, Edo-perioden. 

Denna kanban innehades av en 
utlånare av guld- och silvermynt. 
Penningutlllnaren hade ffitt särskilt 
tillständ av shogunen att driva utlll 
ning. Skatterna som penningutlåna
ren betalade till shogunen gick ofta 
ti ll samhällsnyttiga ändamåL Det 
högra metallföremålet (i si lverfarg) 
pfl tr1ipl<~tt:m herlittar om elen d<~gen 
är 1587 som familjen fick rä tten av 
shogunen att indriva pengar för 
armens försörjning. Som ett tack för 
denna tjänst fick penningutlånarens 
familj rätten att pli sin kanban av
bilda Tokugawaättcns trebladiga 
vapen. Det vänstra metallföremålet 
{i guldfarg) minner om en senare 
uppgift att skaffa fram pengar för a tt 
täcka resekostnaderna fö r armen 
under en krigskampanj är 1793. 
Dessa symbolers form kommer av 
en urgammal japansk vikt som ti
digare användes vid vägning av ädla 
metaller. D enna blev med tiden 
bankernas erkända symbol. 

S h:a/1 Si sii(ia'! 

111 köpt>r 

M~·nt • Serlla •· • "••da lje•· 

Onl na •· • F'iek u•· 

SELINS 
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Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stockholm 

Tel 08-115081 

Den internasjonale nu
mismatiske kommåsjon 

Styrct for Den interna'ijonale numi~ma
ti'>kc kommisjon har holdt 'ill ar.,nwte 
26.-27. augu~t 1985 i Mtinchcn. i lukale
ne t il det Bayer:.kc Vidcn~kap!>akademi. 
Til ~lede var presidenten Robert Carson 
(England). de to viseprc~ idc ntcnc Peter 
Berghau~ (VeM-Tyskland) og l ~ tvan Ge
da i (U n garn). sekreta:rcn Kolbjurn Ska
arc (Norge). kasserercn llcrbcn 11. 
Cahn ($vei ts) og styremetllcmmcne Mi
chael L. Bates (USII) og Jean-llapti~te 
Giard (Frankrike). 

Ved ilpningen av ar~mutct uttrvktc 
presidenten styrets sorg over at dct~ 
medlem Erm:sto Bernarcg1!i ( ltalia) var 
avg;lll ved doden. 

Rcfcnt t fra forrige arsnwtc. holdt i 
Berlin og Dresden 26. -28. mar~ I\18.J. 
t rykt i Compte Rmdu J l. 191!4. bl c god· 
kjcnt. På grunn av presidcntcn> frav;:cr 
siste ar (han cr na bosall i llu\tralial ca 
viscpre,identen Peter Derghau, en rap
port om aktiviteten i denne tiden. Han 
halltic deltall i motene till organi\a~jon!>· 
komitccn for den interna~jonnlc mynt
forskerkongressen som skal hold.:, i 
London i september 1986. Han rcdegjor· 
dc ogsa for opplegget for den numi~ma· 
tiskc '>Ck~on ved den intcrna~onah: hi· 
slorik.-rkongressen i Stuttgart (25. au
gust-l . ~eptember 1985) med forcdracc
nc derden 29. august. Ka,,crercn frentl;t 
rcgn~kapet for 1984 og bud',jell for 1985. 
og di:.~c ble godkjent. Til tro'~ for .:t par 
utmcldcb.:r var kommi,joncn na kom· 
mct opp i 112 medlemmer fra 36 land. 
Tilvck~tcn av ~yv nye medkmmcr fra 
Belgia. Marokko. Sveit\. Ungarn. Ve~t· 
Ty~kland og 0stcrrikc ble notert med 
tilfrcdshet. 

Utgivercn av kommi~joncn' St••nlet· 
ter. Herben Cahn. kunne vi,c t il utgi\·el
:.en av to nummer i det forgangnc ar og at 
et nyll var klart for publikasjon ~cptcm· 
ber 1985. l-lans s irkul::crc tilmedlemmc
ne med :.porsmål om numi~matbkc 
nyheter hadde br.1gt svar fra bare fjerdc· 
parten av medl<!msstokkcn. og han gjen· 
tok dcrfor sin appell om å fa til\cndt 'a 
myc informa~jon som mulig t il kommen· 
dc nummer a\' Newslctter. Comptc Ren· 
du 31 ( 1984). kommisjonen' t r} k te ars· 
hefte. bk fr.:mlagt. Dette hcftet innehol
der blant annet stoff en historikk for 
myntkabinettene i Stuttgart og Karb· 
ruhe. Det var enighet om at ne,te num· 
mer ~kulle folge det vanlige opplegg. og 
man h:'tpet a bringe hi\torikkcr om 
offentlige myntsamiinger i Storbrit;mma 
som ikke tidligere \ar publi,ert - ~iden 
kongrcs~en ne~tc ar holde' der. 

En mpport om arrangcmcnhforhcrc
delscne til denne kongre:.,en blc frcm· 
lagt :w John Kent. formann i organi~a· 
sjon,komitecn. Arbeidet med den store 
torskningsrapporten (5un·cy t~( 1\ 'umi1· 

mtllil' llt•.ll'arclr 1971!- 19!141 var i god 
gjcngc. Det var ~l)rget for gode lokalitc
ter for kongrcs\cn og for innkvartcring>
tilbud t il dcltagcrne. Listen overanrncld
tc for..:drag blc n ~1 gjennomg:ltt. Et sirku
hcre fur cndclig p{unclding for kungres~
deltagcrc ville bli scndt ut p:l , futtcn av 
inncv;crcndc i\r. Et utka~t til en minnc
mcdaljc i anledning kongre~'en bl c f n: m
lagt for Myrct. Kommbjonen\ general· 
for,amling ved kongressen blir avlmlth 
lurdag 13. scptcmbcr 1986. 

Il h n:l cr det mottalltre ~oknader om a 
f:l arrangcre neste kongress. d..:n I l . in· 
terna,jonale myntforskcrkongrc~s: l'ra 
Det ungar~kc numismati~ke ~cbkar 
(Magyar Numizrnatikai Tar~ula t ). fra 
Det italienske numi!>matbkc ,cJ..kap 
(Socict:l Numbmatica ltaliana). og fra 
Det kongelige belgiske numi,nwtbkc 
sebkap ISocicte Royale dc Nurni,m:lli· 
quc Bclgique). Den cndeligc avgjorebe 
om hvor ne,tc kongress ~ka l hold..:,, vii 
bli truiTc t p:\ kommisjonen' g..: neralf,>r
samling i ~cpt cmbcr m:ste ~ r. 

Et forslag fra Centro lnterna;-ionalo.: di 
Studi Numbmatici i Napoli om :\ utpcke 
Kenneth Jcnkin, og Nieola (Franco) Pa
rbe til mcdlemmer av dch ~tyrc blc 
godkjent. Styret diskutcrtc og bl.: enige 
om :1 forc\la cnkclte endrincer av , tatut
tene. For,Jagene vii bli sirkulert t il med· 
lemmene i god tid f1>r gencr:tlfor,amling· 
en 1986. l'nul Nastcr (Lcuven). formann 
i komitccn for Syllu~:e Nummomm 
Gra<•corum var tilstede og frcntla ,in 
rapport om fremdriftcn av pro..jcktet. 
Det var •kke i areh lop puhli,crt nye 
bind.mcn hefterforsamlingenc ved /\ar
hu' Uni\·er,itet og Staatlich.: Munl· 
sammlung i Munchen var i trykken. Et 
antall andre hcfter. fra ;;amlingcr i tolv 
land. var under forbercdelsc . Det ble 
også avgitt rapporter om andre pmsjck
tcr \om ligger under kommi,joncn eller 
,kjer under dennes medvirkning. A\' 
Lexietm lcmw~:rapllicum .\lytlwlo~:im· 

C/a.uil'm var bind III gatt i trykkcn va· 
ren 19!15. A v mpponen om Numimuuit' 
L ituallm' 'om utgis a\' American Nu· 
mismatic Society. frcmgikk det at d.:t 
var vi".: \'an,keligheter m.:d a 'ikre cn 
full stcndig og r.1sk informa,jon. For a 
klare liclic viiman henstille t il na,jonak 
rcdaktorcr og forfallere av hukcr og ar
tiklcr om a meddel c t i t ler og ab~tract' "' 
ck~peditt 'om mulig. ~lan fore,lo et mo
t c nt~.:d dc na'ijonale r.:dakwrcr og en 
repre~cntant for American :"'umi~matic 
Society underkongressen i London- for 
a di~ktllcre problemer-og for ;l gi do: u c 
viktigc pro\j.:kt..:t publicity. 

Det hh: gill mottagcbcr for styret a\' 
Bayeri\chc Landcsrcgicrung og Ver
band d..:r Dcuhchen Mlullcnhandlcr 
e. V. l anledning av ~tyre t <o be\ok blc det 
ogsa arrangcrt et foredrng~mute der di
rektorcn for Staatliche Mun/\ammlung. 
Dr. Wolfgang Hc~s . holdt ct forcdrngom 
samlingen' hhtorie. 

Det hlc b.:~ luuet a holtic nc,tc nwt~ 
22.-23. mai 1\186 i Haag. 

K. Skoan· 



ANNOUNCING THE OFFICIAL 1988 
OLYMPIC WINTER GAMES COINS. 

~A LIMITED MINTAGE SETOF 10 STERUNGSILVERCOINS 
{):f; TO COMMEMORATE A UNIQUE SPORTING EVENT. .-

~ The Royal Ganadian Mint has Obverse: All coins in the series ·~~'~ 
~ worked with Conadu's f mest artists be ar Arnold Machin's effigy of Her . ' • .· 
tocreateauniqileoelcbrationofathleticprowcs.~ . MujcstyQuccn Elizabeth n. , .. e; ... • 
The coins will be issued in poirsevcry 6 months. LIMITED MINTAGE 
NOW AVAILABLE: COINS l &2 Produ~tion of these coins "ill be limitcd 

The picture cannot do justice to tJ1e qualit y to 350,000 complete sets of lO coins worldv.,.ide. 
oftJH~secoins.Onlywhcnyousccthcmwill you SUBSCRffiENOW 
fully oppreciate their exquisite craftsmanship. FOR THE COMPLETE SERIES 
Downhill Skiing 

The drama of this ever-popular even t is 
frozen in time by award-winning Canadian coin 
designer lan stewart. 

Speed Skating 
Designed by veteran coin artist Priedrich 

Peter, the very spirit of this exhilarating sport 
lives within tJ1is coin. 

CREATED FOR THE 
DISCERNING 
•I.One'TroyounoeofpurcSilvcr •Z. Legaltender 

.----. in Canada • 3. First $20 denomination 

Availability of a complete set can only be 
gunrantecd if you subscribe. 

With all subscripti.ons, 
a [ree /uxury display case --~=<=~ ..... ~---
wil/be):ours!A'ithissue2,~f' "i1 ~ 
and an Uuliviåu.ally . . :S.~· 
numbered Certifi.cate of ~V :ä) 
Authenticitywiththe dL*~ ;:.• 
final issue. 

CanadianSilverooins •4. Rareedge· 
lettering in English and F'rench 
'X'V Olympic Wmter Games · XV" 

Jeux Olympiques d'hiver • &. 
Besring the offiåal emblem of the 
CaJgary Olympic \\rmter Games 
• 6. Artists initials are irisenbed 

on each Canadianooin benring his 
design • 7. Proof coins. Onwless im
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Fniga: 
Under mitt sysslande med a tt ren
skriva en dagbok från 1830-talet. 
författad av en indelt soldat i Väster
bottens regemente . ha r jag trätTa t pf1 
fö ljande under den Il maj 1835 : 

" ... under det jag var der kom Ja
cob Pehrssons hustru d it och griila 
på Brita Pehrs Dotter Som Låg redd 
för döden. uti nå Smått och Sluteli
gen tog hon Sig Sjelf Pängar ifrån et 
annat rum. Som skulle höra Brita 
t ill. och då erkände hon Sig hafva 
tagit l p/tir och 2. aderronskil/inf! 
eller rillsallllmiiiS l R dr 4 s ... " (min 
kurs). 

Mina frågor iir: Vilket mynt eller 
vilken sedel avses med "plåt'"! Det 
verkar som om "aderlonskill ing" 
var ett mynt. Stämmer det? Tack
sam för svar. 

Lars-Gunnar Boman. 
S rock/w/m 

Smr: 
"Piat" var ursprungligen det sena 
1600-talet och 1700-talets namn på 
ett specifikt mynt. nämligen 2 daler 
s(il ver) m(ynt) i koppar. ett plåt
mynt som efter l 665 var = 6 daler 
k(oppar) m(ynt). eftersom l daler 
s m då och framgent var = 3 daler 
k m. Till en början motsvarade kop
paren i 2-dalern l riksdaler specie 
(rdr sp) i ihrer. men ej längre ·ä 
efter Karl Xll:s viktsänkning. am
net "plåt" följde nu med plåtmyntet 
och. sedan myntet efter ryska kriget 
i början av 1740-talet och ända fram 
till si ta december 1776 ej liingre 
lämnades ut vid inlösen av sedlarna 
- en slags pappersmyntfot -gick det 
över till att användas om en summa 
av 6 daler k m i riksbankens sedlar. 
Dessa sjönk i värde mot silver- och 
kopparmynten. Då silvermyntfoten 
å terinfördes l jan l 777 kunde man 
sedan några å r läsa på rdr s p. att den 
motsvarade 3 daler sm - men det 
avsåg markmyntet i silver (-t råkne
mark = t daler i alla myntslagen. 
daler s m och daler k m. daler caro
lin . dvsjust markmyntet. och daler 
courant). Som l mark . oavsett sort. 
var= 8öre. var l daler(4 mark)= 32 
öre. Vid inlösen fick man i selliar ge 
6 daler s m eller 18 daler k m för at t m 
l rdr specie (25.5 g silver i finvikt) . 

Åtminstone i Svealand summera
de man hellre sina tillgångar i daler 
k m än i daler s m - en vanlig. inter-
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nationell tendens att riikna i den 
myntsort som ger det högsta nomi
nella ta le t. Trots at t det nya mynt
systemet l 777 byggde på nlr ~p in
delad i 48 skill ingar (och l sk illing= 
12 runs tycken. varvid l runs tycke 
motsvarade det gamla systemets all
ra liigsta mynt valör. l öre k m) fort 
satte mannen på gatan och en hel del 
myndigheter an räkna i daler- s m 
eller k m - långt in på l 800-talct. 
Fastighetsvärderingar gjordes t ex i 
daler och öre . medan fastighets fö r
säkringarnas premier erlades i rdr 
sp! "Plå t" var nu ett belopp = 1/3 
rdr. 

Genom Gustav l l l :s och Gustav 
l V Adolfs krig återkom pappers
myntfote n. Rd r sp (och dess delar) 
lick e tt högre värde än utclöpade 
sedlar: 1808/09 - l 834 rådde ånyo 

pappcrsmyntfot. Vid denna tid 
fanns två s lags sedlar: Riket'> stiin
ders banks (riksbankens). kallade 
riksdaler banco (rdr bo). och Riks
gäldskontoret (sedan l 789). kallade 
riksdaler riksgiilds (rdr rgs). f-rån ca 
1820 var värdeförhållandet l rdr sr 
= 2 2/3 rdr bo = 4 rd r rgs. Detta 
fasts tälldes niir s il vermy nt foten 
återkom l 834 och pi\ sedlarna (utom 
dc liigsta. l 6. l 2 och 8 ski ll ingar bo) 
anges alla tre räkncsiittcn. Pilpekas 

1/11 ril..wlaler .lp<•cic från Karl XI\ ' .Io
Iran. kallad .. p/ci( ·. 1\un~:l Mynrl.ahiuel
lt'l. Lihom }(i/jam/e }iii o A TA. 

Sedel om 12 ll..illinl!llf htlllt o. 1/ltl/ll·tmrnde /8 ,J..illinl!or ril..l 
f!ii/ds. Ril..shanl..t' a' \llllllinl! . 



bör. att rdr sp indelades före 1830 i 
1/3. 1/6, 1/ 12 och 1/24 rdr i sil ver. 
därefter i 1/2, 1/4. 1/8. 1112. 1/ 16 (ut
kom först 1835) och 1/32 (utkom 
först under Oskar 1). illfe i skillingar. 
även om det teoretiskt kunde anges 
summor i ''skillingar specie" . Skil
lingmyme t var nämligen av koppar 
och fö ljde i s itt värde efter banko
räkningen : som en konsekvens här
av är valören med tiden angiven i 
' 'skillingar banco". Det gick alltså 48 
skillingar bo på l rdr bo. men 128 
skillingar bo på l rdr sp (enligt 
ovanst&ende kurs l = 2 2/3). Rdr rgs 
indelades i 4R skillingar rgs , men 
dessa existerade endast som polet
ter. utgivna omkring sekelskiftet 
1800: de cirkulerade till 1876, a lla 
kände t ill deras lägre värde. men de 
blev naturligtvis allt ovanligare . På l 
rdr s p gick alltså 4 x 48 skill ing<1r rgs. 
Liksom på 1700-talet riiknade man 
helst i den ' 'sämsta" valutan. Så går 
vi äntligen över till det konkreta ex
emplet~ Summan av de sillina betal
ningsmedlen var l rdr 4 skillingar. 
dvs 52 skillingar. men i vilken sort? 
Sannolikt rgs. eftersom de nesta 
räknade i dylika. Sålunda var sed
larna avpassade efter rgs-räkning
en, i andra hand bo. i s is ta sp. Det 
s tår t ex så här: /6 rdr skil/inR.ar B a n
eo löses med 6 1/4 /?dr silji,er specie. 
och så i kanterna 25 Rdr Rgd. Här 
ser vi också varför man 1830 gick 
övertillattdelardr sp i 1/2, l/4osv 
tredjedelsdelningen går inte j iimt 
upp! 

Om vi utgår frän alt den indelte 
soldaten räknat om i rgs kan vi över
gå till vad som stulits. 18 skillingar 
existerade varken som mynt elkr 
sedel i rgs. men omräknat i bo blir 
det 12 sk. 18 + 18 är = 36. äterstår 
av de 52 skillingarna ett belopp om 
16 sk rgs. Men varför då inte säga 
så? Förmodligen dii rför att det rörde 
sig om olika sorters betalningsme
del, men vilka? 16 skillingarrgs är ju 
just 1/3 rdr rgs, eller l plåt eft er gam
mal räkning. Det motsvarar 4 (teore
tiska) skillingar specie . e ller 1/ 12 rdr 
sp. vilket var ett gångbart och exi
sterande silvermynt , slaget sedan 
1831 samt dessförinnan 1777-79 och 
1811. 

Allt talar för att kvinnan stulit 1112 
rdr spi silver och två sedlar om 12 
skillingar banco. 

LLt 

Fota Micael Pl'ltas.1o11. A TA 

Mera om trasiga svenska sedlar 
Under 1700-talet och i början av 
1800-talet var de sedlar, som cirku
lerade i allmänna rörelsen i Sverige, 
ofta mycket trasiga och smutsiga (se 
bl.a MYNTKONTAKT 1980:8 s. 
166 och 1980:9- 1 O s. 201). 

Revor och remnor i trasiga sedlar 
klistrades över, så gott det nu gick, 
med annat papper. Man tog därvid 
det slags papper, som man hade till 
hands. Böcker var dyra på den ti
den, men ändå p1\träffas ibland tra
s iga sedlar, som har blivit lagade 
med boksidor e ller remsor ur bok
sidor. 

I Avesta myntmuseum finns en 
sedel å 6 daler kopparmynt frän är 
1770, som på baksidan har blivit 
lagad med e n hel sida riven ur Nya 
Testamentet på tyska (iii. 1). Det 

Hildebrandföreläsningen 
ägde rum den 9 oktober på Opera
terrassen i Stockholm. Det var pro
fe ssor Peter Berghaus från Munster 
som talade om vikingatida smycke
brakteater (på svenska). Ett 80-tal 
intresserade hade infunnit s ig. 

På bilden mottar professor Berg
haus Hildebrandmedaljen i silver n v 
museidirektör Lagerq vis t. 

har råkat bli berättelsen ur Markus' 
evangelium kap. 5 om kvinnan, som 
led av blodgång. Eftersom sidan är 
hämtad ur en bok på tyska, är det 
nog inte uteslutet, att lagningen har 
utförts i Svenska Pommem 

En trasig riksgäldssedel å 12 skil
ling från år 1800 i förf:s samling har 
på baksidan blivit lagad med remsor 
ur en bok på finska, tydligtvis en 
postilla (iii. 2). Denna lagning torde 
ha skett i Finland, ty nägon har pä 
sedeln skrivit, att den har kommit 
"ifrån Uleåborgs Ränteriet". Innan 
baksidan blev överklistrad med rem
sorna, har någon av sedelns ägare -
på ett icke ovanligt sätt - begagnat 
baksidan för anteckningar. 

Vanligare var nog att laga trasiga 
sedlar med tidningspapper. En tra
sig sedel ä 12 skilling specie från år 
1817, också i förf:s samling, har fätt 
hela baksidan överklistrad med tid
ningspapper och denna lagning har 
sedan bättrats på i flera etapper (ill 
3). Därigenom har sedeln blivit 
mycket tjock. Men det är ingalunda 
säkert, att denna sedel betecknar 
något bottenrekord - den håller i 
alla fall ihop; det gjorde långt i.från 
alla sedlar i allmänna rörelsen på 
den tiden, att döma av de många 
samtida klagomålen. 
/Jilder s 268-270. T. L. 
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III. l . Sedel å 6 daler koppannyntl770 lagad m ed en sida ur Markus' evangelium ptltyska. Skala 2:3. Foto Avesta 111)'1111/lltsewn. 
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Propositioner i 
riksdagen 
Regeringen har under hösten fram
lagt ett par propositioner som kan 
intressera våra läsare och de skall 
därför i korthet refereras nedan. 

M\'11/l'l!rker 
Prop. nr 85/86:4 om att överföra till
verkning och utgivning av mynt till 
Sveriges riksbank lär komma upp 
redan i slutet av november. varför 
våra läsare förmodligen redan vet 
resultatet när tidningen utkommer. 

Den går ut på att omvandla Mynt
verket till ett aktiebolag under Tum
ba sedeltryckeri. varigenom sedel
tillverkning och myntpriigling få r 
samma huvudman. dvs riksbanken. 
Ä ven medaljtillverkningen följer 
med. Någon flyttning av Myntver
ket från E kilstuna är d~i remot inte 
aktuell. Man har menat. att mynt
verket och sedeltryckeriet bör ligga 
under samma "överhet" , eftersom 
de i stort sett har samrna avniimare . 
Att det förra sorterat under rege
ringen/finansdepartementet beror 
på gammal tradit ion - mynttillverk
ningen som kungligt privilegium är 
ju många århundraden äldre än se
delutgivningen. som från början 
hört under riksbanken. Det kan för
tjiina att påpekas, att riksbanken ti
digare - i slutet av 1600- och början 
av 1700-talet - haft förvaltningen av 
Kongl. Myntet, dock utan att detta 
formellt överfördes som nu skall 
s ke. 

Om u({örsel av kulrurfäremål 
Under december frarnliiggs rege
ringens prop. nr 85/86: 179 med för
slag om lag om skydd mot utförsel 
av vissa äldre kulturföremål - den 
skall ersätta en kungörelse från 
1927. På grund av en debatt månda
gen den 4 november med ddtagande 
av musei- och biblioteksfolk. antik
ha ndlare rn n. som fi ck e n viss publi 
citet. gick Kungl Myntkabinettet ut 
med ett pres meddelande. som åter
ges nedan: 
Med anledning av lagförs lage t och i syn
nerhet den debatt som hölls måndagen 
den4 november ber Kungl Myntkabine t
te t. sta t e n ~ muscum för mynt-. medalj
och penninghis toria . om a tt m fr.t mföra 
n~gra päpekandcn. 

En av "fackmännen" d rog upp falle t 
med den på 1930-ta lc t s tulna s k vadste
nabrakteaten (vilken term heter bral..tea 
ter i plumlis) och visade ,in okunnighet 
genom att ka lla den för mynt. Vads te
nabrakteaten li r i likhet med alla andra 

dylika från j äm~ldern ett .\1/l_l'cke och 
därför i princip u11ikt. Fr.i n wcnsk me
deltid finns vissa mynt (fr.un~t av valö
ren l penning) som frnmstiillningstek
niskt iir brakteate r. men de t Hr en helt 
annan sak. 

l detta sammanhang vill vi be om ett 
klarHrggande. Värt ämbetsvc:rk. riksan
tikvarieämbete t och staten~ his to riska 
museer. till v ilka senare myntkabinettet 
hör som ett av dc tre museerna. kommer 
icke a tt befa tta sig med bedömning av 
mynt och medaljer vid export. Det rör 
s ig h ii r om massfabricerade föremål. inte 
unika - de tta missbrukade ord - konst
verk. Någon vetenskaplig expertis exi
sterar ej liingrc i landet u tanfor myntka
binettet och den arbetsbörda ~om skulle 
~v il a oss kan man lätt bedöma om man 
vet. att de t finn s ä ldre svenska mynt till 
e tt antal av många millioner i privat ägo 
och att tusentals försändelser årligen 
passerar v~ra gränser - i bägge riktning
arm! - och som innehåller dylika före
mål. Det kan lätt uppstå mis~förs tånd i 
tullen genom att lagförslaget talar om 
.. föremat av guld. silver och koppar" och 
såväl mynt som medaljer onekligen 
ocksfl ii r " förem51". Det m~src återigen 
betonas. att dylika numismatiska objekt 
enligt myntkabinettets uppfa ttning icke 
behöver skyddas i den nya lagen och att 
en fri in- och utförsel i a lla tider snarast 
gagnat förvärv till statssamlingarna och 
dc lokala museerna. Det obetyd liga anta l 
"unika" mynt eller medaljer - i den me
ningen a tt endast e tt exemplar f n ä r känt 
- som fi nrm inte finns i offentliga sam
lingar har kunnat förvårvas utan s törre 
sv~ righcter de fåta liga g~nger dc utbju
di ts. 

Vad gä ller sådana ä ldre mynt som in
går i skattfynd skyddas de~sa av forn
minneslagens Il § och m~stc hembjudas 
s tilten för inlösen. Det fin n' ingen möj
lighe t for vare sig tullen e l h: r den ansva
riga myndigheten - vilke t skulle bli 
myntkabinettet - att bevisa . att något 
eller n~gra exporte rade mynt hiirrör ur 
ett ~vensk t fynd. e ller e tt importerat ur 
ett ut liindskt. 

Lars O Lagerq1·isr 
museidirektör 

~ 

Köper 
Säljer 

Värderar 

,\:'\TI I\IIAI.tAR~A 
v~I'•.Ha l tamngat~m 6 
..a 11 17 (i\ltl'h\Jrt;. 

l dOIJ . IJ55 81 l 

Kungl Myntkabinettet 

Utställningar : 
Ingång Narvavägen (hörnet 

Linnegatanl. 2 tr. 
Stockholm 

Tillfällig utstallning: 
Svensk medaljkonst 1955- 1985. 

Förlängd till årets slut 

Aktuell programinformation: 

08·783 9400 

Museet: 
Tisdag- söndag 11-16 

Måndag stangt 
Besökstid: tisdag 13-16 

ingång Narvavägen 
Besöksadress (efter 
överenskommelse 
om tid per telefon): 

Storgatan 41 

Postadress: Box 5405. 
11484 Stockholm 
Tel. : 08·78394 00 

Ytan som lever 
talas det oft a om. när m<tn tiinker på 
det "mjuka'' franska 1700-talsporsli
net eller kinesernas "blanc de chi
ne" - den krämgula tonen om ger 
ytan en sådan vidunderlig värme 
som det är svårt att återge även i 
färgtryck. 

Kungl Myntkabinettet har då och 
då små tillfälliga utställningar i sin 
medaljsal och just nu en. betitlad 
' 'Eifcnbcnsmedaljonger från 1600-
och 1700-talen... där materialet 
främst utgörs av porträttmedaljong
er av Jean Cavalier. Arvid Julius har 
i sin bok .. Jean Cavalier och några 
andra elfenbenssnidare.. avbildat 
många Cavalicr-medaljonger. Jag 
har länge önskat att få med min egen 
samling införliva en sådan. Anblick
en av KMKs utställning blev en 
skönhetsupplevelse - eller "livs
stegring" som vår gamle kung Gus
tav VI Adolf brukade siiga. Vilken 
magnilik parad- enda rätta ordet! 
av vår stormaktstids män och kvin
nor och hur .. levde" inte materialet ! 

Gack och upplev sammaledes! 
NUF 
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Sammanställning över mynttillverkningen 1960- 1984/85 

Br<~<.-ynt J%0 J965 J970 74/75 75176 76171 77176 78179 79/00 00/6J 

Antal (allj st) 72,5 121 ,2 229,9 195,) 226,) 166,4 261,5 265,7 280 ,2 280,0 

VIkt (ten 2)7 5}1 eu 56 J en 002 l 054 l 025 680 925 

Vlrcle (aiJJ kr) 7,. 29,9 08,9 50,8 96,7 112,) J40, 9 J25,0 96, 1 115,2 

I(Jme.-ynt l%0 J965 1970 74175 75176 76/77 77178 78179 79/80 80/81 

Antal (allj st) 0,5 2,0 0,5 

VIkt (ten) !),O 53,9 )),5 

V11rcle (allj kr) 25,0 99,6 100,0 

s-s!lillnlnq över "'C<lal Jtlllverl<nlngsn J97V75- J960/65 

1974/75 J915176 1976/77 J977176 J976/79 

stot l bcU5nlnqY-'IedaJ ler 

OJJd, a'\tal st l 022 566 569 6) 1 599 
Sll~r 

t!vrlqa 
OJJ(IoodaJjer l 246 J 0)6 60J 7 081 764 
Sllve,...,.ljer lS 65) 17 04) 5 993 lS 576 6 212 
ercn-ljer 6156 7 555 2 J45 9 60) ) 4)8 

SUtma anta l st 24 079 26 202 9 )4.8 32 689 12 993 

rörslljnlnqsvärde tkr l 911 2 487 l 680 4 091 2 409 
(lrOcl 101$) 

rörsil Jnll'9 av l!y!ltset ror s•Jerlincloe.ll l97JI74 - J980t85 

l97at75 1975176 

~ljlra ooynt 

Hlmts - o g.lvcnynt 

SUtma antal st 

rörsll jnlnqsvlrcle tkr 
(lrOcl """"') 

Planerad mynt t i Il verkning 1986/87 

Myntserie lnkl 10-kronorsmynl 

1976/77 1977176 1978179 

57 650 79 510 55 685 

- - -
57 650 79 510 55 685 

1 on l •68 l 376 

Valör Antal Beräknad materialkostnad ink l moms 
(l 000 st) Kg å-pris Summa 

10 kr 60 000 300 000 48,- *) 14 400 000,-

5 kr 10 000 95 000 103,- 9 785 ooo·.-
l kr 10 000 70 000 45,- 3 150 000,-

SO öre 10 000 45 000 46,- 2 070 000,-

10 öre 60 000 86"400 s l, . 4 406 400 •. 

Summa lSO 000 S96 400 33 811 400,-

•) Uppskattat pris 
VIkten p! 10-kronorsmyntet har beräknats t i 11 5 g. 
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1979/80 J980/61 198J/62 

579 52 J 50) 

50 

• 412 l 007 l 77) 
6586 ) 924 • 506 
6 OJ8 2 766 ) 583 

19 595 8 240 JO 415 

5 )97 ) 927 • 614 

1979/80 1980181 l96J/82 

56 966 6857} 59 929 

- - -
56 968 68 57} 59 929 

l )76 l 7)) l 579 

Nom värde 

600 000 000,-
50 000 000,-
10 000 000,-
5 000 000,-
6 000 000 . 

671 000 000,-

8J/82 87/8) 8)/80 84/85 

276,J 260,5 20J,5 220,6 

66J J OJ2 709 679 

128,9 276 , ) J89,4 179,2 

8J/62 82/8) 8)/64 64/85 

O,J O, 7 O, l 

2, 7 11,2 1,9 

20,0 70,0 J2,0 

1982/6) J983/80 J964/65 

498 4) 5 .,. 
50 

l 542 l 618 566 

5 493 ) 245 ) J2J 
3 56) 7 ))6 l 949 

Il 096 12 836 6120 

4 640 . ,. ) 608 

1982/8) J96)!64 J964/85 

67 046 59 24) 70 956 

- - -
67 046 59 24) 70 956 

l 774 l 746 2022 

Inkomst av myntning 

Totalt Kr/st 

585 600 000,- • 9,760 

40 215 000,- • 4,021 

6 850 000,- • 0,685 
2 930 000, · • 0,293 
l S93 600,. • 0,026 

637 188 600.-



Nytt från Myntverket 

Av Myntverkets anslagsframställ
ning för budgetåret 1986/87 framgår 
bi a 
att nettoutväxlingen (i milj st) av 

utelöpande mynt kulminerade 
1979/80 (287) och sedan drama
tiskt minskat: 1980/81 (262), 
198 1/82 (243). 1982/83 (208). 
1983/84 (193), 1984/85 (-108). 
Den negativa utvecklingen 1984/ 
85 beror bl a på en inströmning 
av mynt till Riksbanken (t ex 126 
milj st 5- och 25 öresmynt. som 
upphört att vara gångbara), 

att några beslut om lO-kronorsmyn
tet ännu inte föreligger men 

att Myntverket 1986/87 räknar med 
en produktion av 60 milj st 10-
kronorsmynt, 

att utgivningen av samlarmynt be
räknas pågå i huvudsak i oför
ändrad omfattning, 

att Myntverket bl a begär c:a 8 milj 
kr för förvaltningskostnader och 
c: a l milj kr för utrustning, 

att mynttillverkningen 1984/85 upp
gick till 220,6 milj st bruksmynt 
(nom. värde 179,2 MKr, vikt 679 
ton) samt 120000 minnesmynt i 
sil ver (nom. värde 12 MKr, vikt 
l ,9 ton). 

att Myntverkets inlevererade över
skott (vinst) blev 126M Kr varav 
7,4 MKr hänför sig till prägling
en av 1985 års första minnes
mynt, 

att Myntverket från Riksbanken 
återtagit tidigare präglade min
nesmynt till ett vänlc av 5,9 
MKr, 

att fram till budgetårsskiftet 1984/85 
110,7 milj st mynt tagits i retur 
(18 1 ton), 

att Myntverket räknar med att to 
talt återtaga l 000- 1 200 ton 5-
och 25 öresmynt, 

att proposition lagts på att Mynt
verket fr o m 1986-07-0 l skall 
överföras till annan huvudman 
(ses27 1). 

Leveransplikt 

Hösten 1976 bestiimde K. Maj:t, att 
Kong!. Myntet skulle leverera ett 
exemplar av varje mynt och ett ex
emplar av varje medalj- i alla metal
ler. guldmedaljer dock i förgyllt sil
ver- till dels Kungl. Myntikabinet
tet. dels Riksbankens myntkabinett. 
Detta har sedan varit inskrivet i in
struktionerna för myntverket. dock 
att sedan Riksbanken 1942 depone
rat sin samling i Kungl. Myntkabi
nettet. biigge exemplaren går till 
sistnämnda institution. 

Som framg~lr av den pa s 271 refe
rerade propositionen har regeringen 
föreslagit. att Myntverket skall om
vandlas till ett bolag. undersiiilit 
riksbanken. Såvitt kunnat utrönas 
har man diirvid inte tiinkt på leve
ransplikten. 

Av denna anledning har Kungl. 
Myntkabinettet tillskrivit regering
en och hemställ t om åtgärder. Leve
ransen av rlrets priiglingar har varit 
av största vikt för det vetenskapliga 
studiet av mynten och medaljerna 
och kan, menu r man.jiimstiillns med 
den leveransplikt till Kungl. Biblio
teket - samt en del andrn universi
tetsbibliotek- av allt svenskt tryck. 
som åvilar våra tryckerier. Hur det 
hela skall ordnas 1:\r vi v;i l se - om 
det skall tas in i bolagsordningen, 
åläggas riksbanken eller rentav gtilla 
alla till verkare, dvs ii ven våra pri va
ta medalj- och pollettfabrikanter. 

LLt 

att inom Myntverket finns tre enhe
ter: l. administrati va (8 tjäns
ter), 2. mynt- och medaljtillverk
ning (36 tjänster) och 3. material
kontroll (3 tjänster) samt 

att chefen för Mynt verket är en 
myntdirektör. som har enrådig 
beslutsrätt. 

Några intressanta bilagor: 

/Je/e 

Förpackning av samla.rmyn t, antal st 

1984/85 lg85/86 lg86/87 ]g87/88 

l\11itt i City 
PEO Mynt 

& Frimärken 
Med stor sortering av 

Mynt • Sedlar • Medaljer 
Frimärken • Vykort 

Aktiebrev • Tillbehör 
Drottningg. 19. Box 16245 

103 25 STOCKHOL.\1 
Tel 08-21 1210 

Svar på frågorna i 
novembernumret 

l. Arkaiska liden (sträcker sig från 
mynlens lillkomsl till -t79 f Kr) 

2. Arvid Karlslen 
3. l Daler SM 
4. Brak1ea1 
5. 32 öre ( l Daler = -l Mark. t Mark = 8 

öre. l öre = 3 örtugar) 
6. Dirhem (Dinar är ell guldmynt) 
7. 1604 
8. 1821 (172 1. 182 1 och 19211 
9. Indien 
10. Myn1mäs1arc 
Frågesporten återkommer i näsla num
mer. 

Katalogbitare 
är väl de fl esta av oss, var och en 
sökande efter objekt inom sitt spe
ciella samlarområde för att kunna 
glädjas över redan tidigare gjort , 
lyckat köp eller planera ett nytt. Jag 
har med åren allt mer'intresserat mig 
för förorden till försålda samlingar 
kanske en trängtan efter att om och 
om igen återuppleva samlandets 
glädje och smärta, ty nog är samlan
det en känslornas berg- och dalba
na! 

En katalog, som jag återkommit 
till, är den av Bank Leu - Miinzen 
und Medaillen AG 1965 utgivna 
över Walter Niggelers grekiska 
mynt med det av Herbert A Cahn 
skrivna förordet och detta inför den 
speciella "värme", som präglar 

lg88/89 lg89/90 

Ut f a 11 Budget Förs lag L~ngtidsplan 

Förpackning av 
samlarmynt 

70 958 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
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Cahns beskrivning av Niggeler och 
hans samlande. Ur beskrivningen 
vill jag citera följande rader: 

''Als im unheilschwlilen Juli 1933 
mein väterliches Haus in Frankfurt 
zu sammen mit Adolf H ess Nachfol
ger die unvergleichliche Sammlung 
rörnischer Republikdenare des Jus
tizrates Ernst Justus Haeberlin 
versteigerte, kam Niggeler selbst. 
Er hattc cin Sperr-Mark-Guthaben 
zu liquidieren und kaufte reichlich 
ein. Noch heute stehen mir die Ge
stalten. die um den Auktionstisch 
sassen. lcbhaft vor Augen: der ge
mutvolle. kugelrunde Hermann Fc
ith von Hess Nachfolgcr. stets die 
Pfeife im Mund. dann mein Onkel 
Julius Cahn. leicht aufbrausend. 
schnell wieder besänftigt. der zwer
genhaft kleine Kurt Regling vom 
Berliner Munzkabinett mit seinen 
abstehenden Ohren und den quick
lebendigen Mausaugen. "Papa·· Le
onard Forrer von Spink. ruhig och 
gescheit u ber den Rand seiner Brille 
herauslugend. der schwerfällige 
Herr Appelgren aus Stockholm und 
der so bedächtig-zögcrnd scheinen
de Walter Niggcler. Damals konnte 
man vorziiglich erhaltene Republik
denare flir drci bis sechs Mark 
ersteigern. Niggeler kehrte mit 
vielen Hunderten heim. Später hat 
ermiroft den Vorwurfgemacht. ihn 
nicht 'gezwungen' zu haben. mehr 
zu kaufen. Es war die letzte grosse 
Auktion bei Adolf E. Cahn in der 
Niedenau." 

Vilken ögonblicksbild! Tag ii n då 
fram katalogen och läs lite tidigare i 
förordet om Cahns besök i Nigge
lers vindsvåning. Hur avslöjas inte 
vi samlare i de raderna! Men det var 
inte detjag niirmast ville med citatet 
utan få fram Appelgren. "dansande" 
med de store. 

NUF 

J. PEDERSEN 
MYNTHANDEL 

Kull u,:;atan :m. H .. J,inj!I H>rf! 
u," J:t.W. 251 J:! Ho•J,in~tlHJrj! 

Td 012-122.i28 

Öppo•t l i ~daj!:tl"-liinla~tar 

Vi ki;pct· och siiljcr· 
i\J YNT- SEnLAH -1\JEDALJEH 

l 'llrtlt•riug ur Mtmlingar. 

kommi.<.<imwtflflt[rag. 
Sökt•r .•prt·it•llt: f>lrltm_lltl . . m•u.•lw .,.,, 

utWruiJka nrd11ar 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad (utom juli och augusti) på Västanfors Industriers 
matsal kl 19.00. Möten 2112 kl. 18. Obs tiden. J986: 711. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Mötesdag J J/ 12. kl. 19 (Sigrids
g1\rden). 

MYNTKLUBBEN GOTEN. Visby. har möten på Hotell Solhemden 28111. 
30112. 

GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖREN ING. Mötesdagar 9/ J2: 1986: 
13/1. 10/2. 1013 . 14/4. 12./5. Lokal: Traktören. Köpmansgatan 2.0. kl 19.00. 
Antiksektionen: 23/J. 20/2. 20/3. 2.4/4. Lokal Schackspelets Hus. Haga 
Kyrkogatan 3. kl 18.30-21.00. Upplysningar: tel 031/177970 (Bo Nordell) 
under dagtid. ej helger eller lörd/sönd. 
HALMSTADS MYNTKLUBB. Lokal: Klarasalen. Fredsgatan. i Bibliote
ket. Halmstad. Möten den 2112. 1986: 2011 . 3/3, 7/4. 5/5. 2/6 med början 
19.00. Övriga upplysningar: N-E Ericsson. t el 035/12 96 76. 
HÖÖRS MYNTK LUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal1 2112. 
1986:9/1. J3/2. 13/3. 10/4. 15/5. Upplysningar: Even Olofsson 0413/22151. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje 
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar. 
Upply ningar; tel 0485/3 J2 81. 080/11 5 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad pa restaurang Storstugan. Stonorget l. Katrineholm. Upplys
ningar: tel 0150121045 el 15100. 

KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE. Årsmöte den J911 kl 16.00 på 
Rådastrand. Övriga möten meddelas senare. Upplysningar: 0563/40725. 
KRISTIANSTADORTENS NUM ISMATISKA FÖREN ING har möten 
med auktion på Hemgårdcn. Norrtullsvägen 9. Kristianstad. den 20112. 
J 986: Ej meddelat. Listor och uppl ysningar gm Ingvar Nilsson 0441713 28. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING har möte kl 19.15 l JIJ2. Lokal: 
Utbildningshuset Studentlitteratur. Åkergränd l. Upplysningar: tel 046/ 
122593. 
MYNTK LUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad: 
9/ 12. 1986:1311 på Pensiontirsgårde n. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping. kl 
19. Upplysningar: tcl 0155113429.67154. 12.841. 
NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND håller månadsmöte med 
auktion i lokalen BORGEN i Helsingborg tisdag 3/12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har årsmöte med auktion på restaurang TERAS
SA, Rådhustorget 23, Niissjö den 2911 kl 19.00. Upplysningar: tcl 0383/ 
15835 kl 07.00-09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUM IS. Skellcfteå har möten första torsdagen i 
varje m1\nad i NV-huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 09J0/18680. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB håller möten i Borgarskolans ca
feteria kl 19 första onsd i varje månad sept-dec. Upplysningar: t el 026/ 
13 Il 77. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖREN ING, Skövde. sammanträder 
på Restaurnng Postiljonen för möte med auktion. Upplysningartel 0500/ 
80850 (Thord Lund). Datum ej meddelat. 
SK ILLING BANCO NUM ISMATISKA FÖRENING. Linköping. har 
möten kl J9.00 den 2112. 1986: 3/2. 3/3, och 7/4. Lokal: Huvudbiblioteket, 
Lindblomsrummet. Hunnebergsgatan 8. Linköping. Upplysningar: tel 013/ 
136987. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING. Malmö har möte den 2811 l i 
IOGT-lokalen. Engelbrcktsgatan 20.2 tr. kl19.30. Mynten visas i auktions-



lokalen från 18.30 samt i klubblokalen dc två föregående tisdagarna kl r ' ,. ·~}l J ~ 
19-2 1. 1986: Ny mötesadress IOGT. Kungsgatan 16 A. Möten 30/ 1. 27/2. 1 l • 
20/3, 24/4, 2915, 26/9. 30/ 10 och 27/11. Klubblokalen Kungsgatan 38 A. 1 j • L 
Malmö håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj . Datum ej 
meddelat. December 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen ef
ter den 15 i varje månad kl 18.30 i Rembostugan. Hede mora. Upplysningar: 
t el 0226/562 78. 

TRELLEBORGs MYNTSAM LARKLUBB har möte andra måndagen i 
månaden kl 18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal. C B Friisgatan 4 A. 
Trelleborg. På programmet står auktioner. föredrag. lotteri mm. Upplys
ningar: t el 0410/345 44. 

TÄLJE MYNTKLUBB, Södcrtiilje har möte i Wendelas rum . biblioteket 
Lunakl 19.00den9/l, 13/2, 13/3(10-årsjubileum), 10/4, 15/5. Upplysningar: 
tel 0755/6 19 38 eller 313 14. 

UPPSALA MYNTKLUBB sammanträder på Skandia. Drottninggatan l A. 
kll9.30 den 9/12 (föredrag av L. O. Lagerqvist). Upplysningar: O 18/11 5000. 

WESTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten den 3/12 1985 och 
7/1 1986, kl 19. Lokal: Tingshusgatan 2, Ludvika. 

VETLANDA NUMISMATISKA FÖREN ING har årsmöte med auktion 
den 25/1 kl 19.1 5 på IOGT-logen Standard. Tomasgatan 34. Vetlanda. 
Anordnar Myntets Dag på Vetlanda Stadshotell 17/3. Upplysningar: tcl 
0383/ 15835 kl 07.00-09.00. . 

VlLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har möten andra 
måndagen i varje månad utom juni . juli och augusti. Föredrag o dyl följs av 
auktion . Upplysningar: tel: 0345/ 112 95. Lokal: Finnvedens Sparbank (käl
larlokalen). 

VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖRENING, Växjö har möte på Röda 
Korset, Hovsgatan Il . kl 19.20 den 10/12. Vid samtliga sammankomster 
h&lls aukt ion. 

V ÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 19.00 
första onsdag i månaden sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte. Årsmöte 
15/1, inlämning av mynt.; 5/2 föredrag om polletter: 5/3 kåseri och auktion; 
2/4 information för nybörjare: 7/5 mynt på frimärken. Upplysningar: tel 
02 11139494 (efter kl 18). 

ÖREBRO NU MISMATISKA FÖRENING har möten med auktion Järn
torgsgatan 3. Upplysningar: te l 019/ 13 52 13. Datum ej meddelat. 

December 

2-3 Svenska Numismatiska Föreningens höstauk
tion (endrtst medlemmar och anslutna förening
nr) 

1986 
J anuari 

21 

April 

25 
26- 27 

Maj 

14 

AB Stockholms Auktionsverk 

AB Stockholms Auktionsverk 
B. Ahlström Mynthandel AB 

AB Stockholms Auktionsverk 

4-6 
lO 
Il-l J 

1986 

Januari 

28-30 

Februari 

18 
19-21 
~4-~6 

Mars 

4-5 
6-7 
7-8 

19-21 

April 

9- 11 

9- 11 

1.5-16 
18-19 
23-25 
28-30 

Maj 

42. Internationaler Mönzen
markt in Hannover. 10.00-
17.00 Uhr. Niedersachsen
halle der Stadthalle Hanno
ver. KA.: S Wimmelmann. 
Hausmannstr. l. D-3000 
Hannover l . 

Schenk-Behrens. Essen 
P.J . Downie. Melbourne 
Kurpfälzische Miinzen
handlung. Mannheim 

Basel. Schw. Bankverein 

Zörich. Spink 
Munchen. Hirsch ~achf. 
Utrecht. van der Dussen 

Luzern. Hess 
London. Spink 
Niirnberg. Grad! & Hinter
land 
Köln. Schulten 

Miinchen, Giel3ener Miinz
handlung 
Miinchen. Bankhaus 
l'artin & Co 
Ziirich. Spink 
Bern. Credit Suisse 
Köln. Miinz Zentrum 
Frankfurt. Peus 

2 Frankfurt, Peus 
5-7 Munchen. Hirsch Nachf. 
13-14 Zilrich, Leu 

J uni 

18-19 London. Spink 
26-27 Mlinchen, Hirsch Nachf. 

September 

24-26 Munchen, Hirsch Nachf. 

Oktober 

8-9 J..ondon, Spink 
29-31 Köln, Miinz-Zentrum 
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Köper 

Säljer 

Värderar 

Mynt 

Sedlar 
Medaljer 

KOPER · SÄLJER 
AUKTIONER 

HIRSCH MYNTHANDEL AB 
Grundat 1893 

Vi köper mynt, sedlar och 
medaljer från hela världen 

Önskar alla våra kunder 

God Jul 
och 

Gott Nytt år 

Vi har nu inlämning till 
våra auktioner året runt. 

Ring, skriv eller besök oss 

W AL LIN & BAKOS AB Butik: Stureplan 4 
11 435 Stockholm 

Telefon: 08/ Il 05 56. 21 34 59 

Kungsgatan 4 [3 21/2 tr 
Box 26058, l 00 41 Stockholm 

Tel 08-100057, 100058 

De nuvarande medlemmarna är: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
10394 Sthlm 7, tel 08·140220 

Amneklevs Mynthandel 
Skolgatan 20, 602 25 Norrköping 
tei011·1029SO 

Hl l'$ch Mynthandel 
Sturoplan 4 
114 35 Stockholm. tel 08·11 0556 

Karlskrona Mynthandel 
Hantvorkargatan 11 
37135 Karlskrona. te l 0455·813 73 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9. 211 35 Malmo 
te l 040·11 65 44 

Mynt & Medaljer HB 
Svoavägon 96, Box 19507 • 
10432 Stockholm. to l 08·34 34 23 

Myntet l Malmö 
Stora Nygatan 17,21 137 Malmö 
te l 040·12 99 30 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 19 företag 
i tio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är 
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet 
mot myntförfalskningar- Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill 
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Mynthuset 
Bibl•otoksgatan 5. Box 7049 
10386 Stockho m. tel 08·20 5181, 20 60 52 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36. Box 5132 
10243 Sthlm. tol 08·62 62 61 

Norrti lje Mynt~andel AB 
Tullportsgatan 13. Box 4 
76100 Nornalje. tel 0116·168 26 

Numls Mynt & Frimärkshandel AB 
Kaserntorget 6, Box 2332 
403 15 Goteborg. t el 031·133345 

J . PederSen Mj·nthandel 
Skolgatan 24. 502 31 Borås 
te l 033·1 l 24 96 

Peo Mynt & Frimörkon AB 
DrottninggatAn 19, Box 16245 
10325 Sthlm. tcl 08·21 12 10 

Selins Mynthondel AB 
Malmski llnadsgatan 29 
111 57 Stockholm, te l. 08·11 50 8 1 

Specie Mynthandel H8 
Storgatan 19 
574 00 Vctlanda. te l 0383·15301 

Strandborgs Mynt & Frimärkshandel AB 
Arsenalsgatan 8, Box 7377 
10391 Sthlm, tol 08·208120 

HB Thorostroms Mynt & Sedlar 
Apotekaregatan 8 C 
582 27 Lonkoping 

Tiealen Mynthandel 
stureplatsen 3, 4 l l 39 Gateborg 
tol 031 ·2081 11 

R. Uppgrens Mynthandel 
Fågelsångsgatan 5. Box 3075 
25003 Holsinghorg, tel 042·1 1 0 1 01, 13 67 42 

Wallin & Bo kos AB 
Kungsgatan~ B 2Y2 tr, Box 26058 
10041 Sthlm. tCI 08·100057, 100058 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vnsngatan 42, 111 42 Stockholm 
t el 08·11 08 07 

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 10432 Stockholm, tel 08-343423 


